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Yunanistana çok önemli bazı sualler sorulacaktır 
1 - Bulgaristan tahrik eseri olmadan Yugoslavyaya 

saldırırsa Yunanistan teahhütlerini yapacak mıdır 
Istanbul, 6 ( Özel) - Yunanistanın Balkan 

antantındaki vaziyetinin ne olacağı etrafında 

Bu tekdirde Y onanistan ltalya ile 
kar,a1a,mağı kabul edecek mi? 

görüşmeler olduğu Atinadan bildirihyor. 
Aynı lrnynaktan gelen haberlere göre Atina 

' elçimiz bay Ruşen Eşref, Yunan başbakanı 

Bu sualler ehemmiyetle karşllan
mıştır. Mesele bütün parti liderleri
nin toplantısında görüşülecektir. 

DIŞ BAKANIMIZIN SÖZLERi 
Demircisi ziyaret ederek önümüzdeki Balkan 

f an~antı konseyinde Yunanistana sorulacak sual
~ lerı dostane surette bildirmiştir. Bu sualler 

Belgrad 6 (Ö.R) - Bulgaristan, Avusturya 
gibi sulh muahedesini bozarsa Balkan ittifakını 

şunlardır: 
• 1 - Şayed Bulgaristan hiçbir tah

~ık eseri olmaksızın Yugoslavyaya 
hücum ederse Yunanistan Balkan an
tantmdakl teahhUdlet-ini yerine geti
rerek Bulgarlstana mütekabil hücum

teşkil eden devletlerin ne gibi bir vaziyet ala· 
caklarıoı soran Avola aylarına Türkiye dış ba· 
kanı T. Rüştü Aras şu cevabı vermiştir: 

- Bulgarist.anm komşulariyle temasa gelme
den böyle bir harekette bulunacağını zannetmi· 
yorum. Ben bu meselede bedbin değilim. 

da bulunacak mıdır? 
2 - Yugoslavya'nın 'Bulgar stana 

karşı alacağı vaziyeti ltalya, Yugos· 
lavya için harb vesilesi teliikkl eder 
ise Yunanistan ne yapacaktır? Y1111a11 kabi11esi 

Bay T. R. Aras 

DIŞ BAKANI IST ANBULDA 
lstanbul 6 (A.A) - Dış işleri bakanı doktor 

Tevfik Rüıtü Aras bu sabahki ekspresle şehri
mize gelmiştir. 
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Afy~n işi lngiliz-ltalya münasebeti gerginleşti Bir ~-!~lyan 
Çıkmazdan kurtarıl- - Harp tayyaresi 
nıak Y.?hma .girmek lngiliz kamoyu Habeşte muhasamata son verilme- Yun•:.:::.ı:.m:;..~·unta-

aı!u~:;:~:~~:;;i::i·~~; sini istiyor. Musoliniye manevi tazyik yapılacak 
piyasalarda değerden düşür· Londra, 6 (Ö.R) - lngiliz - ltalyan NECAŞI TESUM OLMAZ 
mek için ne yapmak )azım ise mOnaaebata yeniden buhranlı bir dev- Pari•, 6 ( 0.R ) - ltalyanlann Ha-
bepsini tamamladı. işlenen ha- reye girmek üzeredir. Mavi Nilin ana beşistanda ileri hareketleri karşısında, 
taları salahiyettar kulaklara kaynakları olan Tana gölünün tama- "Echo de·Paris,, ıu mltlalsazaları kayde· 
ulatbrmak biraz güç oldu. Fa- men ltalyan kontrolu altına geçmesi diyor: 
kat nihayet hakikat anlaşıla- ihtimal\ siyasi ve askeri lngiliz mah- "On üçler 8 Nieanda toplanacaklar-

fellerini endişeye düşürmüştür. dır. B. Van Zeeland BrOkselde' meşgul 
bildi. lnhisann idare meclisi INGILIZLER MUHASEMATA olduğu için, Lokarno devletlerinin top-
reiai ile bir azası ve genel di- NIHA YET VERiLMESiNi iSTiYOR lantun da ancak 9 Nisanda olacaktır. 
rektörü değiştirildi. iş bununla Londra, 6 (Ö.R) _ lngiliz gazetel· Diplo~atik yolla sulh nasıl temin edi· 
da kalmadı. Ekonomi bakanımız eri ltalyan Habeş barbanın aldığı şekille lecektır. 
Bay Celal Bayar bizzat lstan· meşgul olmaktadır. Sol gazeteler mu- "Birçok çareler Yar. Meaeli Neca· 
hula giderek bu değerli mah- hasemata hemen nihayet verdirmek tinin tealim olma... fakat -biç olmaz-
sulün korunması için alınması üzere Uluslar sosyetesinin bir bal mü- sa şimdilik- bunu lmid ettirecek hiç 

d h 1 
· · · t k d' l V · t birşey yoktur. Zalen Neca!li •imal 

xereken tedbirleri inhisar mer· a a esını ıs eme te ır er. azıye ay- .,. .,. k dmlanmadan önce vaziyet almak iste- ulusları arasında geniş bir makes bu-
ezinde inceledi. meyen hükiiınet gazeteleri ise Habeş lacak olanbir iatimdatname neşret-
Anlaşıhyor ki, bakanlık bu meselesini Avrupa meselelerine tabi kıl- miştir.,, 

derdin üzerine ciddi bir şekilde mak temayülündedir. Bu hidiseler kartı•nllda gazete bir 
elini koymuştur. Esasen bizim KUVVETLi BiR T AZYIK netice çıkarmaktan sakınıyor. 
dileğimiz de bu durumu yarat- Y APıLACAK Adis-Abeba, 6 (Ö.R)- Resmi Habeş 
nıaktı. Bir kere derd anlaşılır Londra 6 ( A.A ) - Deyli Telğraf çevrenleri imparatorun istifa etmek 
~e tedavisi için azm gösterilir i'azetesinin diplomatik muharriri 13 ler niyetinde . olduğuna veya Asangi muha-
ı komitesinin Çar- şamba günü yapacağı reb~sinden ıonra imparatoriçeye bir 
se ortada başarılmıyacak bir E 1" ld telgraf çekerek: " Artık benı'm ı· t-ı'n dua 
nıesele kalmaz. Nerede kaldı toplanbda ltalyanın geçen Y u e .,. k' beşler komitesi tarafından tesbit edilen etmenizden başka yapılacak birıey 

1' bizim afyon mahsulümüz umumi prensipleri kabul etmesi için kalmayorl ,. Diye yazdığına dair ya-
şirndiye kadar dış piyasalarda B. Mussolini üzerinde kuvvetli bir ma- hancı kaynaklardan verilen haberleri 
rakiblerinin yetişemiyeceği bir nevi tazyik icrasına çalışacağını tahmin " tek.z.ip ediyorlar.Neceıinin ula ..ıtwt-
eöhreti kazanmış bulunuyor. etmektedir. habrş Veliahdı tan feragat niyetinde olmadığı bildiriliyor. 
Fakat bu şöhret hiçbir zaman ••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••• .. •• • • • • •• • ••• • •• ••• •••••• ..... • • ••• ••• ................... ••••••••• .............................................. •• 

sonsuz iddialara boyun eğdi· 
recek kuvvette değildir. Niha· 
yet küçük farklar veya müsavi 
tartlar dahiJinde bir t<:rcih 
hakkı temin eyleyebilir. Meba
ret bu tercih hakkını iyi kul-
lanmak suretiyle nıahulümüzün 
sürümünü artırmaktır. 

Bizim bildiğimize göre afyon
lanmızın en büyük müşterisi 
olan Kartel bir inad yüzünden 
gücendirilmiş, uzak şark işinin 
mühim bir kısmı yine bir ida
resizlik yüzünden elden kaçı
rılmıştır. idare dış piyasalara 
mal satamayınca iç piyasada 
fiyatları kırmış, müstahsili, mu
tavassıt tüccarı bizzat kendisi
ni büyük zararlara uğratmış
tır. Hiç şüphesiz bu durumdan 
rakip ülkeler azami derecede 
istifade etmesini de bilmişlerdir. 
. Şimdi yapılmış olan işler üze
rınde duracak değiliz. Çünkü 
hunların telafisi imkanı yoktur. 
Son iki yılın çok kötü netice-

- Son11 2 mcı sahi/ede -
'Ha~ C>cakollr;J.u 

FransanıD Almanyaya cevabı. hazır 
F ransız-lngiliz ve Belçika erkinı harbiyeleri çar
şamba günü Londrada görüşmeye başlıyacaklar 

Paris 6 (ÖR)- Dört Lokar· 
no devleti mümessillerinin ay- Hitler fuka lidcr/erüu llitap ediyor 

rıca toplanmayarak on üçler 
komitesinin toplanbsından isti
fade suretiyle Cenevrede görü
şecekleri teeyyüd ediyor. 

On iiçler çarşamba günü iki 
celse yapacaklardır. Belçika 
başbakanı B. Van Zeeland bir 
parlamento müzakeresi yüzün
den Brükselden ayrılamıyacağı 
cihetle, Lokarno devletleri mü
messillerinin ancak perşembe 
günü toplanabilecekleri tahmin 
edilmektedir. 

Paris, 6 ( A.A ) - Belçika 
Başbakanı B. Van Zeeland 9 

- Sonu 3 ü11rli sahi/ede -

Yunall kralı S. A1. Co1ç 
Atina, 6 (Ö.R) - Radoatan 

gelen " Ala Litova ,, ltalyan 
harp tayyarelerinden biri geçen 
Perşembe günü Flevon adası
nın memnu mıntakası üzerin
den uçmuştur. ltalyan tayyaresi 
F alirona inerek benzin almıı 
ve tekrar havalanmışken bu 
sırada ~ı~eri . makam.atta~ ge
len emır uzerıne telsızle inme
ğe davet edilmiş ve filhakika 
tekrar deniıe konmuştur. Bu
nun üzerine memnu mıntaka
dan ge~erken tayyarenin fotoğ
raf çekip çekmediğini tahkik 
için iç~nde araşhrma yapılmışsa 
da hır şey bulunamamış ve 
tayyare yoluna devamda ser
best bırakılmıştır. -· 

Romen 
Saylavları gitti 
lıtanbul, 6 (Özel) - Şehri

mize Romen meb'uslarından ve 
talebıeainden miirekkep bir ka· 
file geldi. Limanımız.da 24 1Ut 
kalarak Pireye hareket ettiler. 



Afyon işi 
Çıkıııazdan kurtarıl· 

mak yo'luna girınek 
üzeredir 

-Baş fara /t 1 ilci st'lv/ada-
lerinaen dersler alarak yeni 
bw çab.şma -ıproğramuıa ilıır: ver· 
mek İcab eder. 

Hepimiz takdir ederiz ki 
ticaret · ııerinae liiJ,ginin ve tec
ıriibenin üyük o1ii vardır. 
laisar 'idares1, ilk -işe •n -
.tığı günlerde afyon mahsulü 
ıiizerinde bilgisi olmıyanların 
elinde kaldı. .Buaunla beraber 
inhisar, o tarihe aaar afyon 
ihracatı yapanları bir bastm 
~ibi karşısında gördü. 

Halbuki ilk yıllarda ihracat
,ılann bilgilerinden ve tecrübe
lerden pek ili istifade edile
'bilirdi. Afyon sabş1armdaki 

usasiyetlere ~uktlf ıpeyda ıedm
<eye müşterileri taDlyınt:aya 

kadar mü§terek mesai yo1lan 
1bulunabilirdi. 

Filhakika huna benzer .hir 
anlaşma yoluna da girilmedi 
değil, girildi. Fakat daha ilk 
hamlede bu işin de ,ıkmaza 
sürüklenmesinde tereddüt gös
terilmedi. Yekiletin müdahale
lerine rağmen itimadsı%!ık yara
tacak ,otlara s~pddı. 

Hiç tekrarlamak istemediği
miz IJlalde Afyon mahsulü elra
fında işlenmiş olan hatalar 
derhal kalemimi~e takılıyor. 

Bizce şimdi yapılacak olan 
iş, müşterileri giicenairen va
kıaları tespit eylemek a&ık ve 
ticari lbir zihriiyetle harekete 
geçerek eski müşterileri elde 
etmek çarelerini aramakbr. Bu 
da yapılamıyacak bir iş değil
dir. Ticaret hayatında hissin 
yeri yoktur. Daha fa7.1a maddi 
diişünmeğe ihtiyaç ıvardır. Bu
nun ıçın eskileri unuttura
cak derecede müşterileri mem
nun ~dici vaziyet takınma-

lıy.ız. Bunu yaparken şah.si ô._p
şünce1eri lbir kenara bırakarak 
uzun ylllar .afron sabşlan ile 
uğraşmış itecriibeli ihracatçıla-
rm bilgilerinden :tavassutlarm
dan istifade çarelerini ara
makta asla tereddüt gösterme
meliyiz. Dış piya.q bakımından 
yapıfaca'k biricik ıİ.f budur. 

Meselenin ikinci gflıası tüc& 
car ıelindeki üt.Oldarm ıh&lli 
davasıdır. lnhisar idaresi bu 
m&lları bedelini bet senede 
ödemek üzere almak istiyor. 
Beş senelik faiz Ye sair mas
raflar göz öniiae getiriline bu 
malları inhisar idareaüae bağıı
la yın demek daha doğru bir 
hareket olur. 

Esasen maliyeti yüksek olan 
bu malları beı sene taksitle 
almak istemek bugünkü de
ğerinin bile yan !fiatuu teklif 
eylemekfü·. 8u tuait albnda 
malını kim verebilir? V.e _yine 
bu stok.tar alınmazsa. !hangi 
tüccar yeni !Sene mahsulünden 
bir kilo afyon almak cesaretini 
gösterebilir? 

Böyle bir iıe imkin tasavvur 
edilemez. Mutavauıt tücc..ıar el 
tiÜrmezse kooperatifler de ku
rwmadığma göre miistahsil ki
me ve nereye malım satacaktır? 
Beı on kilo afyon istihsal 

eden #tçi bunu satmak için 
ne lzmire ve ıne d.e Iıtanbu1a 
gidemez. Görilüyor ki afyon 
mahsulü iç ve dış piyasalar 
bakmıınClan her iki noktada 
bir ~kma:ı içinaedir. Bu çı'k
muın .önündeki manialan te
mizlemeğe ve bu idareyi yeni 
baştan kurar gibi işler .bir 'hale 
getirmeğe ihtiyaç vardır. 

ihtiyacı sezen Ekonomi ba
kanhğmm tedbirlerini de al
makta geç kaluuyacağıoı uma
bilirz. 
Fiakk.ı Ocak.oğ1u. -·-Yaralanma 
Karataşta yeni Türkiye so

kağında Hüseyin oğlu Şalcir 
ansııın evine gelen Şerif oğlu 
Şakiri bi~a1da yaraladığından 

' ŞEHİR DADERLBRİ 

Mükellefler .. -
yolda çalışacak 

Y.ilayetin bazı .kazalarında 
. pab yanaa blan !bazı wol
wın miikelle'f :yo1 amelesi İJ
letnerek tamamlanması için 
Nafıa müdürlüğünce bir prog
ram hazırlanmış'hr. Bu progra· 
ımın tatbikine derhal geçile
cektir. 

··~·····~ 
Ankarada ziraat 

• • 
sergısı 

Tarım bakanlığınm daveti 
üzerine on beş gün evvel An
karaya gitmiş olan mmtaka 
haşarat mt.cadele istasyonu di
rektörü bay Nihat lriboz evvel
ki akşam avdet etmiştir~ 

Haber aldığımıza göre ifanm 
bakanlığı bu sene Cum1ıuriyct 
bayramında Ankarada büifik 
bir '" Ziraat sergisi " vücuda 
getirecektir. 

Bu ser:gi hakkında ·.hakanlık 
bay Nihat 1ribozun mütaleasmı 
sormuı ıre !Nihat Iriboı: ıtara
fından hazırlanan proje kabul 
edilmiştir. Bakanbk hmıun üze
rine sergi hakkında ş· diClen 
.hazırlıklara başlamıştır. 

Dr. B. Abdi l\ıluhtar 
şehrimize döndü 
Bir müddettcnberi rahatsız· 

ilıgı dolayısiyJe btanbulda bu
lunmakta o1an doktor B. Abdi 
Muhtar Pazar günü Ankara 
vapurile şehrimize dönmüştür. 
Aziz doktorumun lstanbulda 
Şişli sınat yurdunda çok ônem
li bir ameliyat yapılmış ve gün· 
lette ölüm tehlükesi altında 
kalmıştır. Tehlükeden kurtula· 
rak sıllhatle şehrimize dönmesi 
bizleri olduğa kadar kendisini 
tanıyan bütün hmir mUlıitini 
sevindirdiğinde şüphe yoktur. 
Memleketimizin bu değerli ada .. 
mma en samimi duygularımızla 
geçmiş olsun deriz. Bar Abdi 
Muhtar bugünden itibaren kh
niğine hastalannı kabule baş
lıyacaktır. 

Bayan Cenan 
Sebze ambalajlan da 

yapıyor 

Geçenlerde :Jat üzüm üze
rine bazı tecrübeler yapan 
Karşıyakalı bayan Cenan dün 
vilayete başvurarak 11ebzeleri-
mizin de uzun müddet muha
fazası için bulduğu tformül 
hakkında bazı izahat venniıtir. 
Bayan Cenanın hakikaten sağ .. 
Jam bir esasa iatinad eden 
tecrübeleri Jimdiye kadar mu-
vaffakıyet vcnnİ§ bulunmalda
dır. Bayan Cenan dün enginar 
vesair sebzeler üzerine !f&pmıı 
olduğu tecrübeleri vilayete 
vermiştir. 

Bu ambalajlu ziraat müdür
llijiiace mahafua albna alın .. 
mıştır. iki ay sonra açılaca"k 
ve tedkik edilecektir. f. . .... ·-· 
C. H. P Tilkilik 
kamunu Aydın 

tenezzühü 
lzmir C. H. P TıiJkilik ka

munu tarafından 12 Nisan ı936 
pazar günü Aydına bir tenez· 
züh treni 4taldırilacakbr. 

Tren Alsancaktan sabahleyin 
saat 7 ,05 te hareket edecek 
ve Aydından da akıam saat 
tam l 7 de aynlacaktır. 

Bu gezintiden. 'geziciler ral
nız Aydın için değil Selçuk ve 
Aziziye ıiçin de istifade ede· 
bilece.lderöir. 
Aynı günde Karapınarın 

pazan olması dolayısiyle gidiş 
ve gelişte tren Karapınar ıistas· 
yonunda da duracakbr. 
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Vekiller hey'eti kararı geidi 
--------------------------------lh r aç mallarımı. a M. 

şahadetname&i alınacak 
1hracat mallarımızın menşe 1 

ıehaae ameleri hakkmdaki ic· 
ra vekilleri heyeti kararı dün 
:ticaret .duana tebliğ edi.lmiı
tir. 

Bu :kararnameye göre bun
dan sonra diğer devletlerle olan 
anlapıtlarunwla bu hususta 
sarahat olsun ~lmasm bihi· 
mum ibra& maHar.ımız için 
menşe şahadetnamesi alınması 

ecburidir. 
aı mame tarihi olan 25 

art '936 an evv.el şahaôet-
amesiz p'kmış olan mallarımız 

ıiçin bir defaya mahsus olmak 
adile · raçtan sonra menşe 
şaha etnamesi verilebilecektir, 
fakat lbuuun için alakadarlar 
gümrük ihraç bey.annamesiain 
taıclildi bir sureliııi, onşi· 
m.entoru ~e ithalitçı memle-

ket gümriiğüıtara'fnKlao me zu
baht malların .ithal edilmit ol
duğuna dair mahalli ]"Ark kon
soloSluldanııca tasdik ~dilmi' 
bir .:esikaJI elaya göstermelC 
mecburiyetindedirler. 

_Oda bu vesikaları tetkik et
tikten sonra mütaleaın ile ·bera
ber iktisat velcaJetme göndere
ce'k .,~ vekitetin tasv;bi i~e 
menşe şahadetnamesi verebile
ıeektir. 

Tır.ansit eya syon sıırıeu e 
iden a 1 r için ıayc.ı :v.asika-

iıcteneceldir. danböyle 
an\aşmcitama eeburiyet olsun 
lmaınn gidecek mallanmu: 'çiıı 

ıihra~ariylc beraber en~e ;p
de\ıatnamesi almak mecbut' ·yeti 
ıvarClır. Badema tiltta~tan sonr.a 

·ç ~ir ısuret1e menşe a adet-
amesi Terilemiy.ecektir. 

Gayri mübadillerin iŞleıiİ 

Yunanlı emlak sabşlar -
na ehemmiyet verilece 

Gayri mübadiller takdiri kıy- Nüzhet bu satışlarda hazır 

.met komisyonu reiai bay Faik bulunmuş ..ve gay.ri mü~-
Nürbet şehrimize gelmiştir. dillere aid Yunanlı emlaki-
Diin defter bay Ihsan P.unarı ıninıdalıa ifazlaımıktaraa tatıpara 
ziyaretle gayri mübadillere aid çıkarılar.ak bu sahş1ar sayes'in-
maUarın satışlan hakkında tet- de gayri mübadil bonoJan ıo 
kikler yymış, nıilli emlak çok düşen !kıymetlerinin yük-
müdürlüğünde çalışan Yunanlı seltilıpesine ne suretle ça1ı~ı-

emlaki satıı k.omis_yoıı nun ~ lacağmı alakadarlara bilair-
mesaisini :yakından takib el· ııniştir. 
miştir. Dün müzayede ısuretile ıBay Faik Nühet ıehrimizde 
satışlar Cla olmuıaor. B. !Faik birk:a~ gi)o kalacaktır. ........ 
5~!=.~ea!1!!?!~~~:ı B~!!~~ı~h!!1~~:telı! 

alakadadara gelen bir bildi- -yer:lerinde iŞletm~ğe brar ı.·er-
rimde SO,J&dı almak "çin bir aiji otobiiSler İçİD bir eksi)tme 
çt>k balkın soyadı almadıkları 
bildirilerek müd<let ge~kten a~ılacatı haber alınmıştır. '.Se-
sonra soyadı almıyanlardan beş leaiy.e ea kısa bir zanaanda 
liradan an lbeş ıliray.a adar 
para cezast almacajı ıbildiril
miştir. 

Belediyece ceza 
görenler 

Ge,en ay i~indc lzmirde 45 
dilenci tutulmuş, darülicezeye 
gönderilmiştir. 586 olohiis, \tak
si, kamyon ve araba dezen
feksiyonu ya.-lmıştır.70555 par
ça e11ya uıubtCJif yerlerde ütu
den ıgeçirilmi§tir. 

Yeni defineler 
Karşıyakada üç evde define 

bulunduğu 11Çatal Sakal,. iamile 
maruf bir Yunan1ımn oğlu ta-
rafından ihbar edilmiştir. Araş• 
tırma yapılacakbr. Bu zat, 
Suvili mescitte bir e"Vde de· 
fiae ıbulunCluğunu ihbar etmiş 

iddiası teeyyüd etmişti. 

şehria er arafma ımuntaum 
we alba ıikiyetine meydan 
<Yermİ.YecelE: -otobüs seferleri 
çİll ıcabedıen <Çarelere başvur
muıtur. 

Çocuk esirgeme 
işleri 

Mart ayı ipude kurumumuz 
dispanserinde 229 hasta çocok 
muayene we tedavi edilerek 
i.liçlan parasız ftl'ilmiştir. 

Oobeş ailenin çocuklarına 
muhtelif surette yardım edildiği 
gibi dört ikiz ~ocuğun devamlı 
olarak sütü temia edilmiştir. 

• il ...... . 

Şehir macllsl 
encUmenler1 

Şehir meclisi encümenleri 
meclisin 11>erşembe .günkü top
lanbsına iı yetiştirmek · için 
dün belediyede çalışmışlardır. 

Muallimler . .,. 
f{ongresi toplanclıı 

Muallimi-el' birliğinin y.ılbk 
n.grıesi ço :alilcalı e>Jmu~r. 
~~ mua1lim ere ardım 

·~İli w ~rtlrm sancbğı :urul-
ması, tatilde muallimler için 
tkamp yapılması kararlaşbrı1mış-
ır. Yeni heyete muallim Re id, 

H.akkt 6aha, Raaf. brabim. 
lferid Oğuz, muallim Karadayı 
ve ba.Şmuallim Şeref seçilmiş
lerdir. Kong.rece, büyüklerimize 
tazimat telgraf !arı çekilınes\ne 
karar verilmiştir. 

Şehrimizde 
Bula.' hastahk azdı~. 

art ayı içinde .iki ıkişi 
ari sebaya hastahğma tu

ıtulmuş, ibiri ölmüştür. 
P.;. tı ikızıl, iki iu7.am1k, iki 

lekeli humma, yedi difteri 
:ve 23 1Cihazı teneffüs ;veremi 
hastalığı görülmüştür. 

14 mektep, dokm hamam 
ir fınn 13'.\2 ev. ıhan. otel 

ıve aile evi, 93U. insan mu
.ay.ene edilmiştir. 

• 1 •• 

ayseride 
Bünyan dokuma 
fabrikası 

Bünyan (Hususi) - Yünlü 
dokuma fabrikası, Kayserinin 
yanıbaşında olan lküçiik Bün
yanın can damannı teş1til. ıeder, 
diyebiliriz. Bu bal, öilhassa 
fabrikanın, Sümerbanka ge~e-
lidenberi d.ah& !lariz ıb:r haki
kat olmuştW'.. 1933 sonuna ka-
dar iplik fabrikası T. A.. şirketi 
namı alhnda ça1ışmış o an mu· 
essese, 1934 ortasındanberi 
Sümerban'kın i8atesi a1tmda, 
yenilenen tesisab ve ilave 
ıedilen maldnelerile :modern bir 
doirnma fabrikası şekHni al· 
mıştır. Fabrikanm kullandığı 
.işçi miktarı 1935 Şubatınaa 53 
ıkişi iken sene sımunda -84 e 
çıkmışbr. isçilere ödenen üc
retler we ..ayzıca aıemutların 
lrnrada bırakbklara para, ı8iin· 
yanııı ekonomik bünresmde 
ıçok bayırlı tesiTler yapmakta 
sosyal oayatnı gelişmesini ıhn~
bndu-maktadır. 

F abrikanm muharrik !kuvveti 
su cereyanından çilcarılan elek
triktir. Aynı santralın istibsal 
~ttiği elektrik Kayseri şehrini 
de aydmialmaktadır. 

f abrrkanın yünlü kumaş ma
latı bir öne-elci seneye 11iSbctle 
artm~tır. Filhakika "\934 de 
115 bin liralık kumaş imal edil-
mişken 1935 de imal miktarı 
124 bin lirayı bulmuştur. tp1ik 
imalatı da 1934 ae 43 1Cilodan 
1935 de 65 bin kiloya çikmı~tır. 

Piyasaya yaptığı satışlar 1931 
senesine nazaran 935 de y~de 
ı S artmışbr. 

Son st-ne -zarfında yünlü do
kuma endüstrisi sahasında gö
rülen nisbi durğunluğa rağmen 
Bünyan fabrikaamm bu vui1eti 
pek memnuniyet verici teJikki 
edilmek lazımdır. 

ELHAMRA SiNEMASI TELEFON 
2573 

Bu gün 
Görmediğiniz, l>ilmed~nİ% bir diyarda; heyecanla, ımerak1

a, ıbaştanbaşa aşk ve kıskançlıkla dolu 
ve .şimalye kadar duymaaığınız yepyeni bir mevzuaa :vücuda getirllmiş !bu senenin en ıgüıel filmi. 

SENGAPUR POSTASI 
Fransızca söilü Metro - goldvin - mayer süper filmi 

Bu filmin barilcuhideliğini temin ıiçin hiç bir :feclakitlıktan kaçınılmamış ve şöhretleri -dün
yaca tanınmış dört !büyük yıldız olan 

CLARC GABLE - JEAN HARLOV - V ALLACE BEERY -LEVIS STON 
Bir araya getiriler~k tam bir fedakarlık ırekoru tesis edilmiştir. 

Seans svı.tlan : Cumartesi 1,30 Pazar t,'30 da mılar. Di ~er günler 3, 5, 

Gençlik 
"" ,. ,.:J •ı 

Biiyle çahşnı alı Ye 

böyle çahşttrılnıalı 
Halkevimizio ye i ve meuı· 

kket :için pek gere"kJi teşebbii· 
sünü haber alıyoruz.. Bilindiği 
üzer'! şehrimizin topluruk ha .. 
yatı pek sönüktür. Bunu can· 
landırmak. birinci derecede 
gençliğe ıdüşen bir öde ir .. ı8u 
'8inüklüğün ıgenplerin ve aıle-
!lerin biTbir eri51e amşmama-
arıniicm ıüeri gdd~ni - - en 
H,alkevinin çalışkan Yönetim 
kurulu, Halkevini teşkil eden 
dokuz şubenin her biri tarafın
dan her ayın bir gecesinde bir 
aile eğf entisi tertib edilmesi 
kararmı vermiştir. 

Bu eğlentiJeıe şimdilik Halk
evi ve Parti mensupları Ye bun· 
larm aileleri dav.et edilecektir. 
Davettilerden duhuliye alınını· 
yacağı gibi piyango veyabud 
çiçek satmak suretiyle iane de 
top1anmıyacaktır. Her 'kes mec
buren günde1ik elbiselerile ge· 
lecekler ve çocuk getirmiye· 
ceklerdir. Eğlentilere ailelerile 
hirJik1e gelenler kabul edile· 
cektir. 

Eğlentilerin programlarmda 
temsil, konser ve caı:dan başka 
muhtelif eğJenceJer bulunacak 
ve .;ürpriı:ler ıterlib edilecektir. 

Çok ~bven lfiatlı bir büfede 
aoğuk yemekler, ispirtosuz iç· 
kilerle •ikör1cr bulunacaktır. 
Görülüyor ki maksad, bn eğ
lentiitte gelenleri masraf ve 
kü1f ete sokmadan arkadaşça 
eğlenmelerini temin etmek bu 
suretle de arkadaşları tanıştı
rarak §ehirde bir topluluk vü
cuda getirmektir. 

ilk eğlenti 25 Nisan Comar· 
tesi akşamı verilmek üzere 
Müze ve Sergı şubesi tarafın· 
<lan tertib oJunmalrtadır. 

Müze ve Sergi şubesine men· 
sub gençler bir taraftan gece 
eğlentisini ıhazırlamakıl.a ğra
şırken .diğer taraftan ( luuir 
Antikite severler Sosyetesi) ife 
müştereken hafta. gezintileri 
iki haftadan beri Pazar günleri 
yapılmakta olan bu gezintiler 
ta[.t)amen hususi mahiyette olub 
tercihan An(İkite bulunan yer-
lere yapılmaktadır. Bu gezin· 
tilere iştirak edenler '3% mas· 
rafla neş'eH bir Pazar geçir· 
mekle beraber Antikiteteriu 
korunması ba\:1mmdan değerli 
incelemeler yapmaktadırlar. 

Gezintilere ıher Pazar de.-am 
edilecek ve mevsi yaxa doğru 
ilerledikçe daha auk Antikite 
hölgelerine kadar uı:ablaeakbr. 
Gezintilere istiycn her kes iş
tirak edebilmektedir. Her 
Cuma günü akşamı Hallceviude 
toplanmakta olan Müze ve 
Sergi komite.si bu husu5taki 
müracaatları kabul ediyor. 

Şehrin topluluk bayabnı can· 
landırmak için çok Jazım olan 
bu gibi gençlik hareketlerini• 
alkışlarken. bu önemli teşeb· 
büslere her ailenin ve her ııeo· 
cin iştirak etmeği hir memle
ket işi bilmesini ~dan dileriz. 

Kiiçük haberler: 
lzmirsporun çayı 

Pazar a-ünü akşamı lzmir&poı 
kulübü tarafından veriJ«dll biı 
çay bütün lzmirıporlulaı4 Oiı 
araya topJaınaia -vesile cHmUf, 
lzmirsporlular ıbu vesile iJe '°k 
samimi bir gece ges.irmişlerdir. 

F.uvar komitesi 
Fuvar ıkomitesi d" beledi• 

yede şarbay doktor Behçet 
Uz'un başkanltğında topl.-14 
ve bazı kararlar alıumıştır. 

VUayet meclisi 
Vilayet umumi meclisi bugün 

saat 14 de ilbay Fazh Güleçin 
başkanJığ"mda toplanacaktır. 

Bornova kulübü
nün kongresi 

Haber aldığımıza göre Bur
nova gençlcrbirliği lkulübünün 
sene1ik llrongresi -önümüı.deki 
Çariamba günü akşamı t~
n~cakbr. 
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lmparator Aleksandr Kont Şuvalofu 
nasıl tebrik etti? 

imparator Peterhofa dönünce 
mutad işaretleri ihtiva eden 
gizli raporu almış bulunuyordu. 
Raporu okurken gözleri kırmızı 
kalemle çizilmiş bulunan şu 
cümle üzerinde durdu : 

Peterhof sarayının mermer 
salonunda verilen 'müdebdep 
bir ziyafet sona ermişti. Altın 
takımların ağırlığı altında her 
hangi bir masa mutlak çökerdi. 
Fakat bu öyle çökecek masa
lardan değildi. Uralın kırmızı 
somaki mermerinden yapılmıştı. 
Yemek takımları beş bin mumlu 
avi:z.elcrden yayılan titrek alev
lerin ışıklariyle parıldıyor, muh· 
teşem akisler yapıyordu. Hele 
merkezde en usta kuyumcula
rın bir san'at şaheseri sayılan 
on iki tavus kuşu en kıymettar 
elmaslar, zümrüdi er ve safir
lerle işlenmiş olan kanatlarmı 

' açmışlardı. Rus sarayının şarka 
has olan ihtişamı Fransız sti· 
linde yapılmış olan bahçelerine 
açık pencelerden taşıyordu. O 
bahçeler ki kademe kademe 
inen fiskıyelerinin suları Bal
tık denizin sisleri arasında 
kaybolmaktaydı. Burada herşf'y 
b~şka bir azamet taşıyordu. 
Belli idi ki yalnız saray için 
çalışan yüz milyonlarca insanın 
bütün varlikları, buzlu stepler
den en feyizli ovalara kadar 
gece gündüz çalışan bahtsız 
bir halk kütlesinin kanını eme· 
rek bu saraylara akmaktaydı. 
Bol ışıkların göz kamaştıran 
kızıllığında zaman zaman zin
cirlerini koparmak için ayakla
nan esir bir milletin akıttığı 

kandan akisler vardı... Çar , 
sofrasında, bu akşam 500 kişi 
davetli bulunuyordu. Yabancı 
devletlerin bütün mümesıiJleri, 
müsteşarları, başkatipleri, ata
ıeleriyle birlikte bu fevkalade 
diplomatik ziyafette toplan
nııt bulunuyorlardı. imparator 
ve başvekili ile nazırları, bü
yük rütbeli generalleri, gran
dükler yerlerini işgal etmişler
di. Sofrada bir kelimeyle o 
günkü Avrupanm minyatürü 
hazırdı. Maskeli çehrelerde 
gizlenen ihtıraslara nüfuz et• 
mek imkansızdı. Fakat her kes 
biliyordu ki burada derin bir 
samimiyet havası içinde konu
şan diplomatlar siyasal ihtuas
larla birbirinden o kadar uzak 
ve ayrı bulunuyorlardı ki her 
birinin bakışlarında büyük Rus
yayı elde etmek istiyen bir 
politikanın rekabeti duyulabi
lirdi. 

Sırmalı üniformalar, prıl prıl 
)'anan nışanlar ihtıyarların ro· 
matizmalarını, mide ağrılarını 

gizleyordu sanki... Genç biplo
ınatlar da ihtiyarların yolunu 
tekib ederek onlar kadar an
laşı lmaz, nüfuz edilmez birer 
varlık halindeydiler. lhtırasları 

cin,lycl!eri çeşit çeşit denaet
leri, aşkları, birbirini ezmeğe 
çalışan :projeleri büyük bir ne· 
zaket kadrosu içinde beliren 
tebessümler örtüyordu. Saray 
halkı tamamen ziyafete hazır
dılar. Sadece basta bulunan 
İmparatoriçe ile dam donörleri 
eksikti, 

Rus asılzade!e ri imparatora 
bal.tık la rı zaman her birinin 
.r.öz beb .. klerinde anlaşılmaz bir 
korkunun izleri beliriyordu. Sa
ray muzikasının çaldığı enfes 
parçalar duyulmıyordu bile ... 
Çatal bıçak gürültüleri, kulak
tan kulağa yapılan dedikodular 
konuşmalar miiziğin sesini ört
müıtü. Bütün devlet esrarı, en-

trikala r' prenslerin izdivaçları, 
Avrupa veya Asyayı ilgilend~ren 
kavgalar, ihtilaflar hep bu zıya
fet sofrasında dedikodu mev
zuu olmaktadır. 

Güzel Rus kadınlarının fazla 
açık dekoltelerinden kurtizan· 
tarının alevli gözlerine serpan
tinler atılmış gibiydi. Öylece 
manalı bakışlarda gizlenen şev
gileri, vaadları ancak bu aşk 
dilinde tecrübeli olanlar anlı-
yorlardı. 

* . ,,. 
Rusyanm en maruf şahsiyet-

leri arasında ismi geçen em
niyeti umumiye direktör~ Kont 
Şuvalof çok yiyen, çok ıçen ve 
küçük hikayeleri ballandıra 
balandıra anlatan bir devlet 
adamıydı. Donmuş pilicin ka
nadını bitirince zarif bir fıkra 
anlattı. lngiliz büyük elçisi ona 
kulak vermişti. Rus polisinin 
büyük şefi oldukça yüksek 
sesle konuşuyordu. 

Saray müziği bir Viyana Val
sını da ayni gürültüler içind~ 
bitirdi. Şuvalofun tannan sesı 

diğer muhavereler.i. bastır~y~r
du. Gözlerini İngılız dçısıne 
dikmiş şunları söylüyordu: 

_ Maylord kabul ediniz ki 
bir diplomat "Evet,, dediği 
zaman "belki,, demek ister. 
"Belki,, dediği zaman "Hayır,, 
demiştir. Fakat ' ·Hayır,, derse 
o bir diplomat değildir. Ekse
lansları şüphe etmem ki şu 
noktada mutabık bulunacağız: 
Bir lngiliz "Belki,, dediği za
man "Evet,, -demektir. "Evet,, 
dediği zaman ise muhakkak 
ki o bir lngili:z. değildir. 

Bir kahkaha, fakat Kont 
Şuvalofun kendi kahkahası 
etrafı çınlattı .. 

- Sollu Var-
• .. 

Kasırga 
Felaketi oldu 

Amerlkada yüzlerce ölü 
ve yarah var 

Vaşington, 6 (Ô.R)-Misisipi 
ve Abbame bölgelerinde müt-

hiş kasırgalar oldu. Bir şehir 
tamamen mahvoldu. Diğer bazı 
şahirler tamamen hasara uğra

dılar. 
Misisipi bölgeside tahribat 

korkunçtur. Yüzlerce ölü ve 
yaralı vardır. Yangınlar baş 
göstermiştir. Yardım kolları 
bardaktan boşanırcasına yağan 
yağmur altında cesetleri ankaz 
altından çıkarmağa çalışıyor. 

Yağmur yangınların genişleme· 
sinin önünü almıştır. 

Fenerbahçe 
Ankarada 

iki maç yapmak üzere An
karaya giden Fenerbahçe ta
kımı ilk maçını Ankara Gilcii 

takımı ile yapmış ve 3 -1 ka
zanmıştır. Fenerbabçenin ilk 
golüne mukabele eden Anka-

ralı lar beraberliği temin etmiş
lerse de en iyi ve ümidvar 
oynadıkları bu sırada d~ha 
tecrübeli olan Fener ınuhacım
lerinin şahsi gayretleri yüzün
den iki gol daha yemekden 

kurtulamamışlardır. Fener bahçe 
takımında Fikret ile Şaban 
yokdu. Cereyan tarzı it~bar.ile 
Ankaralılar oyunun netıcesın
den memnun kalmışlardır. 
Çünkü ikinci devrde F engrden 
•eri k~br bir oyunlan yokdu. 

Diyarıbekirde 
.... p ...... . 

Büyük tören yaplldı 
Diyarıbekir, 6 (Özel) -

Büyük önder Atatürkün fahri 

hemşehriliğini kabul buyur
dukları Diyarıbekirde beş ni
samn yıldönümü büyük te
zahüratla tes'it edildi. 

Spor sahasında on binlerce 
halkın toplandığı bir sırada 
şarbay ve parti başkanı bi
rer söylev ve~diler. Sonra 
300 atlet tarafından büyük 
bir geçit resmi yapıldı. On
dan sonra da atletizm hare
ketleri seyircilerin alakala
rını celbetti. 

Paris 
Tayyaresi Türkiye

den de geçecek 
Paris 6 ( Ö. R ) - uParis,, 

adlı Fransız tayyaresi Hindis
tana gidip gelme suretile 7 
bin kilometrelik bir uçuş ya
pacaktır. Amerika devrini ve 
bu kıfamn bir baştan bir 
başa geçilmesini başararak 
şöhret kazanan bu tayyarenin 
bu seyahatı lngiJiz hava yol-

larile iltisak ve sıhhi mesele
leri tedkik gayesiledir. Tayya

renin hareket sahası 2000 ki
lometre ve seyr sür'atı 185 

kilometredir. Kahire - Trablus, 
Kahire-Şam yolile Hindistana 

geçerek Şandernagor, Pondi
şeri, Kariknl, Mahe Fransız 
limanlarını ziyaretten sonra 
Afganistan - han - Bağdad -

Musul - Türkiye - Yunanistan -
Yugoslavya yoliyle F ransaya 
dönecektir. 

Bir işçinin ayağı 
kesildi 

Istanbul 6 (Özel) - Sirke· 
cide Ekrem adında bir iıçinin va-

gon tamir ederken kazaen ayaj'ı 
kesildi. 

Mareşal Badoğlionun 
beyanatı 

Roma, 6 (Ô.R) - Mareşal 
Badoğlio ga:z.etecileri kabul 

ederek şu beyanatta bulun· 
muştur: Şimalde Habeş ordu-

sunun son hezimeti bize en 
cür' etkir bir planın tasavvur 

ve tatbikine imkan vermekte· 
dir. Buna yakında vakıf ola
caksınız. Takip ettiğimiz gaye, 
kat'i de olsa, sadece bir askeri 
zafer elde etmek değildir. Bü
tün Habeşistanı filen işgal et
mektir. Kıtalanmızın nıevcu

dunun arttırılmasını ben bu 
maksatla istedim ve bu mev-
cut hali da artmağa devam 
etmektedir. 

-- -

Silihsızlanma işini ele 
almanın zamanı geldi 

1 Paris, 6 (Ô.R) -- "Popula
İfe " gazetesinde sosyalist 
ljderi 8. Leon Blum silihsız
lıınmadan bahsederek Fransa-
•ın bu işe önayak olmasını 
favsive etmektedir. Muharr.r 
diyo; ki: 

" Lokarno devletleri topla-
ıb görüşeceklerdir. Fakat işin 

ıhühim tarafı burada değildir. 
Yahud henüz burada değildir. 
Bundan iyi, çok daha iyi bir 
it yapılabilir. Bu da bütün di-
ğerlerine hakim olan meseleyi; 
silahsızlanma işini ele almakbr. 
· "Fransa bu istikamette bir 
teşebbüse girişmeğe mütema
yil midir? Silahsızlanmak isti
yor mu?· 

"8. Hitler Avrupa sulhu için 
işbirliği yapmağa gerçekten 
~arar vermiş midir? Kolektif 
emnjyetin kurulmasına yardım 

etmeği sahiden istiyor mu? 
"Avrupa, büyük bir adım 

atarak eninde sonunda kurlu-

luşunu sağlamak i~tiyor mu? 
Bu adım Almanya ile birlikte, 
Almanyasız ve hatta -icabında-
Almanyaya karşı atılmalıdır,, 

Radikal sosyalist gazetele
rinden "Ere Nouvelle,, sosya
list tezine ulusal tezle mukabele 
ediyor ve müntebiplcri bu isti-
kamette rey vermeğe çalışıyor: 

"Sosyalistler: Kollektif em-
niyet derken silahsızlanma sö
zünü ilave ediyorlar. 

"Hatta, daha ileri giderek 
ilk önce silahsızlanma ! diyorlar. 
Fakat biz şark ve şimal hudut
larının tahkimi için gerekli olan 
tahsisatı kabul etmiş olmasay
dık, acaba Fransanın vaziyeti 
ne olacaktı ? 

" Radikal partisinin aldığı 
tedbirler sayesinde iısiılik aza
hyor. Fransanın dış siyasası 
kolektif emniyete ve Cenevre 
paktına dayanıyor. içeride 
nizam hüküm sürüyor. Ulusal 
emniyet korunmuş oluyor. ,, 

lngiliz - ltalya 
münasebeti ~erginleşti 

-- Baştarafı biriflci salıiJede - erkanıharbiyeler temaslariyle 
nisan sabahı Cenevrede hazır birlikte müzakereler başliya-
bulunacağını Lokarno devlet- caktır. Gerçi, erkim harbiye 
}erine haber vermiştir. Lokar- temaslarının muayyen bir haddi 
nocuların o tarihte toplanacağı geçmiyeceği lngiliz hükumeti 
tahmin edilmektedir. ' tarafından tasrih edilmiştir. Fa-

Paris, 6 (A.A) - iyi haber kat bütUn dış siyasasını kolek-
alan mahfelter B. Flandin ge- tif emniyet üzerine kurmuş olan 
lccek Cenevre toplantısında Fransa için lngiltereyi kendi 
19 Mart tarihli Lokarno and- tarafında görmek çok mühim 
!aşmasında yazılı bütün hüküm- bir unsurdur. 
lerin tamamen tatbikini Lokar- ELIZEDE BiR TOPLANTI 
no devletlerinden istiyecektir. Pariı, 6 (Ö.R)- Bugün Elize 

ERKANI HARIYELEJ{lN sarayında cumhur başkanıuın 
GÖRÜŞMELERi başkanlığı altında toplanan Ba-

Paris, 6 (A.A) - Salahiyetli kanlar kurulu Alman sulh pli-
mahfeller, erkinıbarbiyeler ara- nına verilecek Fransız cevabının 
ıında yapılacak göriişmelerin dayandığı esasları gözden ge-
hangi tarihte başlıyacağı hak- çirmektedir. Bu vesikayı ha-

. 'tında herhangi beyanatta bu- kanların önüne çıkarmazdan 
lunmaktan imtina ediyorlar. önce B.B. Sarraut Flanden ve 

Mamafih Havas Ajansı bu Boncour diln dış işleri baka-
görüşmelere başlanacağını muh- nınm evinde toplanarak yüksek 
temel görmektedir. dış işleri memurlarile birlikte 

Paris 6 (Ô.R) - u Matin ,, Fransız cevabının ana unsur-
erkanıharbiyeler arasındaki ko- larını gözden geçirmişlerdir. 
nuşmaların yakında yapılaca- FRANSANIN CEVABI 
ğından memnundur. HAZIR 

ucenevrede Uluslar kurumu Paris, 6 \Ô.R) - Servisler, 
kadrosunda müzakereye giri- Alman muhtırasına cevab teş-
şeceğimiz sırada teminat meri- kil edeo Fransız muhtırasının 
yette olacaktır. Çarşamba günü kaleme alınmasını bitirmişlerdir. 

••••• 
Uzunköprülü Hüseyin pehlivan 

bir kadını ağır yaraladı 
lstanbul 6 (Özel) - Öğleden sonra Karaköyde mahallebici 

Kadri ustanın dükkanında bir cinayet oldu. Tanınmış pehlivan
larımızdan Uzunköprülü Hüseyin, bu dükkana beraber girdiği 
kadını tabancasiyle ağır surette yaraladı. Kadinın hayatı ciddi 
surette teblükededir. Yaralı kadın 35 yaşındadır. 

'TAYYARE Bugün Her Seansta 
SIN EM ASI TELEFON 31 ıs 

Bütün lzmir halkının sabırsızlıkla beklediği senenin en güzel, en kahkahalı, en zarif filmi 

Aşk Bandosu 
FERNAND GRA VEY'in temsil ettiği bu film, seyircilerini kahkahadan kırıp 

geçirecek, hatırası yıllarca unutulmıyacaktır. 

D • k k t ( Aşk Bandosu ) çok uzun bir film olduğundan seans saatleri~de de
l a ğişiklik yapmak zarureti hasıl olmuştur. Seanslar şu saatlerdedır. 

Hergün: 14,30 16,25 18,45 21,5. Cumartesi 12,10 da başlar. 12,10 ve 14,30 
seanslarında talebeye tenzilatlı bilet verilir. Pazar günleri 12,10 da başlıyacaktır. 

Ayrıca: 'riirkçe sözlii FOKS diinya haberleri 
•ıı• 

, 

-
Sü hakanı söylev 

verecek 
T olf yo 6 (Ö.R) - Japon .si 

bakanı yarın Tokyodaki fırka• 
lar kumandanlarının bir toplan• 
tısında bir nutuk söylemek 
niyetindedir. Söylevin aşağıdaki 
esaslara dayanacağı bildiriliyor: 

1 - Zabitler sü bakanlığına 
dileklerini ancak meratib sıra
ıiyle gönderebilirler. 

2 - Ancak sü bakanı ordu
nun görüşlerini temsile salibi· 
ycltardır. 

3 - Zabitler siyasal müna
sebetlerde bulunamazlar. 

4 - Zabitler hususi ruhsat 
olmadıkça siyasal toplanhlar 
yapamazlar. 

Sü bakanı umumiyetle, geçen 
25 şubatta olduğu gibi, meş'um 
neticeler verebilecek bazı ana· 
nevi serbestileri ilgaya müte · 
mayildir. 

Hindenburğ 
balonu 

Riyo dö Janeyro, 6 (Ö.R)
Hindenburg balonu Santagrus 
tayyare karargahından Alman
yaya doğru hareket etti. 

B. Gömböş 
Bir saylavı 
düelloya çağırdı 

Peşte, 6 (Ö.R) - Parlamcn· 
toda başbakan bay Gömböşlt 
saylavlardan 6. Ekart arasında 
müessif bir hadise oldu. Hususi 
noktalara temas eden bu mües
sif hadisenin sonunde 8. Göm
böş B. Ekardı düelloya davet 
etti. 

Şam da 
Anıeleleı· grev yapı:. 

KudUs, 6 ( Ö.R ) - Şamda 
bazı hadiseler cereyan etmiştir. 
dokuma fabrikalarında çalışan 
iki bin amele, yevmiyelerinin 
azlığından dolayı grev yaptılar. 
Daha beş bin amelenin grev
cilere iltihak edeceği söyle-
niyor. 

9(.7.777.Y.77..7..X7.Z'/J.x7.A/J7)lll_ 

anbul gazeteleri ' 
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Neler yazıyorlar 
İstanbul, 6 (Özel) - Yunus 

Nadi "Milletler cemiyeti çap
raşık meselelerle karşı karşıya" 
başlığı altında Cumuriyet gaze· 
tesinde diyor ki: 

- Ren işgalinin doğurduğu 
vaziyet, Habeşistan - ltalya 
barbının ehemmiyetini ikinci pli 
na düşürdü. 

ltalyan tebliğleri Habeşlerin 
bütün mukavemetlerinin kırıl

dığını bildirıyor. On üçler ko
miteslnin tetkikine arzedilecek 
ltalyan sulh teklifleri harbin 
şimdiki neticelerinin müzakerata 
esas olmast zeminindedir. Bu
na mukabil Habeşler Mılletler 
Cemiyeti paktına sarılmakta

dırlar. Cemiyetin Habeş - ltal
ya işinde otoritesini fiilen 
kullanmaması, yahud siyasi 
bazı sebebler yüzünden bu 
vaziyete düşmesi Almanların 
muahedeyi yırtmasını kolay
laştıran bir hava yaratmıfb r. 
Bunu Avusturra ve Macari:slii~ 
nın ayni şekilde hareketleri 
takib etmiştir. 

Bunlar Milletler cemiyetit.'!9 
inhilaline v~si l e olacak gibi 
görünüyor. Bu hakiki bir cina
yet olacaktır. 

Asım Us Kurun gazetesinde 
ltalyanm Habeş işinde kazan· 
dığı s~rbest vaziyeti tetkik 
etmektedir. 
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<' o em say ısı: aa 
" Türkan Hatun Timuru öldürmek 

için fırsat kollıyordu 
Mevsim kuş geçimi olduğun

dan gök yüzünde binlerce ley
lek uçuşuyordu. 

Büyük bir taş köprüden ta 
şehrin kapılarma kadar uzayıp 
giden Çukur ovaya girdik. 
Bur sı Buharanın Namazgahı 

id i. ,-fer sene bayramlarda, bü
} şenlik günlerinde veya ku-

lık zamanında Buharalılar 
ada toplamrlar, alaylar ku
:ık eylenceler tertip ederler. 

r .nazgahm ortasındaki ufak 
l ıJede "Behaeddin,, in mezan 
v ~ dı. Beş küçük kubbesi ve 
b.t de minaresi olan bir türbe 
içinde Behaeddio yatıyordu. 

Minare dibinden tepesine kadar 
renkli çiniler ve yazılarla bezen
mişti. Kubbeler altın yaldızlı 

gümüş kaplamaydı. 
Emir Ismail Samani bu camii 

901 senesinde yaptırmıştı. 
Şehrin kapısında büyük bir 

çadır kurulmuştu. Harzem Sul
tanı cangaver Tekeş çadmnın 
içinde oturmuştu. Türkan Ha
tun ma hfesinden inerek çadıra 
girince Canbey de ardındaki

lere karıştı. Çadırın dışındaki 
kerevetlerde askerler oturmuş
Jardı. Silahlar çatmışlardı. Şa

hm oğlu Mehmed babasmın 
yanında yer almıştı. Çadırın 

içi, tavanı sırmah ipeklerle kap 
lamıştı. Cengaver T ekeşin otur
duğu yerin yukansma incilerle 
süslü bir taç asıJmışh. T ekeş 
kalenderce giyinmişti. Üzerinde 
yeşil kuduz kumaşından bir 
entari, başında takke vardı. 

Kapıda Şahm başveziri ve Mü
hürdarı bulunuyordu. Alay İçeri 
girince Tek eş yerinden kalktı. 
Türkan Hatunu elinden tuta
rak yanına çıkarttı. 

Sonra çalğılar çalmağa 

başladı. Çengiler, can bazlar 
ortaya çıkarak bir çok mari
fetler yaptılar. Bunları Buhara
nın en namlı pehlevanları takib 
etti. Bir aralık etrafta bir söy
leşme oldu. Canbey başını çe
virince hizmetçilerinden Ko
tak'la Susurun Buhara pehle
levanlarıyla boy ölçmek için 
soyunduklarını gördü. Canbey 
bu münasebetsizliğin onune 
geçinceye kadar akla karayı 
seçti. Şimdi her zamandan zi
yade hizmetçilerini yanında 
görmeğe ihtiyacı vardı. 

Pehlevanlar güreşlerini biti
rince baş saki ardındaki elli 
köleyle şarab gezdirmeğe baş· 
ladı. Önce T ekaş cengaver üç 
tas şarap içti. Artık her kes 
istediği kadar içebilirdi. Yavaş 
yavaş kafalar ktZ1şmağa baş

ladı. Canbey de kendisini içki
ye kaptırmıştı ki arkadan 
birisinin: 

- Dikkat et dediğini işitti. 
Mahmud _ Yalovaçm sesini 

tamdı. Büyük gücünü topladı. 
Büyük birşey olacağını anla-
mıştı. -

Çok geçmeden davullar Ti
murun geldiğini haber verdiler. 

bir emir verdi. Az sonra mu
hafız Canbeyi tahbn yanına 
yaklaşmaya davet etti. 

Mahmud Y alovaç ikinci defa 
olarak: 

- Dikkat et ... 
Diye bağırdı. 
Canbey ilerledi. Kotakla Su

sur da onu takib ettiler. 
T ekeş Cengaverin karşısına 

gelince eğildi. Dizini yere ko
yarak verilecek emri bekledi : 
Tekeş Canbeyc biraz baktık

tan sonra ağır ağır şunları söy
ledi : 

- Delikanlı senin şöhretini 
duydum. Kılınç oyunlarında 
eşsiz bir kahramanmışsın. Bu· 
rada, huzurumuzdaki silahşor• 
fardan biriyle dövüşmeni isti
yorum. Karştmda yer alan emir· 
Jer içinde en cesuru Timur Me
lik olduğuna göre onunla vu
ruşmanı muvafık görüyorum. 
Hazır mlsın? 

- Emrinize boyun eğerim. 
Tek eş sakalı altından gülüm

seyerek ve ellerini oğuşturarak 
Timura döndü : 

- Timur melik gücünü bu 
Türk gencinde denemek ho· 
şuna gider mi? 

- Tann isterse yoldaşım 
Canbeyle bir iki kılınç darbesi 
sa vurabiliriz. 

Timurun bu "yoldaşım,, sözü 
Türkan hatunun sinirlerini boz.· 
muşlu. Dudaklarım ısırdı. Ar
tık şüphe edilemezdi ki bu 
azılı kadm Timurun ölümünü 
istiyor. 

Şahan verdiği emir üzerine 
bir Tibet kalkanı getirdiler. 
Bu kalkan gergedan derisin" 
dendi. ·Saray adamlarından bi
ri de kadife bir yastık üzerin· 
de necef taşlarile işlenmiş bir 
kılınç getirdi. Tekeş Canbeye 
dönerek: 

- Sana bu Tibet kalkanmı 
armağan ediyorum, dedi. Şu 

gördüğün kılınç Mahmud Gaz· 
neviden kalmadır. 

Ben gençliğimde bu kıhnçla 
bir demir direği ikiye bölerdim. 
içinizden hanginiz galip gelirse 
kılınç ta onundur. 

Timur sevinçli sevinçli tebes-
süm etti. Tatlılığını kaybetmi
yen bir sertlikle şunlan söyledi: 
Eğer ortaya bu kdınç kon

mac;aydı delikanlı kahramanlığı 

sana bırakırdım. Canbey ceva· 
hında daha az katı değildi: 

- Şahın buyru2'u olmasaydı 
ağam Timura karşı çıkmazdım. 

işaret verildi. Heyecanlı bir 
maç başladı ... 

- Sonıı Vaı· -·- -Aleni teşekkür 
Ali Onaranın acıklı ölümü 

dolayısile Parti arkadaşlarile 
dostlarımızın göndermiş ol-
dukları taziyet telgraf ve 

mektuplarile ölüm törenine 
iştirak Iütfunda bulunan dost
larımıza ayrı ayrı cevap ve 

teşekküre kederimiz imkan 
vermediğinden sayan gaze
tenizle cümlesine teşekkür 

etmemize müsaadenizi diler 
saygılarımızı sunarız. 

Eşi Kardeşi 
Şefika Onaran M.T.Onaran 
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Hauptmanın son gecesi 
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Hauptman son dakikada çocuğunu görmek istedi ;:~a:~rab olmuştur.Tahribi ha· 

Trenton, 1 Nisan (Ö.H) - Prince de Galles'in nazari-
Ölüm yolcusu Bruno Hauptman yesi olan zavallı Duc de Harrarl 
T renton hapishanesindeki yeşil Yüzü yanmış olanlann (1) 
pençeresi önünde son akşamını memleketinde, yirminci asır in-
seyrediyor. Kim bilir, belki de sanlağının suratı pek de ak çık· 
yarın sabah güneşin doğduğunu mıyor. Orada, yalnız etleri çü-
görmiyecek. Hiç değilse güne- rüyüb dökülmüş olan kemikler 
şin son batışını seyretsin. 

Amerika halkınan haleti ru- beyazca duruyor. 
Gerçi daha eskiden ordu ar

hiyesi o kadar tuhaf ki, insan 
onlarm vaziyetine bakarak kr t' - kalarmı emniyete almak için 
İyen salim bir kanaate eremez. şehirler yakılıp balkı öldürüldü. 
Şu dakikada Hauptmanın ha- Şimdi öğleden evvel 8 de ge-
yab için sıyasi akidelerini il- len bava misafirleri yeni yangın 
bay Hoffman aleyhine kullana• ve kıtallere başka isim vermek-
cağını haykıran bu halk küt- tedirler: Harbı çabuk bitirmek! 
leleri, daha bir yıl önce Haupt- Hatta Lddendorf, yirmi dört 
manı linç etmek istememiş saat içinde düşman memleketin 
miydi ? bütün şehirlerini, kasabalar>"loo 

Vakit akşama yaklaşıyor. köylerini, şoselerini, demiryol-
Hapishanenin önünü dolduran larını ve köprüleıini tahrip, edi-
binlerce insan uğultu halinde verip insanların 1914 de ol-
şarkılar söylüyor ve bu arada duğu gibi uzun müddet ıztırapta 
ince bir ses yükseliyor: bırakılmamasını tavsıye ediyor. 

- Hauptman, son dakika· Harbın en son insanileştirilme 
ların geldi. planı bud,ır. 

Bu sırada Jüri hapishanede imdi bu c!erece insani mua· 
toplanmış, son vaziyeti tetkik mele görmek istemiyen millet-
ediyordu. Ortada Hauptmanın 
lehine kullanılacak en ufak bir lere var hızlariyle kanatlanmak 

Hauptmanm rocuifa düşüyor. Bununla yalmz askeri 
delil bile bulunmadığı için G d' l d'kl • · b · d ar ıyan onun söy e ı ermı u son yemeğım ir. havacılığı kastetmiyoruz: Milli 
Jüri azaları adeta esef ediyor- hürmetle dinliyor: Filvaki yemekten az sonra kanatlanma! 
lardı. Ve bu suretle ölüm pa· v k ı· d v 'l '? H ' b b rolasının gecikmiyecegıv. anla- - a ıt ge ıyor, egı mı auptman an er eri içeri Avrupa memleketlerinde ol· 

Cevabına beklemeden bir girdi. Hauptman onu davet 
Şılayordu. duğu gibi, memleketimizin ne· 

köşeye atıverdiği karısının ve etmiş değildi. Hauptman vazi- d d 'k' 
J ürinin toplandıgv 1 odaya gi· resin e ursanaz,saatta veya ı ı 

çocuğunun fotoğrafını eiine yeti daha evvel bildiği için 
ren ilbay Hoffman neticeyı' 1 saatta bir kanad sesi duyma· 

alıyor ve kendi kendine söy e• derhal yüzünü uzattı. Büyük 
öğrendikten sonra : myor: bir dikkatle sakallarını aldırdı. lısmız. Hava, bugün her vakit-

- Hauptman ölmelidir, bu - Benim ölümüm bunları Sonra, saçlarını da traş ettirdi. ten fazla, yaşamanın başh~a 
onun için mukadderdir, de- nasıl ya~atacak. Ve çocuğum Berberi Hauptmanın avukatı şartlart arasına g irdi. 
miştir. büyüdüğü zaman kimbilir beni takib etti. Hauptman zayıf bir - Ulus -

Hava kararırken hapishane- nasıl karşılayacak. Acaba o da ümidle sordu : 
nin etrafı makineli tüfenkler da bana aklınca katil mi di- - Habt!r? 
ve barikatlarla kapanmış bu· yecek? 
lunuyordu. Bu arada arka so- Vakbn yaklaştığım hisseden 
kaklarclan toplana toplana biri· müttehem vasiyet mektuplarını 
ken halk kütleleri, tıpkı koca- yazmıya başlıyor. Bu mektup-
man bir Okyanos dalgası gibi lar ihtiyar annesine, eşine, 
geriden topladı ve hapishane- Nevjersey ilbayı Hofmana ve 
ujn kapılarına kadar dayandı. avukahnadır. Bu mektuplarm 

Bu halk kütlelerini hiç bir yazılması saat beşi çeyrek ge-
kuyvet tevkife muvaffak ola- çeye kadar devam ediyor. 
mazdı. Fakat onlar, sanki ip- Mektuplarını tamamlayan 
notize edilmiş gibi durdular. Hauptman gardiyana hitap 
Ve o kalabalık arasında nasıl ediyor: 
açıldığı anlaşılamıyan bir şe- - Ben, diyor. Çocuğumun 
kilde, ortalarında geniş bir çok namuslu ve faziletli yetiş-
yer açıldı. Bir kadm, Haupt- mesini arzu ediyorum. O kadar 
man'la bahtsız zevcesi Anna faziletli olsun ki, büyüdüğü 
Hauptman oradan geçerek zaman babasınm vicdaniyle, 
hapsaneye girdi ve zevcinin hareket eden, namuslu bir 
yanında bir saat kadar kaldı. adam olduğunu anlayarak beni 

HIR HABER YA YILDI idam edenleri bile affetsin. 
Halk arasında bir haber ya- Gardiyan Hauptman'la ko-

ydıyor. Bu haber bir şayia de• nuşmağa mezun olduğu için 
ğildi ve hakikattı. Filvaki Ha- derdine ortak görünüyor. Bun-
uptman'ın hapsedildiği odanın dan cesaretlenen Hauptman 
bitişiğinde akibetine intizar sözlerine devam ediyor; 
etmekte olan meşhur Filadel- - Ben hayatımda üç kişinin 
fiyah Gangester Cbarles Zied hayatını kurfardım, Benim iki-
yirmi dakika evvel elektrik betim ne oldu. 
sadalyesine oturmuş bulunu· Kapı vuruldu. Hauptmana 
yordu. Bu ölüm, ilk defa Ha- sordular: 
uptman 'ın ümidlerini parçala- - Hangi yemeklerden arzu 
mağa kafi geldi. edersiniz? 
Artık vaziyet müşkülJeşmiş; Hauplman bu suali soranın 

bütün ümidler ölmüştü. Char· yüzüne bakmadı bile.. Yalnız 
les Zied'in akibeti, birkaç da- omuzlarına oynattı: 
kika sonra Hauptmanı da bek- - Hiç bir şey ... 
liyordu. O da ayni yol üzerinde - Siz bu gece arzu cttiği-
hayata karşı son tecrübesini rıiz yemeği emredebilirsiniz. 
yapacaktı. Teamül böyledir. 

UYKU YOK Filvaki Charles Zied son 
Saat lam iki'dir. Dakikalar 

- iyi bir şeyler söyliyeme
diğime müteessifim, Bruno. 

Ve onun da arkasından, 
Hauptmamn rahibi elli birinci 
defa olarak onu ziyaret edi
yordu. Onlar kısa bir konuşma 
yaptılar. Bruno Hauptman elli 
birinci defa olarak ona: 

- Tesekkür ederim. 
Dedi. Bruno bu def'a, göz

lerindeki hassasiyete mani ola
mıyarak sakin sakin ağlıyordu. 
Rahibe: 

- Ben fena bir adam de
ğilim, dedi. 

- Şüphesiz öyle, fakat ölüm 
bir zarurettir. T abiahn kanun
ları var. Rejimlerin kanunları 
var. Adaletin otoritesi var. 

- Çocuğumu görmek iste-
rım. 

Hapisaneye çocuğunun getiril
mesine mani olan adamın bu 
arzusu her şeyin artık bittiğine 
işaretti. Muayyen vakıt geldi. 
Hapishanenin telefonu acı acı 
konuştu. Telefon eden ilbay 
Hoffmandı. Jürinin kararını 
tebliğ etti: 

- Haupman'm ölümü 24 saat 
teahhür etti. 

Not - Yukarıdaki yazı, 

Hauptmanm ölümünden yirmi 
dört saat önceki vaziyeti anlat
mabtadır. Hauptman bundan 
24 saat sonra elektrik sandal-
yesine oturmuştur. --iki kişi yaralandı 

(/) Ethiopien'iıı ilk Lü[!al manası 
bu imiş. 

-Ol 

Dikili muhasebei 
hususiye davası 
On sekiz bin küsur lirayı 

ihtilas suretile zimmetine ge· 

çirmekle maznun Dikili muha· 
sebei hususiye memuru Süley· 
man Naci ile arkadaşlarının 

muhakemelerine dün ağır ce· 
zada devam edilmiştir. 

Sahte çeklerle şehriye cet· 

veHeri üzerinde tetkikat yap· 

mış olan ehli vukuf raporu 
okunmuş ve bazı dairelerden 
sorulmuş olan hususlara en az 
on günde cevab verilebileceği 

nazarı dikkate alınarak muha· 
keme on gün sonraya b1rakıl
mışbr. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Şayanı dikkat bir ha~ikat 

Dünyaca tanınmış ve Isviç
rede 80 senedenberi mevcut 
olan en mühim saat fabrikalara 

meyanında mevki alan REVUE 
saat fabrikaları, saathmnnı 

Türkiyede de taammümü için, 
Istanbulda bir sabş şubesi aç
mıştır. 

Bir sene gibi az bir müddet
tenberi saatlarmı Tiirkiyede 
satmaya başladığına rağmen, 

saatlarmın zarifliği, hassaslığı, 
dakikliği, asriliği ve kendi de
recesinde bulunan saatlardan 
nisbeten ucuzluğu sayesinde, 
Türkiyed~ de en müşkü 'pesent 
müşteriler tarafındyn bile mem
nuniyetle karşılanmıştır. 

Timur Melik silahlarının üze
rine altın kakmah bir zırh 
geçirmiş, başma geçirmiş, ba
şına da Çin sadakorundan 
bir sarık sarmıştı. Koca baha
dır arslan gibi göründü.Emirler 
arsında yer aldı. Timurla Tür
kan Hatun arasındaki rekabeti 
ihtilaf sebeblerini pek iyi bilen 
Canbey ikisini de gözünden 
kaç1rmıyordu. 

Bir aralık Tilkan Hatun Te
keş Cengaverin kulağına bir 
şeyler söyledi ve eliyle Canı 
gösterdi. Tekeş gülümsedi. 
ld·•hahzlarmdan birini ca«n·•rt 

Zavalhlar 
0 yaklaşıyor ve Hauptman' da 

hala uyku yok. Uyumıyor, o 
ölümün beşiğinde bile nöbet 
beklemekten geri kalmıyor. (9) 
numaralı höcresinde sakin adım 
lariyle odayı arşınlıyor. Bir ara
lık Hauptman demir çubuklar 
önünde gard:yan'a sesleniyor. 

Karşıyakada Soğukkuyu ci
varında henüz hüviyeti tesbit 
edilmiyen bir kimse tarafın· 
dan yir günlük iki kız çocuğu 
terkedildiği haber alınarak ço-

yemeği için piliç kızartması, 

haşlanmış patates, meyva, 
tereyağı, keyik, kahve ve si
gara sipariş etmişti. Memur 
bunları Hauptman'a saymıya 

başlayınca müttehem zehir gibi 
acı bir gülüşle başım kaldırdı: 

- Öyle mi dedi. Bana ne 
isterseniz getiriniz. Şüphesiz ki 

Dolaplıkuyuda Çeşmedere so
kağmda fırıncı Yusuf oğlu İs
mail ve arkadaşı Sadık, diğer 
arkadaşları Demircili Nuri ile 
bjrlikte sarhoş olmuşlar ve so
nunda kavga etmişlerdir. Nuri 
çakı ile Ismaili sol küreğinden 
ve Sadığı da karnından ağar 

surette yaralayarak kaçmışbr. 

Y arahlar Memleket hastanesine 
kaJdmlmıılardır. 

REVUE saatlarım saatçıları
nazda arayınız. 

Şehrinizde bulunmadığı tak
dirde, REVUE saat fabrikala
rınıo Türkiye salış şubesi bu
lunan lstanbul Bahçekapı Taş 

han 1 nci kat No. 19 a müra
caat edilmesi rica olunur. 

s. 4 (727) 



_ 7 Nisan 193& 1' ENi A~ll'C SahHe s - __ ,. 
>pat 4( - :ti 

Başbakanla B. Edenin araları açıldı 
lhtilif a sebep ltalyan - Habeş anlaşmazlığile Ren 
meselesinde zuhur eden nazar noktası fikridir 

Bay Batdvinin istifa edeceği ve Lord Halifaksın yeni kabineyi teşkil 
edeceği söyleniyor. Diğer bakanlar ipka edilecektir 

Loııdra, 6 (Ö.R) - "Daify ~-,····-··· Dııiıleri bakanlan aruında 
Mail,. gazetesinin bildirdiğine yap~lacak görütmeler kat'i bir 
göre Pantekot yortusundan şekil alacakbr· logiliz h6kiimeti 
sonra lngiliz kabinesinde son Avrupa emniyeti hakkında Al-
derece 1nühim bir değisiklik manya ile görüşmelere girmek 
olacaktır. ~ lüzumuna Fransayı ikna ctmeğe 

Gittikçe artan ıSağırlığı yü- çahpcaktır. 
zünden avam kamarasında ka- ON ÜÇLERiN TOPLANTISi 
binenin başlıca mümessili Londr, 6 (A.A) - Çarşamba 
Yasifesini görmekte günden gunu Cenevrede başlıyacak 
güne daha fazla güçlüğe uğ- olan 13 Jer komitesi görüşme· 
rıyan başbakan 8. Baldvin lerini mevzuu bahseden Daily 
başbakanlığı şimdiki finans ba- telgraf gazetesi, Komitenin 
kanı sir Neville Chamberlain'a ltalyan • Habeş ihtilafını hal-
bırakacak ve yeni kabinede !etmeye çalışacağını ve bunun 
kendisi sadece Lord başkan için de şu iki noktayı nazarı 
sıfatını muhafaza edecektir. ilibare alacağını yazmaktadır: 
Sir Neville Chamberlain yerine 1 - Habeş imparatoru mem-
Finans bakanlığına eski Dış leketinin bütün modem silah 
bakanı Sir Samuel Hoare ge- vasıtalarına sahip bir düşmana 
~ece'ktir. B. Anthony Eden dış daha uzun müddet karşı gele-
ışleri bakanlığını bırakarak miyeceğini teslim etmiştir. 
Hindistan bakanlığını üzerine 2 - MilJetler cemiyetinin 
alacak ve dış işleri bakanlığına nüfuzlu azası olan bazı büyük 
da ya Lord Halifaks yahud Sir devletler ltaJyaya karşı zecri 
Robert Horn tayin olunacaktır. tedbirler tazyikini uzatmıya 

HABER HEYECAN mütemayil görünmemektedirler. 
UY ANDIRDI Bu devletler, bundan başka 

. ~ondra, 6 (Ö.R) - B. Said- zecri tedbirleri arttıran, müte-
vın · 'f 
" 

1~ ıstı a edeceği hakkında arrıza hiçbir maddi fayda ver-
Daıly Mail,. tarafından veri- miyecek bir sulhu kabul ettir-

~e~ haber merak uyandırmak mek cihetini de hiçbir şekilde 
ı~ın ınubalegalandırılmıf telak· kabul etmemektedirler. Bu 
kı edHmektedtr. Sir Samuel •t'b ] k · M J 
H Von Riberıtrop aHesi~ birlikle 1 ı ar a omıte İ Jetler cemi-

oare 'fo istifasındanberi hü- k 
kiimetin vaziyetinin zayıfladığı azahklarımn muhafaza edileceği devletleri arasında pek ya m- yetinin zecri tedbirlerin tatbiki 

söyleniyor. da yapılacak 'Olan görüşmeleri hususundaki ilk kararmdan 
nıalfımdur. Ve 0 zamandaberi DIŞIŞLERI BUHRANLAR( mevzuubahseden Daily Telgraf yazgeçmek mecburiyetinde ka-
B. Baldvinin yerine Sir Neville Londra, 6 (A.A) _ Lokarno gazetesi şunları yazıyor: lacakbr. 

~~:;:7!:~ ~:;~:·:;::: ........ Imp······arator· .. "tesıınl" .. oımaz········ 
klüler, Bakan Lord Eus-

tach'ın istifası ve avam ka· H 1 • • 1 d k 
tnarasında ikinci derece iç arp meza imını sonuç an ırma 
nıeseJe1er üzerinde hiikimetin 

bir haftada iki defa akalliyet- ı·çı·n tedbir alınacak 
te kalması bu haberlere daha 

fazla kuvvet vermiftir. f kJ b 
b B. Bldvinin çekilmesi ve iş ftafyan zaferİDİD büyük 0 ma 8 eraber 
aşma sir Neville Cbamber- nihai olmadıg\J 1 ileri SÜrÜIÜyor 

Elektrik ihtiyacı 
,,. ... -... 

Zongu]dak, Kütahya ve Şark ta Ü c; 
kurulacaktır unn taka santralı 

ikinci btş ı;me/ik Eııdüsfri pldnı 1 
mii1ıase.brlik AnkaradJ toplanan 
Endüstri Kongresinde l!J-..onomi ba
'kan/tifı ElektJik işlni Etiid idaresi 
rrisi A. F. Tok'etin verdiği üaklm 
aı·~n nr~ıtdiyoruz: 

çıktı. Sözde en küçük köyle· 
rimize varincaya kadar kilovat 
saati 60 paraya e!ektrik satı· 
lacakmt.Ş ! 

Bu gibi yan1ı~ havadisler 
ileride milleti hayal inkisarma 
düşürür. En küçük köylere ka
dar 60 paraya etekhik sahla· 
maz. Hatta. ihtiyacı 20 veya 
25 kilovattan :ibaret olan bir 
köye tasarladığ"tmız mıntaka 
santratlarmdan cereyan vermek 
iktısadi oimar bile. 

Hazırlanmakta olan sanayı 
prog,.am1mı:ı münasebetiyle, 
hepinizce bilinen, fakat tekrar 
edilmesi faydall olan bir kaç 
noktayı müsaadenizle tebarü% 
ettirmek istiyorum. 

1 - Şimdiye kadar elektrik 
tesiaah, memJeketia genel elek
bik ihtiyacı gözöuünde tutu
larak yapılıyordu. Bunun için 
bugün bir çok ufak santraUar 
ile karşılaşıyoruz. Görüyoruz ki 
bu tesisabn lnırum fiab kilovat 
başına 600 - 700 ve batta 1400 
Türk lira.sı gibi fahiı rakamlara 
çıkmış ve bundan ötürü biz
ler de evlerimizde kullandığı
mız elektriğin kilovat saatine 
20 - 25 ve hatta 30 kuruş gibi 
yüksek fiaHar vermeğe mecbur 
oluyoruz. Bunu söylerken, hiç 
bir kimseye kusur bulmak ak
lımdan bile geçmiyor. Elektrık
Jendirrueoin ilk adımı zaten di
ğer memleketlerde de böyle 
olmuştur. 

BiR SANTRALDAN iDARE 
Fakat arzettigim halin önüne 

geçmek zamanı gelmiştir. \' e 
bu işi başarabilmek için bugün 
elimizde büyük bir fırsat var
dır. jkinci endüstri proğrammı 
hazırlarken, tasarlanan fabrika
ların yerleri o suretle seçilsin 
ki, her fabrika iç.in ayrı bir 
santral yapmak mecburiyeti 
hasıl olmasan. Yeni kurulacak 
fabrikalar büyük .mmtaka san
trallarından istifade edebilsin. 
Şunu da hemen 1lave ede

yim ki, fabrikaların mıntaka 

santrallarından istifade edebil· 
mesi için, bu fabrikaJarın hep
sinin santrala komıu olması 

icap etmez. Yeter hl bu fab
rikalar santraldan uzanacak 
bava hatları güzergahlarında, 
veya bu güzergahlara yakın 
yerlerde kurulsun. Nasıl ki, 
lstanbul - Ankara demiryolun· 
dan yalnız bu iki şehir istifade 
etmiyor, fakat a.radaki şehir ve 
kasabalar da asığlanıyor. 

ALTMIŞ PARAYA 
ELEKTRiK OLAMAZ 

2 - Burada bir noktaya 
dikkat nazarınızı çekmek is
terim: 

Bundan birkaç ay evvel, 
gazetelerin birinde bir havadiı 

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

BIRINCİ SANTRAL 
3 - ~kinci beş senelik En-

düstri proğramı için üç mmta
ka Hrıtrahnın etüdünü teklif 
ediyoruz. 

Buclann birincisi Zongulda{c 
ta kurulacakbr. Buna karar tVC· 

rilmiştir.Çi3nkü }apılmakta o1an 
Ereğli - Ç&ta{ağzı elektrikli 
demiryoluaurı bu santraldan 
cereyaa alması kararlaş'uıl· 
mıştır. 

Aynı zamanda, bu santral, 
rasyonelleştirilmesi tasarJıınan 
kömür bavzasmın yüksek elek· 
trik ihtiyacını da karşılıyacak
tır. Bundan başka, Kara bükte 
kurulacak demir endüstrıisiıus 

J la:ıun elan enerjinin bir kısmı· 
1 m da buradan temin etmek 

kabildir. 
IKINCIS ANTRAL 

ikinci bir .sa11tralm da Kü~ 
tabya mmtkasında lrnrulma ı 
düşünülüyor. Çünkü, madenciler 
burada pek büyük ınıktarda 
Liny"t kömürü bulmuşlardır. 

ÜÇÜNCÜ SANTRAL 
Üçüncü santrala gelince 

bunun da Şarkta olması, 
ve su ile işlemesi düşü
nülmektedir. Madenciler, Ke
ban - Ergani mıntakalarm
da mühim miktarda elektriğe 
ihitivacları olduğunu söylüyor-
lar. Ve ilk araştırma\ard 
bu tal"aflarda istifade edilecek 
miktarda sular oJduğu hissini 
elde ediyoraı. Bu mıntakada 
kurulacak santralın yeri henüz 
maliım olmamakla beraber la· 
zım olan enerjiyi meydanı 
çıkarabileceğimize şüphe yok 
gibidir. 

Bu santralların ne büyük· 
lükte olacağı henüz kat'i su· 
rette belli değildir. Bu, ancak 
sanayi programı hazırlandıktan 
sonra tayin edilebilecektir. Ya· 
pılacak fabrikalar tetkik olun· 
duktan ve bunlann ne kadar 
enerjiye ihtiyacı olduğu tesbit 
edildikten sonradır ki, tasar
lanan santratıarm büyükfüğit 
beUi olacaktır. 

lain'in gelmesi yeni kabi-
nede sir Samuel Hoare'a 

birinci derecede bir mevki 
\'eriteceği muhakkak ol
makla beraber 8.Eden dış iş

Loodra, 6 (Ö.R) - Deyli 
Telgraf gazetesi, dogu Afrika· 
sındaki harb etrafında şunları 

, tikametten gelen birinci kol
ordu da onu takiben şehre 
dahil olmuştur. 

işte hundan ötürü yüksek 
heyetten iki ricam vardır: 

1 - Kurulacak fabrikalar 
yukarıda sözü geçen üç mın· 
taka santralından istifade ede· 
bilecek yerlerde tasarlan5ın. i . b erı akanlığını muhafaza ede-

~ektir. Vaziyet arsıulusal işlerin 
ınkişafına bağlıdır. Diğer ta

raftan sekizinci EdYardın tahta 
geçtiği sırada iş başında bulu· 
nan bu kabinenin biç olmazsa 

büküaıdarın Tac giymesine ka· 
dar nıevkiini muhafaza etmesi 
teıuenni edilmektedir. 

iHTiLAF VAR 
Londra, 6 (Ö.R) - Henüz 

leeyyüd etmiyen bir habere 
göre başbakan mister Baldvinle 
dış işleri bakanı B. Eden ara
sında iki nokta üzerinde fikir 
ayrılığı vardır: 

1 - Bay Eden ltalyan -
rabeş anlaşmazlığı işinde 
talyaya karşı daha ciddi 
davranılmasını istediği halde 
başbakan bu mesel~de dış ba
kanın mütaleasına iıtirak ede
nıemektedir. 

2 - Ren b61gesi işinde 
F ranıızlarla. birlikte yürümek 
İıtiyen dış bakanmın arzusuna 
Mr. Baldvin muhalefet etmek
tedir, 

yazıyor. 

- Habeıio mukavemet kuv
vetlerinin tükenmek üzere ol
ması muhtemeldir. Mamafih 
Milletler cemiyeti kan dökül
mesine nihayet vermek için 
çalışmaktan geri kalmıyor. 

Moriting Post gazetesi ltal· 
yan zaferinin büyiik olmakla 
beraber nihai bir zafer olma• 
dığını kaydederek diyor ki : 

- ltaJyanlar düşmanlarını 
bütün engellerden koğmuşlar
dır. Bununla beraber önlerinde 
şimdiye kadar karşılaştıklan 
111anialardan daha aı ehemmi
yetsiz olmıyan manialar vardır. 

Sonra, Habeşistanın ihtiyat 
kuvvetlerinin ne miktar olabi
leceği bilinemez. Y ağ'mur mev· 
simi yakJatmışhr. Italyan kuv-
vetleri, bundan sonraki hare
ketlerine ayni kolaylıkla de-
vam edemiyccaklerdir. 
HAREKETE GEÇiLMELiDiR 

Londra, 6 (Ö.R) - Sol ce· 
nah gazeteleri HaLeşistanda 
harb mezalimine nihayet ver· 
mek üzere hemen harekete 
geçilmesi ve harbı mahküm 
eden Uluslar sosyetesi karşı· 

lta(van dördii11cti koloı du 
beyhude olacağının isbat olun
masını istemektedirler. lngil· 
terenin temerrüd siyasası güd
mesine taraftar olan gaıeteler 
ise, büyük Beritanya menfaat-

Jarmı doğrudan doğruya alaka
dar etmiyen herhangi bir mes· 
eleden dolayı lnğiltereyi harbe 
sürükleyebilecek tehlükeli her 
harekete şidedtle ml\arız gö· 
rünmekte • devam ediyorlar. 

lwnıa11dam ![enera! Ba'1b11lİ 

İtalyanın kat'i niyetlerini öğ-
. renmek için işi uzatmağa ve 
Habeş işini Avrupanın emniyeti 
meselesine tabi tutmağa müte
mayil görünmektedir. 

Paris, 6 ( A. A ) - ltalyan 
umumiğ karargahındaki Havas 
ajansı muhabirinden : 

Italyan ileri harekatı süratle 
devam etmektedir. Dün öğle
den sonra Eritre kolordusu 

iMPARATOR ASLA 
TESLiM OLMİY ACAK 

Londra, 6 (A.A) - Habeı 
elçisi Doktor Martin Nevs 
ChronicJc gazetesine ıu beya
natta bufunmu,tur. 
Habeş kıtalarıoın fimalde 

ııkıştınldık.ları şüphesizdir.fa~ 
kat ordularımız henüz sağlam• 
dır. Ve mücadeleye iktidarlan 
vardır. imparator sonuna ka
dar barb edecek ve icap eder
se çarpışarak ölecek. asli tes
limi silah etmiyecektir. 

Roma 6 (Ö.R) - Goodarı 
Dessieden ayıran mesafe lSO 
kilometredir. Bu iki şehri bir
leştiren bir yol vardır. Bu yol 
eyidir, zira Necaşioin ağır top· 
larımn Gondar !barb sahnesine 
harekete imkan vermiştir. Bu 
bakımdan askeri çevrenler ltal
yan ileri hareketinin daha hızb 
olacağını tahmin ediyorlar. 

Roma, 6 (Ô.R) - Desieyo 
.kadar gelen bir Habeı tayya ... 
resi ltalyanlar tarafından takip 
edilince Adis-Ababaya inmcğe 
rnecbor olmuştur. 

Italyan tayyareleri bu tayya• 
reyi. takip ederek tahrip etmip 

2 - Bu fabrikalarm ne ka· 
dar enerjiye ihtiyacı olduğa 
kısa bir zaman ıçinde E. 1. E. 
idaresine bildirilsin. . ...................................... ., 
Yangın 

Dii ıı sabaha kaı·şı sa 
hil sıhhiye dairesi 

yandı 
Dün gece yarısından iki saal 

sonra Deniz polis merkezi ra· 
nında menderek üzerindeki sa
hil sıhhiye binasında ateş çık· 
mış ve derha) bütün binayı 
kaphyarak genişlemiştir. 

Bu binada Sahil Sıbhiyo 
dairesile ser tabip ve ailesi 
oturmakta idi. Yangın sobaya 
!azla ateş verilmesinden çıkbğt 
ılk . tahkikattan anlaşılmıştır. 
ltfaıye yangın mahalline yetiı-
mişse de esen rüzgardan alev
ler bütün binayı sarmış bu
lund~ğundan etrafa sirayetine 
manı olacak tedbirler almaklı 
iktifa eylemiştir. Bina esuen 
münferid bulunduğundan ki-
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~~ K-=o=ş=u=la=---r- heyecanlı oldu Altınordu galib geldi 
Çifte bahiste Şlem ve Aslanı ganyan 
alanlar kırk altışar lira kazandılar 

Üç gol avantajı temin eden Altay 
takımı neticeyi kazanamadı 

Izmirsp~; .. 0:4 .. ··Eg:;~p~;~~····o~·;i·;~p~;· .. ·1·:·2····8~;novay1 kamilen dolmuştu . Koşu tribünleri 
koşunun neticeleri sürperizli oldu 

Üç 
mağlub etti. Bisiklet yarışı oldu 

Yüksek yarış ve islah encü
meninin lzmir ilkbahar at ya· 
rışlarına pazar günü öğleden 

sonra saat 14 de Buca alanın· 
da başlanmıştır. 

ilk baharın müstesna güzel
liklerinden istifade etmek isti· 
yenler daha sabahtan çam or
manları içerisinde yerlerini al
mış bulunuyorlardı. Öğleden 
ıonra on beş dakikada bir 
hareket eden trenler seyirci 
kafilelerini koşu yerine taşıyor
lardı. Tam saat 14 de binlerce 
halk tribünları ve çamlığı hınca 
hınç doldurmuştu. Şık giyinmiş 

bayanlar yükıek sosyetenin 
timsali olarak göze çarpıyor. 
At meraklıları ahırlara koşuyor 
mütekabil bahs oynamak isti
yenler gişelerin önünde biriki
yordu. Birinci koşu üç yaşındaki 
yerli yarım kan lngiliz erkek ve 
dişi taylara mahsustu. Mesafe 
800 metre idi. Dört hayvan 
iştirak etti. Favuri Emir Sali
bin Güllüzar adındaki tayında 

idi. Bütün biletler bu atın üze
rinde satılmıştı. Fak at K azim 
'(oruğan'ın Kontes'i hakem 
.nüne yaklaşırken ani bir sıç

rayifle boynunu uzattı ve ra
rakihini küçük bir farkla ge· 
ride bırakarak birinciliği aldı. 
Güllüzar ikinci kaldı. 'l'abii bu 
hareket bir sürpriz olduğun· 
dan mütekabil bahisde Kon· 
tes'i almıf olanların yüzü güldü. 

İkinci koşu; Üç yaşındaki 
yerli halis kan lngiliz at ve 
Jrısraklanna mahsustu. Buna 
altı hayvan iftİrak etti. Mesa
fesi 1000 metre idi Favuri 
Memduhun Şlem adlı hayvanında 
idi 'e o kazandı. Yalnız plase 
de Emir Salibin Önsarı sürpiz 
yaparak ikinciliği aldı ve mü
tekabil bahiste birinciden fazla 
para dağıtılmasına yol açtı. 
Üçüncülük lhrahlm Kesiner'in 
Algülünde kaldı. 

Üçüncü koşu: Dört ve daha 
yukarı yaştaki yerli yarım kan 
lngiliz at ve kısraklarına mah
sustu. mesafa 1400 metre idi. 
Buna da yedi hayvan iştirak 
etti. Ahmedin Arslanı birinciliği, 
Emir Salibin Alemdarı ikinciliği, 
Ahmedin ceylanı üçüncülüğü 
aldı. 

Bu koşulardaki neticeler de 
liÜrpriz şeklinde tecelli ederek 
miitekabil bahiste isabet ett:
renlerin yüz.ünü güldürdü. Hele 
4ifte bahiste ikinci ve üçüncü 
kotuda isabet ettirenler bir 
bilete 46 ha l.üıur kuruş al· 
mak sureliyle bu sürpriz:dcn en 
eyi iıtifsde edenler oldu. 

D6rdüncU koşu; dört ve da
ha yukarı ya9teki Halis kan 
lngiliz at ve kısral<larına meb
ııustu. Bunda dört heyvan ko,
tu. Fa .. ori Akifin Tomruıunda 
idi. Çıkışta birinciliği ele alan 
T omru sona kadar vıtıiyeti 
muhafaza ederek yi::ıe birinci 
geldi. ikincilik Ahmedin Su
rompo, üçüncülük maclmazel 
Binsin Barçınında kaldı. Fa vo
riler tahakkuk ettiğinden bu 
hayvanlar mütekabil bahiste 
mühim birşey vermediler. 

Beşinci ve sonuncu koşu; 
dört ve daha yukarı yaştaki 
~erli yarım kan arab ve halis 
kan arah at ve kısra klarına 
mahsustu. Mesafe 2000 metre 
idi. Prens Halimin limi Hattafı 
boy itibarile en gö~terişsizi 
olmakla beraber favori itibarile 
en kuvvetlisi idi. Yedi hayvan 
içinde Alderviş ve Sada gibi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Şampiyona maçlarının bu j oyunun dokuzuncu ve on birinci 1 Altınordu için çok mühimdi . 

haftası da çok heyecanlı geçtı. dakikalarında olmak üzere Fakat az sonra hakem ne-
• 

.. . Sahada geçen haftakine yakın l\st liste iki gol yaptı. Vaziyet den olduğunu göremediğimiz 
kalabalık vardı. Şampiyonanın Altınordu ıçın ümidsiz ve bir sebepten Altınordu lehine 

;. .r neticesi !ilerinde büyük bir kötü görünüyordu. Esasen penaltı verdi. Vaziyet 2-3 
tesiri olın bu maçı Atınordu · Saihiz çıkan Altınordu takı- oldu. 
Altayı 3-4 yenmek suretiyle mında maneviyat bozulmağa Altay için nazik, Altınordu 

), kazanmış olmaaın~ rağmen yüz tutmuştu ki Sait yetişti. için ümid verecek bir durucı 
hangi takımın tampıyon çıka· Saidin girmesi hakikaten takı· hasıl oldu. 
cağı henü:ı: kat'iyetle kestiri- mın maneviyatı üzerinde derhal OYUN HIZLANDI 
lemez. Neticenin K.S.K-Altın- te•irini gösterdi. 

Fr ordu ma~°:d~ alınac~ğ:ı ~u- Çünki dakikasında topu alan 
hakkak aibıdır. Ve aglebl ıh- S •t b k 1 ö a ·• •

1
t " aı emen a e nune musa 

timal ıampiyon bu iki takım· b. t k til Alt 
tr pas a ma ıure e ay 

dan birisi olacaktır. ilk ve mühim tehlilkeli vaziyete 
Hakem bmirapordan Sabri. k ld b fı t k t J(oşıı bnlkonıı ao u u, u rsa aç ı. 

şimdıye kadar birçok koşular ı ayni at sahibinin birden ziyade Takımlar aabaya töyle çıkmıt· AL TIN ORDU HÜCUMDA 
kazanmış hayvanlarla birlikte atı iştirak ettiği takdirde bu !ardı: Fakat artık Altınorduda Al-

i k b h. b ı Altınordu: Hüseyin, Ziya, koşmasına rağmen yine zah- at ar 111;üştere . a .ı~te. un ar· tayın hücumlanna arasıra 
metsizce birinciliği aldı. dan hır danesı bırıncı gelse Vedad, Mazhar, Cemil, Ali, koya bilmeğe baıladı. Ve böy-

Hatta binicisi hayvanın ba- temin ettiği kazanç kazanmıyan Abdi, Adil, Hüseyin, Süleyman. lece devre 2-0 netice de-
şını kısıyor lbni Hattafa son diğer ahır arkad~şına ~~ ~ü- Altay: Cemil,bm Cemil, HEil~i, niımeden bitti. Şurasını da 
k t. . d k k f savat üzere taksım edılır dıye Şükü, Enver, Me et, mın, kaydetmek la"zıma•lir .· devre uvve ını mey ana oyma ır· hd K 1 d bö 1 h. .~ 

. d Ik. T.. yazı ır. oşu ar a ye ır Jlyaı, Vahap, Basri, Hakkı. sonlarında Vahab ile llyas ,.
0

k &atını. vermıyor u. . 1 ~cı 1.~ netice istihsal edildiği halde Altınordu Saitaiz ve on kiti " 
Fehmı Vuralın Oktayı, üçuncu· ahır arkadaıı olan bay· olarak baıtlamak mecburiyetin· müsaid iki fırsat kaçırdılar ki, 
lüğü de hemen baş beraberliği vana bilet almış olanlara de kalmıştı. Sait oyunun 

00 
kanaabmızca Altaym mağlübi-

ile Kemalin al Dervişi kazandı. bir şey verilmemiştir. Koıular· beşinci dakikaaında takımdaki yetine •ebeb budur. 2-ll va· 
Koşular heyeti umumiyesi da bu nokta çok mühimdir. yerini almıştır· ıiyetinde ruz2ar aleyhinde 

itibariyle çok iyi geçti ve bü- Çünki sahibi ayni olaıı iki Altay ise her zamanki mil· llçllncü gölilnü atan Altay 4-0 
yük rağbet gördü. Gelecek hayvanden her hangi birisinin dafileri Ali ile Fuadı oynat· vaziyette pekili beşinci ve 
hafta hava daha müsait oldu- kazanmasını mal sahibi istiye· mıyarak yerlerine Cemil ile altıncıyı da çıkarabilir ve Al· 
ğu takdirde bu rağbetin arta- bilir ve ona göre de binicile- Hilmiyi koymuş bulunuyordu. tınordu nihayet bir iki golle 
cağında şüphe yoktur. Yalnız rine talimat verebilir. Fakat ŞiDDETLi RÜZGARA mukabele edebilirdi. 
koşu yerinde herkesin ağzında bu durum mütekabil bahis oy- KARŞI iKiNCi DEVRE 
dolaşan bir şikayeti de harada nıyanları at sahibinin dileğine Oldukça şiddetli esen rüz- Yukarıda yazdığımız 2ibi 
kaydetmek isteriz. O da koşu bağlamak olur ki isabetli bir gara karşı on kişi ile oynıyan Altay onuncu dakikaya doğru 
proğramlarında kaydedilmiş bir hareket sayılamaz. Koşu Altınordunun durumu Altay için üçüncü golü çıkarmış ve her· 
olan bir şartın mütekabil bahiste heyetinin gelecek yarışlarda büyük bir avantaj sayıldı. kese muhakkak kazanacak 
tatbik olunmamasıdır. Prog· bu noktaya önem vermesini Netekim derhal ve bariz bir kanaatını verdirmifti. Fakat 
ramların arkasında bir koşuya isteriz. hakimiyet tesis eden Altay, ruzgılrın altında 11kışan de· ............ ,.,·e;·ı riy .... ·aı·, ... , ...... ı·a .. ··b·ır·····g ....... iin ............ [~==~~=ğ:=~:~~~:ı~~ı~,~=tı:; 

dördüncü bir gol çıkarmak o 
kadar gllç değildi. Belki de 

Antikite severler cemiyeti üyeleri !~0 u~::~~=~~e v:;:!!i g~~~:t~ 
neş' eli dakikalar geçirdiler mi~~~~~i~!~~:~:D ~~~~a 

••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• k d B d Al 
Efe koluna girdiği zatı bana bahçesine dikeceği cebindeki Aarap çıkınca Muazzez hanım a ar sürmüştür. u sıra a • 

takdim ediyor : mermer tohumunu, buraya dü- bağırdı: tınordu Saidin ayağından ilk 
- Lale sahibi! •. Ben de me- şürmüş, mermer çıkmağa baş· - A 1 Vallahi korkulacak golü kazandı. 

nekşe .. Sen de Tokdil. lamış o zamandan bu zamana arap değil ki bu, bunun nere· Bu gol kaJenin hemen yakı-
. . . . . da büyümüş böyle olmuş... sinden korkulur diye elindeki nından yapılmıtb. Ofıayd diye 
Antikite severler cemiyeti Diyecektim amma, daha lau- karpit lambasını birisine verip bağıranlar oldu. 

erkanı pazar günü hem ticaret, hali olmadığım için kim bilir geriye döndü. Korktu mu kork- Altınordu gerçe henüz ümit· 
hem ziyaret kabilinden arala- nasıl karşılanırdı.... madı mı bilmiyorum. lenecek vaziyete girmemişti. 
rında bir tertib yapmışlar, sa- Efe malümat vermekte de- Şarkı çağıra çağıra çıkan Fakat rakıbinin bozuk oyunun 
bahtan Pagüse Kadife kalesine vam etti, fotograflar çekildi, arabın elinden ıerin limona· 

h f · t it k dan istifade etmeye .. alı•ıyor· ..ıkmışlar, gezmişler, görmüşler.. sıra a rıya ın yer a 1 ısınım talar içtik, güle, eğlene yine .. Y 

" e • e ld. ı ld k dı. Tam bu sırada Altınordu Müzeler müdürü Kantarağası g zmeg ge ı. yer yüzüne vası o u . 
oğlu da birgün evvelinden hana: Efe ile gözgöze geldik ve Kadeh, çanak, çömlek,kandil lehine bir penaltı oldu. Hakem 

Oyun hızlandı, hatta sert· 
lendi. Ve ortalığı azami heye· 
can sardı. Ne oluyaruz. O • 3 
galibiyetten sonra bir beraber· 
lik mi? işte oyunun neticesin• 
yedi dakika var ve Altınordu· 
nun bir akını ırol ile netice· 
!eniyor: 3-3.. Artık oyunuı 

neticesi anlaşıldı. Altay ınü· 

kemmel bir galibiyeti ya mü-
dafaasının zafiyetinden veya· 
but birinci devredeki fırsatları 

kaçırmasından elden çıkardı. 
PENALTI 

Bu vaziyete gelen Altınord11 
için son bir hamle daha yap
mak vardı ve yaptı. On sekizin 
içinde top Altaylılardan biri· 
ıinin eline değdi. Penaltı. 

Top yerine kondu. Faka\ 
tam çekileceği zaman Vahab 
gelerek dışarıya atb, ve takımı 
sabadan çekip çıkardı. Altay 
hükmen mıığlübiyeti kabul et· 
mişti. 

IZMIRSPOR - EGESPOR 
İlk maçı yaptılar. lzmirspoı 

gerek ruzgiır lehinde, gere~ 

aleyhinde bariz bir hakimiyette· 
ıis ederek ilk devrede iki,ikinci 
devrede iki gol yaparak oyunu 
4 - O kazanmıştır. Eğer lzmir· 
spor üç orta mühacimi bira:ı 

becerikli olsaydı 8-7 gollük 
bir netice pek kabildi. 

DEMIRSPOR - BORNOVA 
Birinci devrede rüzgir le

hinde oynıyan Bornova baş· 
langıçda seri ve canlı biı 

oyunla rakibini sıkıştırıyordu. 
Nitekim çok geçmeden ilk golli 
yaptılar. Kaleyi boş bırakan 

kaleci yerine gelmeğe yetişe· 
memiş ve top hoş kaleye gir· 
mişti. 

- Tokdil 1 Yarın bizimkiler gülüştük. Çünkü yer altını ge- çubuk kırıkları ve sağlamlarile bunu görmedi. Halbuki bu, 
hafriyatı gezmeğe gelecekler, zerken dünden hazırladığı bir dolu; müdürün odasında bir ......................................... . 
sen de gel demişti. bir sürprizi bana açmıştı. Ben daha ıoluk almağa oturuldu. memnun olduğum bir karar ve· 

Devre sonlarında Demirspor· 
!ular biraz canlanır gibi oldu
lar ve beraberliği temin ettiler. 

ikinci devrede Demirspor 
kat'i bir hakimiyet tesis ede· 
miyor ve rakib tarafından sıkıt· 

Onlar kalede geze dursun, boş boğaz değilim, bunu on· Çiftçi : rildi. 
ben hafriyatta; üstünden dan ve benden başka hala - Peki be hocam sen mi· Şu günlerde bir gün bir va· 
yüzlerce senenin yeli geç· kimsede bilmez. Fakat efe !attan iki asır evvel, iki asır pur, yahut tren seyahati tertip 
miş eskili çitlembik ağacı· ziyaretçilere: sonra diye tarihlerini tesbit olunacak, seyahat o kadar eğ· 
nın dibinde onları bekliyorum. - Size demiş yeraltı mah- ettiğin bu asar arasında şu )ence o kadar şevkü şetaret 

Dedim ya.. Nihayet nice zeninde hafriyatın cini, perisi tütün çubukları ne demeye programlarile süslenecek ki •• 
sonra sökün ettiler. olarak herkesin bildiği Arabı geziyor ı ki 

·· • · h t • ı· d ·Yağma yo . Şimdiden anlat· Eh şöyle böyle bir tabur gosterecegım, a ta e ın en - Onlar o zamana ait de· 
kadar vardı, içlerinde de en Baküs'iln şerbetinden bile içe· ğil ki onlar Osmaniı saltanatı mam •. • Yalnız bu seyahate 
genci bizim Kantarla, çiftçi ceksiniz, sesini işiteceksiuiz. . . devrine ait bekaya.. fevkalade -bu kelime de onu 
N ti · d. Bunu hiç bozmadan ciddiyetle Ö tariften aciz· çok fevkalade eca ı ı... söylemiş olacak ki, yapılan şa· teden bir genç; elindeki 

1 
Pöstekilerin, tüylü kaplan kanın mahiyetini: bembeyaz bir mermer parça· bir sürpriz hazırlanıyor, ben 

derilerinin üstünde bir iki so· _ Hadi canım! diye alaya sını çiftçiye uzatar;ık: o günü dört gözle bekliyorum. 
luk aldılar. Başladı efe izahata vuran bile olmuş, fakat inan- - Bu; tehaccür etmiş terzi Bizi davet eden Çeşmeli Ha-
ve gezdirmeğe... f*J dırmış. Amma nasıl inandılar sabunu değil mi allahaşkına? sanın bahçesinde gelecek haf-

Şurası şu, burası bu .. Çiftçi orasını Allah bilir.. Dedi. taya gezinti proğramı hazırla-
durur mu : E l J d' 

Ne ise .. Mahzene girdik.160 - vet oğ um öy e ır. nırken iştirak teklifi karşısında: -Şu Mermeri görüyor musunuz, 
falan asıra ait, falan nevidendir. 

Bir aralık içlerinden muhte
rem bir kadın • ismi lazım 
deiil -

- Peki Salahaddin bey am· 
ma dedi, bu direkler yerden 
böyle dikili olarak mı çıktı? 

Efeden evvel ben atılacak
tım: 

- Evet, Efe küçükken mek· 
tepten buraya topunu kaçırmış 
onu arayım derken; evlerinin 

(') haJrıral hakkında mufassal 
mq/Üma/J bunr/aU 1 VltJ ı•azmısfım 

metrelik yeraltı holünde iler- Katar, babasının niyetine - Karıma sormadan size 
!edik. buna en çok meraklı kendisinin eski efelik zamanın· 

d k 1 b, f f cevap veremem! olan; Muazzez, Adnan hanım· an a ma ır otogra mı gös-
lar önde idi, Efe: terdi: Diyen çifçi bile her halde 

- Arabın perisi şamatayı - Sen tanıyorsun değil mi kimseye sormadan o günü en 
sevmez susalım dedi. Soldan Cemil bey babamı? erken gelenlerden olacak. 
bir deliğe yaklaştı: Şaka, ahenk, eğlence içinde Hasilat hafriyata terkedi-

- Ey Arap, bak baylar, ba· kalktık; yine döndük asırdide Jecek. 
yanlar seni görmeye, sesini ağacın altına .. Yer altını terkedip Ah ne yamandır 

0 
müzeler 

işimeye geldiler, kendini gös- yer yüzüne bizimle bir çıkan müdürü Sallhettin .. Ne yaman, 
ter!.. arap tenekeden bir defin tem· • k d 

'I h ı· 1 b d. . ne azım Ar, ve dti•tüg" ü yer en )çerden hülü lı.ülülü sesler posı e ay ı oyun ar ecer ı. ., 
gelmeye başladı. Derken efen- Bin zevk taşıyan bugünün bile bir avuç toprakla kalkan 
dim; naz ve niyaz içinde mey· eğlenti ve gezintisine; nihayet beceriklidir bilir misinizi ıizl 
dana çıka çıka bakik. ten bir Yermeden eyvel oracıkta çok TOKDIL 

tırılmaktan kurtulamıyordu. 
Fakat Bornova bu akınla• 

rından istifade edemedi. 
Nihayet Demirspor son gayre· 

tini sarfederek oynamağa baş· 
ladı. Ve bir ırol çıkararak 1-2 
galip olarak oyunu terketti. 

ı HALK STADINDA 

J 

ikincilerden Bornova 1-2 De-
mirsporu yendi. Egeşpor gel· 
mediği için lzmirspor seremoni 

1 ile galib. Altay-Altınordu ikin-
cileri de 0-0 berabere kaldı. 

BiSiKLET YARIŞI 
Urla şosası üzerinde ikinci 

tecrübe ve teşvik yarışı yapıldı. 
Elli kilometre üzerinden koşul· 
du. Birinci ve ikinci lzmirspor
dan Cevdet ve Süleyman, 
üçüncü Göztepeden Hüseyin, 
dördüncü lzmirspordan Nuri 
geldiler. Şampiyon Kazım bu 
yarışa girmemişti. 

Gelecek hafta Torbalı şosası 
üzerinde yüz kilometrelik yanı 

_ya~ılacakbr. 
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diyece verilecek ilanlar gaze-

c• t• d s b •h tenin son sahifesinde ve 24 
ınaye 1 avası a 1 a puntluk harfli bir başlık altmda 

Eşrefpaşada kahveci Remzi on iki puntluk harflerle neş-
ve Kadriyi oldürmekle maznun su•• leyman 1 redilmek şartile beher satırı 
ince Mehmed'l~ arap Rauf ve dokuz buçuk kuruştan seneliği 

_ 121 _ YAZAN : Mlşel Zevako 

Fakat Kraliçe Katerinanın maiyet 
askeri memuı·u buradadır 

arkadaşlarının muhakemelerine Çocuk hastalıkları ~ 950 Jira bedeli muhammenle 
dün ağır cezada devam edil- 10-4-936 Cuma günü saat on· 
miştir. Suçlulardan ince Mehme· mütehassısı . da baŞ sekreterlikteki şartna~ 

eli · • N Pazardan maada her gün mesi veçbile açık eksiltme ile 
Kralın bu sözü üzerine oda-:--gidib Mareşal dö Damovile 

istediğimi 

din doğum kay ıçın evşe- ihale edilecektir. iştirak için 
f 1 v ı ögv leden sonra 3 - 6 ya ka-

hir nü us memur uguna yazı mış dar ikinci Beyler sokak 81 yetmiş iki liralık muvakkat 
da bulunanların hepsi eğilerek kendisile görüşmek olan tahrirata gelen cevab numaralı muayenehanede ka- teminat makbuzu veya banka 
kapıya doğru yürüdüler. Kral seyle: . 
Pardayanı göstererek: Buyuruğunu ve~dı: • 

okunmuştur. Bunda Mehmedin bul eder. teminat mektubu ile söylenen 

- Hu delikanlı niçin duru- - Yalnız mı gıdeyım.Yoksa 
nüfus kaydmm kütükde bulun- '-z-.-.ıarr:• ! ~~ S(Ün ve saatte komisyona 
madığı ve evraka bağlı olarak f.I ili gelinir. · 

yor? yanıma bir kaç asker ala· gönderilmiş olan nüfus tezke- ÇOCUK 2 - Karşıyakada soğukku-
resinde mühür silik bolundu- yu mevkiinde Değirmen dağın-Diye sordu. Şövalye bu söz- yım mı? 

den ürkmüştü.Çünkü odaya girin _ Yalnız git, kahrolası he- H ST AL KLA Rf daki gazino yerinin senelik ğundan hangi nüfus dairesince A l kirası yüz elli lira bedeli mu-
verildiği anlaşılamadığı bildi- ~1 ÜTEHASSISl hammenle ve iki sene müd-
rilmekte idi. Bunun üzerine detle baş sekreterlikteki şart-

ce Şövalyenin gözleri Kelos, Mo· rifl Kimseyi tevkif edecek de· 
jiron, Morevere jlişmişti. Ken· K · · 
disine mahsus soğuk kanlılıkla gv ilsin. Kendini anam aterının 

ince Mehmed dedi ki: o B ~ t u name veçhile 10-4-936 Cuma 
- Bu eski nüfus tezkeresini r e ce l günü saat onda açık artırma 

odasında mı sandın? güldü. Onlar da Pardayam ta- _ Sonu var _ 

nımışlardı. Zira pek terbiyesizce 
kendisine dik dik baktılar. 
Şövalye farkına varılmıyacak 

surette sağ kolunu Mojirone 
doğru çevirerek kaşıdı. Şövalye 

geceleyin yaraladığı sağ kolunu 
ona hatarlatmış oluyordu. 

Bunlar odadan çıkarken Ke

los ile Mojironun yavaş sesle 
Dükedanjoye bir kaç söz söy-

lemeleri üzerine Dükün Parda
yana dönerek dik dik bakışı 

ve acı gülümsemesi ile Şövalye 
kendi kendine: 

- Bu defa sağlam hapı yut-

tuk. Artık eyice tanıdıktan 
sonra buradan sağlam çıkamı· 

yacağımıza benziyor. Şayed öl
meden çıkmış olsam bile Bas· 

tili boylamamız yüzde yüz ... 
Diye söyleniyordu. K.rahn 

sorgusu üzerine korkudan yü

reği ağzına gelmişti. Monmo
ransi cevab vererek: 

- Şevketmeab, huzurunuz
da söyliyecegim meseleye 

Mösyö Pardayan şahid olmQf

tur. Lütfunuzu dileriz. Hakkım
daki teveccühlerinize dayana
rak her şeyden evvel Mareşal 

Dö Damovil hazretlerinin Luvr 
sarayına çağırılmasını istiyorum. 

-- Demek ki huzurumda bir 
aile toplantısı olacak öyle ıpi? 

- Evet tevketmeab, Fransa 
kralı bütün tebaanın babası 
olduğu için bu toplantınıoda bir 
baba huzurunda olacağını pek 
tabiidir. 

Dokuzuncu Şarl iki kardeş 
arasındaki kini biliyordu. Fakat 

bu kinin sebebini bir türlü la
yıkile anlıyamamıştı. Şimdi ise 
hu gizli macerayı ağızlarından 
duyacağını tahmin ederek gü
müş bir tokmakla zile vurdu. 
Oda hizmetcisi girince: 

- Kusseni çağırınız? 
Diyince hizmetçi derhal: 
- Üç gündür izinli bulun-

duğunu unuttunuz. 
Dedi. Kral hemen: 
- Ha! Doğru!. 
- F ~ka kraliçe Katerinin 

maiyet askeri memuru burada
dır. ES?er arzu ederseniz ça· 
ğırayım. 

- Nanseyi mi? Peki o da 
bu işi görebilir. 

Bir dakika sonra Nansey 
içeri girdi. Kendisinin Bastile 
götürdüğü Şövalyeyi burada 
görünce gözleri dışarı fırladı. 
Pardayan ise duvarda asılı bir 
Orkeboz tüfengine dikkatla 
bakıyor gibi görünüyordu. Fa· 
kat Nanseyin kendisine dik· 
katla baktığını anlayınca Şö
valye gülümsemeğe başladı. 
Kral kaşlarını çatarak: 

- Size ne oldu Nansey? 
- Affınızı dilerim şevket-

rneab! Gözlerim karardı, başım 
döndü. 

Pardayan da içinden: 
- Eğer iş böyle giderse 

o kadar karışacak ki bunun 
içinden çıkmak ümitleri müş
küfieşecek diye düşünüyordu. 
Kral: 

lzmir nüfus dairesinde tebdil 
1 

ile ihale edilecektir. iştirak 
ettirdim. Evlenme muamelesi için yirrui üç liralık muvakkat 

Doktor k · teminat makbuzu veya banka 
dolayisile yeni çı arttığım niı- Avrupa tetkik seyahatın- teminat mektubu ile söylenen 

Fahri Işık fus cüzdanını lzmir evlenme dan dönmüştür. Hastalarını gün ve saatte komisyona 
dairesine vermiştim. Hala ora- her gün 11,30 dan saat on gelinir. 

lzmir Memleket Hastanesi 
Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

dadır ve bu nüfusta doğum üçe kadar Beyler sokağm· 26-31-3-7 785 (758) 
tarihi 1330 olarak yazılıdır. daki kıliniğinde kabul et- - Bayındırlık sahasında 49, 
bu cüzdanın evlenme daire- mektedir. Telefon 3990 50, 52, 53, 57 - 58 sayılı ada 
sinden getirtilmesini rica ede- (S. 7) (3601) arsaları arasındaki yolun Şükrü 

Kaya bulvarına kadar ve Gazi 
Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

rimReis _ Bu nüfu 3 cüzdanını Doktor mektebi arkasındaki yolun Vo-
roşiloftan Demir çember soka· nasıl almıştın 1 

İkinci Beyler sokak fmn 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

b b 

K 1 S t
i ğına kadar olan kısmının ve 

Maznun - Evvelce a am ema a ır Dr. Mustafa bey caddesinden 
almışdı. Babam ölüdür. Nasıl ayrılan 57, 58, 61 sayılı adalar 
aldığını bilmiyorum. Mabke- arasındaki yolun Vasıf Çınar 
mece nüfus cüzdanının lzmir caddesine kadar,58 sayılı ada· 
evlenme dairesinden celbine SARAÇOGLU nın 12, 13 ve 26, 27 sayılı ar-
karar verilmiı ve muhakeme Memleket hastanesi saları arasındaki yolların yet-
başka güne bıraktlmışdır. Dahiliye Mütehassısı miş beş metro uzunluğundaki 

Muayenehane: ikinci Bey- kısmı ve 58 ile 53 sayılı ada-

H 3. (182) 

• 
lzmir liman işleri umum müdürlü-

Ier sokağı 65. Tel 3956 lar arasındaki yolun TefikRüştü 
Evi: Köpril \"apur iskelesi Aras sokağına kadar olaıı kıs-

Berat apartımanı No. 6 mı ve ikinci kordonda tercü-
ğünden: Ev, Telefon No. 2545 man sokağı ve bu sokağın 

ikinci kordon kısmı ve Basmaidaremizce açık eksiltme suretile 200 adet muşamba satın aJı
nacaktır. Eksiltme müddeti 1 Nisan 936 dan 1 Haziran 936 ta

rihine kadardırJhale 1 haziran 936 tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 16 da b:mir liman işleri idaresinde müdürler encü
meninde yapılacaktır. Esikltmeye girecek olanlar muvakkat te
minat olarak 2625 Jirayı idare veznesine nakden verı:ıeye veya 
milli bir bankadan bu miktarda teminat mektubu getırmeye ve 
yahut levletçe çıkarılmış tahvfülttan bu miktar verm~ğ~ me~
burdur. Şaftnameyi görm~k ve fazla izahat almak ıstiyenlerm 
idaremiz yazı işleri şefliğine müracaatları. 

' 7-11-14-18 
....... .. . ... ' . . ~ ' ' . . .~· ~ ;. 

Şekil No. 1611 F.Ö 

DA 
Şekil No. 1511 Şekil No. 1611 

IMON 

Muayenehane 
nakli 

Odemi': Hastane cad
desindeki muayenehaaemi 
sayın halkımıza ve köylüle• 
rimize bir kolaylık olmak 
üzere Gazipaşa caddesinde 
7 numaralı binaya nakletti
ğimi, fukaraya da evelce bil-
dirilen günlerde meccanen 
bakmakta olduğumu bildi-
ririm. 

Doktor 
Ramiz GUndoğdu 

Ödemİf 
(670) 

DOKTOR 

Hulôsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-

b ·ı k yenehanesinde hastalannı 
Yıldırım markalı bu cep fenerleri ucuzluğu kiti a~ .. e pe l kabul eder. ( 3436 ) 

çok satılmaktadır. Yuvarlak, ufak, orta, büyü ve uz camı rzzz1 XL!X717.. zz. 

olmak üzere dört cins vardır. ~ J Z M J R J N 
D . 1 . d suluban civarında No. 28-9 Anadolu ~ . eposu . zmır e . h 'd' !.\li 

v Öd · l' Hüseyin Hüsnü tıcaret anesı ır r'!I Ç k k ) Hurdavat ma~azası emış 1 59Q21. ~ O azanç l Ve 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban- ~ çok tanınmış 
kasından: BİR KIRAATHANESİ 

li . banka Devren satılıktır ~ 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası idare mec sı Anka· İstekliler hemen, Kartı· 

umumi heyetini 11 Mayıs 9.36 Pazartesi g~n~ saat dlS de t • yakada Sütçü. çıkmazında 
rada banka idare merkezinde fevkalade ıçtımaa avet e mıye 62 numaralı evde oturan 

karar vermiştir. . S Bayan Emineye baş vur-
Hissedarların bankadan gönderilecek davet v~rakafarı ıle sunJar. 

birlikte toplantı saahııdan evvel bank~ya ~elme!~rı v~ya davet H.3 4-15 (678) 

Varkalarl arkasındaki vekaletname ıle bır mumessıl tayin ~C6f'~.gaf~~/-.ı 
Çine asliye mahkemesinden: 

etmeleri rica olunur. Çinede tuhafiye tüccarların· 
Müz'AKERE RUZNAMESi: dan Aksekili Tatlıbaş Mustafa-
Esas nizamnamenin 32 nci maddesinin uo,, bendinin ikinci nın 20-3-936 tarihinde vefat 

kısmının beşinci cümlesile ondan sonraki cümleler berveçhi a'i etmekle Çine sulh mahkeme· 
tadil edilmiştir: . since vaziülyet edilmiş merkum-

yalnız bu nevi senedatın yekünu Merkez Bankasının tedıye da alacaklı ve borçlu olanların 
miktarı tarihi ilandan itibaren bir ay 

edilmiş sermayesile ihtiyat akçesi mecmuuna muadil zarfında yedindeki vesaikle bir-
tecavüz edemez. tikte Çine sulh hakimliğine 

Şu kadar ki Mali!e vek~letinin. ~ale~i ü~erine . ~eclisi idar~ mUracaat eylemeleri Türk ka· 
bu miktar ve vadeyı azamı Qç mıslıne ıblig edeb~lır. Bu nevı nunu medenisinin 561 ve 
hazine bonolarının iskonto nisbeti maliye vekiletile banka idare 569 uncu maddeleri mucibince 

cli"i arasınaa tekarrür ettirilir. 892 (724) ~y.fiyet ilin olunur. 335 (123) 

hanede Gazi ve Mareşal Fevzi 
bulvarları arasmdaki cadde ve 
Basmahanede imbat sokağı, 

itfaiye binası k.arşısıodaki 27, 
28 sayılı adalar arsalan arasın· 
daki yolun Şükrü Kaya bul
varına kadar olan yollardaki 
molozların kaldırılması ve ze
minin tesviyesi işi 5700 lira 
bedeli keşifli başsekreterlikte
ki keşif ve şartname veçbile 
10-4-936 Cuma günü saat onda 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Bu işin bedeli yapılan işe mu· 
kabil istihkak raporu verilecek 
bu istihkak raporiJe müteahhit 
belediyeden arsa almak sure
tiyle tesviye olunacaktır. iştirak 
için dört yüz yirmi sekiz lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile 2490 sayılı kanunun tarifi 
dairesinde teklifler ihale günü 
olan 10-4-936 da saat dokuza 
kadar komisyon başkanlığına 
verilir. 26-31-3-7 

786 (759) 
1 - Beher metre murabbaı 

dört liradan 54 sayılı adanın 
372 metre murabbandaki on 
sayıh arsası bin dörtyüz yetmiş 
sekiz lira bedeli muhammenle 
baş sekreterlikteki ~artname 

veçhile 17·4-936 sah günü saat 
onda açık arrrırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yüz on 
bir liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 

2 - Altıyüz lira bedeli ke
şifli Kokluca kabristanına iJave 
edilen beş dönüm tarlanın du
varla çevrilmesi işi baş sekre
terlikteki keşif ve şartname 
veçhile 17-4-936 Salı günü sa
at onda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir, iştirak için kırk beş 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saat
te komisyona gelinir. 

3 - Senelik kirası yüz lira 
bedeli muhammeneli ve hudu
du bir taraftan fteğirmendağı 
laka deresinden Bornova hu
dudundaki su akıntısına ve di
ğer taraftan ı..lurca köyü hu
dudu beşiktaşa kadar olmak 

..,anne 7 

üzere üçyüz bin metre murab
baındaki laka merasmın bir 
sene müddetle icarı baş sek· 
reterlikteki şartname veçhile 
17-4-936 Salı günü saat onda 
açık arttırma ile ihale edilecek
tir. iştirak için yedi buçuk liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylene gün ve saatte komis
yona gelinir. 

1 

4 - Senelik kirasi yüz lira 
bedeli muhammenli ve hududu 
Kiriş dağının her iki taraf 
akıntıları hariç olmak ve dağın 
sathı balasını teşkil eden düz-
lük olmak üzere 187 bin metre 

murabbaındaki kiriş dağı ve 
mer'asının bir sene müddetle 
icarı başsekreterlikteki şartna· 

me veçhile 17-4-936 Sala günü 
saat onda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yedi 
buçuk liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 

5 - Senelik kirası iki yüz 
lira bedeli mahammenli ve hu· 
dudu bir taraftan Soğuokuyu 

çayı bir taraftan Sancakhköyü 
çeşmesi, kavaklı tarla, Ahmet 
taşı Yamanlar seresi, kesme 
gediği ve Mehmet Ali ağa 
mer'ası olmak üzere yedi yüz 
bin metre rnurabbaındaki Sı

ralı köyü merasının bir sene 
müddetle icarı başsekreterlilc
teki şartname veçhile 17-4-936 
Salı günü saat onda açık art
tırma ile ihale edilecektir. iş
tirak için on beş liralık muvak· 
kat teminai makbuzu ite söyle-

nen gün ve saatta komisyona 
gelinir. 

6 - Senelik kirası iki yüz 
elli lira bedeli muhammenli 
ve hududu su deposu ilerisin
deki taşlıktan başlıyarak bir 
yüzü Menemen şosesi diğer 

yüzü dağ akıntısı Turana ka
dar olmak üzere altı yüz yirmi 
beş bin metre murabbaındaki 

Değirmen dağı mer'asının bir 
sene müddetle icarı başsekre
terlikteki şartname veçhile 17 
-4-936 Salı günil saat onda 
açık arttırma ile ihale edilecek
tir. iştirak için on dokuz liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte komis
yona gelinir. 
31-3-1-11 834 (u89 
Karşıyaka'da su tesisatmın 

temdidi için lüzumu olan °o 4 
kutrunda bin yüz on mdre 
çelik boru ile otuz yedi acled 
T. ve üç aded v~na başsekre-

. terlikteki şartname veçhile 
24-4-936 cuma günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Hepsinin bedeli muham
meni ye<li yüz yetmiş yedi lira 
kırk kuruştur. iştirak için elli 
sekiz liralık muvakat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta komisyona gelinir:. 
7-10-14-18 900 (726) 
- Motorları 6 veya 8 silin

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

isteklilerin bu hususa aid 
mufassal malumat ile beraber 
kataloğlanm ve tediye husu
sunda ne gibi kolaylıklar gös
terebileceklerini en son 25 
Nisan 936 gününe kadar ltmir 
şarbaylığma bildirmeleri. 

7-15 894 (721) 
Beş yüz yetmiş beş Jira 

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

7-10-14-18 899 (725) 



~ ..... . ... 
Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Iuısının vergi borcundan ötiirü haczedilen hacı Mahmud mahal

Jcainde Şamlı sokağında kain 6 sayılı -ASYA· oteli binası tarihi 
lllnclan itibaren 21 gün müddetle tekrar satılığa çıkarıldığından 
pey sürmek istiyenlerio defterdarlık kalemine gelmeleri. 

28, 31, 3, 6 811 (672) 

ME YV P~ TUZU 

Ea boı meyva tuzudur. lukıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaştmr. 

İngiliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

Fenni 

• 
ECZANESi 

.elLAL ECZANESİ 

ttıR NEVi FENNi eGzLOK 
Altın, nikel, elektroyalviz, seJloloit, has baga her türlü çer

çevelerle pantoskoprk, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şoför gözlükJerile 
ınneş ve toz gözlükleri, bütün optik ilemin bütün icabatı. Göz 
hekimleri için muayene kutuları, alit ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

Devlet demiryollarından: 
Muhammen badelleri ile cins ve miktarı aşağıda yazılı ve 

şartnamesinde ilişik listede gösterilen eb'addaki kerste 18-4-936 
tarihine müsadif Cumartesi günü saat onda ihalesi yapılmak 
üzere kapalı zarf usuJiJe eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme lzmirde Basmanede 7 nci işletme müfeettişliği bina
sında yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 897,09 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla Jrnnunun dördüncü 
maddesi mucibinee işe girmeye kanuni mani bulunmadığına dair 
bayanname ve tekliflerini aynı gün ve saat dokuza kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler lzmirde Basmanede 7 inci işletme mü· 
fettişliğinde parasız olarak dağıtılır. 

Cinis ve evsafı Miktarı m. Muhammen bedeli 
Çam tahta, dime ve kalas 362,460 11961,18 

3- 7 853 (700) 
5. 12. 19. 26 Nisan ve 3 Mayıs 936 pazar günleri Buca ala

nında yapılacak at koşuları münasebetile saat 12,00 de başlamak 
ve son tren Alsancaktan saat 14,00 de kalkmak üzere yolcu 
mıktarına göre Alsancaktan koşu yerin~ müt .. addit tenezzüh 
trenleri yapıJacakhr. Biletlerde fevkalade tenzilit vardır. 

·~~ 8'4 1711\ . 

Göz Hetimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Haıtalarını her giln sabah 
saat doku:ıdan baş!ıyarak 
Beyler • Numan :ıade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Evrensvl ee arsıulusal 

Paris panayırını geziniz 

• 

16 Mayıs - 2 Haziran 1936 
34 ulusa m _ nsup aooo den fazla ıe,hirci 

IKIMIL YON ZiY ARETÇI 
Satıcllar: Orada bütün dünyadan gelmiş sayısız müşteri 

namzetlerile temas edeceksiniz. 
Ahcllar: Bütün istihsal şubeleri için en son keşifler ve 

ıslahları ve en değişik eşantiyonları bulacaksını:ı. 
1 - 15 (661) 

il • 

Güzel ·Yüz 
fZ'AZZL.ZV.ZZ://:$7./.X/.77.Z~•V.J.J 

için ilk şart 

güzel diş 

için ilk ve en 

esaslı şart da 

• 

1 
Kullanmaktır 

RADYOLiN 
Mikropları yüzde yDz öld~r, difleri fırçanın girmediği 
yerlere kadar nüfuz ederek temizler, parlabr, diş etlerini 

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

. Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. su Depozitosu 
No. Yeri Y. E. Nev'i T. L. 

578 Bornova Bayraklı sahi caddesi 10 Kahvehane 100 
1053 Kasap bızır ikinci ve beşinci 25/5 25/5 dükkanın dört 40 

Sipahi pazarı hissede 3hissesi 
1089 Güzelyurt Azizler sokak 32-30/3 30/4 Ev, dükkan ve 400 

38 40 avlu 
Mevki ve numaralan yukarda yazılı emlikin bedelleri peşin 

ödenmek üzere sabşlar1 9-4-936 Rerşembe günü saat 1 O da ihale 
edilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. 

istekli olanlann hizalarında yazılı depozitoları veznemize yatı
rarak artırmaya girmeleri ve yanlarında üçer fotoğraf getirmeleri 
ilin olunur. 729 (629) 22-31-7 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
JIAC 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Ahmat ağa mahallesinde Halimağa çarşısında kain 1 
sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle sa· 
tılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdalık tahsi-
lat kalemine gelmeleri 3-7-11-14 852 (705) 

lzmir v1la}'eti defterdarlığından: 
Yeni kavaflarda 1 numarada kavaflık yapmakta iken terki 

ticaret eden Kavruk zade Mehmet Halit tarafından 931 ve 932 
takvim seneleri için Mahmudiye maliye şubesine verilmiş olan 
kazanç beyannamelerinin müstenidatı tasdikli defterleri tetkikat 
yapılmak üzere aranılmış ise de elyevm nerede bulunduğunun 

bilinmemesi hasebile defterleri üze.rinde tetkikat yapılmamıttır. 
2395 sayılı ka:ıanç vergisi kanunun 86 ıncı maddesi deliletile 
42 inci maddesi mucibince defterlerinin 15 gün zarfında ibraz 
etmesi aksi halde defter ibra11ndan imtina etmiş tellkki edilerek 
hakkında k.anuni muamele yapilacaiı ilin olunur. 893 (722) 

lzmir ithalat 
lüğünden: 

•• •• v •• gumrugu müdür 

K. G. Etyanın cinai Kıymeti T.No., 
320 1092 Sanayide müstamel hayvani yaj' 30 

127 Parafin 10 
38 Anilin boya 15 

Sıra sayı K. G. 

2 37 
4 37 
9 34 

10 8 
11 5 500 
13 32 
15 135 
17 159 
18 14 
19 25 300 
34 486 800 

1 65 
2 60 500 

3 26 

4 41 --
192 500 

1 439 

8 230 
24 120 
26 13 500 

363 500 

18 7 
19 4 
20 2 
21 85 
23 240 
27 12 
29 80 
34 65 -495 

1 48 
2 68 
3 16 
4 29 

5 13 
6 50 
7 4 
9 11 

10 10 
12 3 
15 9 

16 27 

17 14 

~ 

14 77 500 
21 197 

-·······. . . 
274 500 

29 8 970 
30 14 500 
3'2 61 
33 53 500 
34 5 500 

143 470 

115 9 360 
10 40 
11 15 
12 15 
13 47 500 
15 37 
16 22 
17 57 
18 35 
20 22 
22 14 
31 1 320 

24 2 800 
25 32 500 

26 15 500 
27 1 420 
28 7 500 

374 900 

1 82 
3 84 
5 119 
7 130 
9 98 

11 130 
13 130 
15 43 
16 115 
17 110 
18 91 
20 258 
21 4953 

6343 
911 

Kıymet 
L. K. 

eşyanın cıns 

40 müstamel balık ağı 

55 

T.No. 

66 • • • • 7 lngiliz tuzu 
15 Balıkyağı htilisası 1j 
15 Pamuk rektam kasket adet 31 O J 
20 Keçe erkek şapkası adet 40 
10 Mukavvaya sanlı beyaz yün ipliği 
15 Demir çivi Tulu 25 m.m. yu. 

5 Yarılmış çam kereste 
2 Ecnebi lisaniyle yazılı ciltsiz kitap 

13 Çiğ kahve 
142 

201 Resim boyasr 34 
21 O Cam üzerine reaimcilikte miia· 

tamel cam tozu 
35 Kabarma resim yapmakta müs

tamel pirinç üzerine gtlm6t 
yaldızlı toz 

10 Kiğıt klilah 

21 Tabii gübre 22 

100 Demir oto şaıe aksamı 1-'l 
30 Oleo Margarin 
20 Bozuk radyo aksamı 

150-

2 müstamel yün kilim 70 
2 müstamel bakır mutbah takımı 
0,50 ,, demir ütn 
5 Mukavva kutu 

1 O Pancar tohumu 
O Köhne paslı boş teneke ma sandık 

J 
1 

1 O Kesilmiş yazı kağıdı l 
9 Camcı macunu 

38,50 

5 ÇemberJik demir 70 
7 Boyalı demirden Boronan borusu 
5 kümeslik demir tel 
2 demir makine aksamı kınk paslı ı 

B. 1: K. yu 
2 ,, ,, ,, B. 1. K. fazla 

1 O Demir boru 
t Demir boru 
1 Köşebent demir 

1 O Demir oto yayı 

0,30 Söğüt 
2 Mlistamel içi pamuk dolu pamuk 

yatak 
1 O müstamel içi ylin dolu pamuk 

yüzlü yatak 
1 müstamel içi ot dol• pamuk 

yüzlü yastık 
~s6-,3~o 

20 Oymalı cilalı dolap 67 
50 Müstamel pamuk ağ ---70 

5 cam hokka maa kapak 67 
5 Matbu resimli reklam 
5 Adi pencere camı K.25 m. m.kY. 
5 Madeni yağ 
1 Kutuluk tahta 

21 

5 Çiğ kahve 
1 O Resimli matbu katalog 
5 Matbu resimli reklim 
5 Vernikli sade ağaç dolap 

1 O Sade ağaç dolabın alt kısmı 
10 Portatif ağaç sandalya 

67 

1 O Müstamel bakır mutbak takımı 
1 O Sade cilalı ağaç dolap 
1 O Sade cilalı ağaç dolap 
2 Yüzü pamuk mensucattan ot yastık .a 
7 Demir raptiye çivi .... 
1 Pirinçle mürettep demir kalem ~ 

açacağı 

5 Galalit kurıun kalem 

.... • • • 
10 Mevadı saire ile mürettep mu· ıg 

kavva dosya ı= 
bf 

10 Gayri matbu kartvizit "iii 
2 Mevadı saireli lastik numaratör u 

t: 
4 Ağaç tampon =ı 

~1~1~6-- ~ 

50 Lastik ökçe 1 
50 " " 
60 " " 
60 " " 
50 " " 
60 ,, " 
60 " " 
20 Elektrik dinamosu 
15 Bir renkli porslen kahve fincanı 

14 " " " 
15 Kesme makinesi ,, kırık " 

200 F asuns ediJmit ipliği B.P.mensucat 
450 Dört köşeli ve yuvar demir 
1104 
141 Demir civata ıomun 259 

... 
~ ..... • • 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SA TURNUS vapuru elyevm 

limanımızda olup 28·3-936 da 
Anvers, Rotterdam, Am!lter• 
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacakhr. 

HERCULES vapuru 6-4-936 
da gelip 11-4-936 da Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg Jimanları için yük 
alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 8-4-
936 da beklenmekte olup yü· 
künü tahliyeden sonra Burl{aı 
Varna ve Köstence limanlan 
İçın yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 20-4-
936 tarihinde gelip 25-4-936 
tarihine kadar Anven-Rotter
~arn-Amsterdam ve Hamburg 
lırnanları için yük alacakhr. 
SVENSKA ORIENT Linien 
ROLAND motörü 29-3-936 

tarihinde beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hamburg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
?_slo ve Iskandinavya limanları 
ıçın yük olacaktır. 

ALGERIA vapuru 14-4-936 
da beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Rotterdam 
Harnburg, Copenhage, Dantzig 
Gdynia, Goteburg, Oslo ''e 
Iskandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

SERVJC MARITıME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 16-4-

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

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

ALBA ]ULIY Avapuru 7-6-
936 da beklenmekte olup 8 6-

- ~--

N. V. 
\~'. :F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE l.JEVANTE LINIE 
AQUİLA vapuru hilen lima"' 

nımızda olup Anveu, Rotter .. 
dam, Hamburg ve Brcmeu için 
yük almaktadır. 

ANGORA vapuru Hamburg 
Bremen ve Anverıten yük 
çıkarmıştır. 
S. A. Royate Hongroise de 
Navigation Fluviale et Maritime 
DUNA vapuru 10 nisanda bek
leniyor.galatz,Belgrad,Budapest 
Bratislava ve Viyana için yük 
alacaktır. 

DELOS vapuru 13 nisanda 
bekleniyor. 18 nisana kadar 
Anvers. Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 

alacaktır. 
AMERICAN EXPORT LINES 

EXMOOR vapuru 12 nisanda 
bekleniyor. Nevyork için ytik 
alacakbr. 

D/S. A/S Spanskelinjen 
Oslo 

BAY ARD moUSrü 11 nisanda 
bekleniyor. Hayfa, lskenderiye 
Oieppe ve Norveç limanlanna 
yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri vo navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhilde gi-
rişilmez. 

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

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

= 

cakhr. 
Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tariblerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta meı'uliyet kabul etme&. 

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

Telefon: 2004-2005-2663 
;;,-

1 
'2 
6 

7 830 
65 
41 

80 Safi ipek mensucat 77 
30 Ecnebi lisanile yazıla kitap 65 

Rontken ampul6 

31 49 20 Tuvalet sabunu 

155 5ö 
1 
8 
9 

17 2 Sade boş şişe 65 
S Cilalı ağaçtan eczact tablosu I~ 

14 
ıs 
16 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
29 
30 

1 

1 

8 500 
16 

2 
20 

20 
41 
21 

90 
22 
7 500 
2 500 

21 
11 500 

300 °()O 

14 890 

26 soo 

2 Resimli yazıh kağıt reklam ~ 
0,50 Sade"' boı şişe : 
2 Ağaç kasa dolabı i 
2 Müstamel çamaşır sandığ& ::::ı 
5 Demir kürek a t)G 

2 Pirinç temizlemeğe mahsus 
müstahzar 

1 Boş ağaç sandık 
4 Demir çivi tulu 25 m. m. yu. 

1 Çerçiveli fotoğraf 
0,50 Matbu kataloğ 
5 Dişçi mumu 
1 Resimli yazalt demir reklam 

·······3f·oo 
275 % 50 kadar ipliği havi 

mensucat yün 
213 incir kutu'anna yapıştır· 75 

mağa mahsus kağıt etiket 

Yukarıda yazıla eşya 8/10/13115-4-1936 ıncı çarşamba,cu~a 
pazartesi, çarşamba günleri saat 14 de açık artb.rma suretıle 
dahile satılamadığı takdirde ayni günde de e.co~bı _me~le~~;~ 
götürülmek üzere satılacağından işine gelenJerın. ıtbalat gumrugu 

satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 
25-7 773 

lzmir Defterdarlığından: 
lssısın ın vergi borcundan ötürü tahsili cn_ıval yasas.ına g~~e 

haczedilen Orhaniye mahallesinde lkiçeşmehk caddeıınde kam 
472 sayılı fırın tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün muddetle 
sahlığa çıkarıldığından pey sürmek isteyenlerin Defterdarlık tab· 

. ailıt kalemine gelmeleri. 29- 3-7-11 820 ( 680) 

... 

Oliver Ve Şii. ·--------------------------------------HARAÇÇI KARDEŞLf.R. LlMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BtRINCI 

KORDON TEL. 2443 
THE EU.ERMAN LINES LTD. 
FLAMINIAN vapuru 23 eart
ta gelip Liverpool ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

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

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

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

En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 

NOT : Vilrut tarihleri, va· 
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
ıuliyet kabul edilmez. 

• D. operatör 

M. Nuri Artan 
İzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 
Hastalarını her gün öğle

den sonra 3 .. 6 ya kadar 
İkinci Beyler-Nwnanzade so
kak 5 numaralı muayeneha· 
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

BERLIN 

10-26 (591) 

ViYANA 
VE 

PARIS 
Moda il eminin 1936 aenesi 

için kabul etttiği 

4C> 
Renk üzerine yün, ipek, pa· 

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

t..5 
Kuruf ile ve çok kolay bo-

yamak i.terseniz bir paket 
KIZ markah 

A R T 1 

BC>Y .ASI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9EYLUL 

BAHARAT 

•• • 

HUSEYIN Kft~ YIN 

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

9 parça koltuk takımı 60 Jira 

VE 
9 parça koltuk takımı 100 lira 

LÜKS 

Yün kadife 

Yün kadife 
lpek._kumaş 

SAGLAM 
Yemek ve yatak adalan takımları sipariş üzerine kabul edilir 

(645) 7-13 

Bir gün bahar, bir gün kış 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır ! 

Vücudunuzun grip, nezle, baş ve diş 
ağnsı, kmklık, sinir, adele 

bel ağrılarına karşı 

GRiPiN 
Kaşclerilc korunmağa bugün her vakıttan 

daha fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

RiPiN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yor

madan bütün ıstırapları dindirir. 
GRIPIN, Radyolin diş macunu fab;ikasınm 

mütehassıs kimyagerleri tarafından imal edil
mektedir.Her eczanede bulunur.Fiatı 7,5 kuruıtur 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splralh 

METALLUM 
Limbasım alarak diğer lam
balara nazaran sarfiyattaa 

yüzde yirmi daha kirli 

olursunuz 

M.TevfikeAYKENı 
Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu V c Simenı 

fabrikalan mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

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

Veremli ve sıracalı kansız 

romatizmalı hastalara zayıf 

büyüyememiş çocuklara mi
de kemik sinir rahatsızlığına, 

ademi iktidara emsalsiz bir 
devadır. 

Büyük şişesi 

SC> 
Kuruştur. 

Umumi depo ı 

S. FERil' 

ŞiFA 
Eczanesi 

Hükumet sırası 

lf"'!~"""'.,. .... 
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B. Eden zehirli gaz kullananlara hücum edecek 
Almanyanınşark a ov syaya serbestçe hücum edebilmek üzere garb" 

Avru birbirinden çalıştığı n uhakkak görülüyor 
~ ----~....,...-·~~,.,,..,,. c 

I 

• 
Eski Alman müstemlekelerinden Kanmo11'111ı önünde beklıyen Oıacal Fra11S1z gemisi Sil<ilı omllzda 111a11e.ı·ıalar yapall Lclusımı. ord11s1111dan bir görii111İş 

Paris, 6 (Ö.R) - Bütün dış B. Eden Perşembe günü Bunun içindir ki Rusya Uluslar dir edilmiş olur. tanın Londra elçisi B. Martin alan mahfellerin teminatına 
bakanlıkları hu hafta Alman Cenevrede bulunacaktır. sosyetesinin himayesi altında HABEŞLER iSTiKRAZ İngiliz halkından hususi olarak göre B. FJandenin gelecek 
meselesile Italyan-Habeş ibti- ALMANYANIN MAKSADI sulhun muhafazasına ve 16 mcı iSTiYOR elde edilmek istenilen bir mil- Cenevre toplantısında 19 Mart 
IAfı iş"ni yan yana tedkik edi- Paris, 6 (Ö.R) - Moskova- madde hükümlerinin takviye· Londra, 6 (Ö.R) - Bu sa- yon lngiliz liralık istikraz mu· tarihli Lokarno andlaşmasında 
yorlar. Elize sarayındaki ba- dan bildiriliyor: Cenevrede açı- sine çalışmaktadır. Bundan bab Habeşistsnın Londra elçi- vaffakıyetle neticelenince Ha- yazılı hükümlerin tamamen 
kanlar kuruiunda tasdik edilen lacak münakaşe arefesinde maksad Alman tehdidine kar- liği, Habeşhılan hesabına as- beş hükumetinin bu para ile tasdikini, Lokarno devletlerin· 
Fransız cevabı yarın Lokarno müzakerelerin muhtemel neti- şı bir cephe kurmak ulus- keri tayyareler !atın almağa askeri tayyare sabn alacağım den istiyecektir. 
muahedesini imza eden dev- cesi Sovyetler tarafından en- Jar sğsyetesi paktını ve karşı- sarf edilecek bir milyon lngiliz ve bunun Habeşistana düşman- B. VAN ZELAND 
Jetlere ve uluslar sosyetesi dişe ile takip edilmektedir. Jıkh yardım muahedelerini kuv- Jirasınm tedariki maksadiyle larını sür'atle püskürtmek im- Paris, 6 ( Ö.R ) - Belçika 
genel sekreterliğe bildirilecek- Radek ••Izvestia,, gazetesinde vetlendirmektir. hususi bir istikraz için bir teb- kanını vereceğini ve dolayı- Baş\fekili B. Van Zeland, 9 
tir. Lokarno devletleri perşembe yazdığı bir makalede diyor ki: Londrada ltalyamn Brener liğ neşretmiştir. Habeşiı'.ltanm sile berkiteler hakkındaki teah- Nisan sabahı Cenevrede hazır 
veya cuma günü Cenevrede 0 Almanyanm şarkta Sovyet hududundaki yola dönebilmesi Londra elçisi bu istikrazın Ha- hütlerini sadıkana tatbik eden bulunabileceğini Lokarno dev-
yapacaklan toplantıda alınması Rusyaya serbestçe hücum ede· için, ltalyaya karşı zecri ted- beşistana İtalyan taarruzuna hükumetlerin de vazifesinin ko- Jetlerine haber vermiştir. 
gereken kararları tayin ede- bilmek üzere garbi Avrupayı birlerin bırakılmasını sosyetenin daha iyi mukavemet tmkinı- Jaylaşacağını bildirmiştir. Binaenaleyh Lokarnocularm 
ceklerdir. birbirinden ayırmağa ve tecrid tavfliye ettiği düşünülürse bu nı vereceği bildirmektedir. B. FLANDENIN iSTEMi ayni tarihde toplanacakları tah~ 

Cenevrede Alman ve Habeş etmeğe çalıştığı muhakkaktır. taahhüdün hususi klymeti tak- Londra 6 (Ö.R) - Habeşiı- Paris, 6 (Ö.R) - iyi haber min edilmektedir. 
meseleleri aynı zamanda mü- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
:ıakere edilecektir. Bunların 
birbiriyle e~as iUbariyle ilgisi 
yoksa da alınacak tedbirler iti
bariyle birinin diğerine mües· 
sir olacağı muhakkaktır. Bu
gün öğleden sonra avam ka
marasında yapılan mühim mü
zakerede de iki mesele aym za
manda bahis mevzuu olmuştur. 

Yunanistanda münakaşalar var B. Heryo 
Bay Maksimos, Balkan Beyan8..•tt; 
misakını müdafaa ediyor bulundu 

Sıhhat Bakanlığı Müsteşarı 

U.Sosyetesi sıhhat komi
tesi toplantısına gidecek 

Diğer tarafdan Paris'den 
Londra'ya dönen Fransız bü
yük elçisi B. Corbroun Forayn 
Ofis genel sekreteri Sir Rob
ert Vansittest ile bu sabahki 
görüşmesinde yine bu iki me
seleye temas edilmiştir. 

INGILIZ KABiNESi 
TOPLANDI 

Londra, 6 (Ö.R) - Kabine 
öğleden sonra bay Baldvinin 
başkanlığında toplanarak Ce
nevrede görüşülecek bütün 
meseleler üzerinde de müza
kerede bulunmuştur. Bu mühim 
içtimada hazır bulunan B.Eden 
yann (bugün) Cenevreye hare
ket edecektir. 

Paris 6 (Ö.R) - B. Ffandin 
yarın öğleden sonra Cenevreye 
hareket edecektir. 

EDEN SÖYLEV VERECEK 
Londra, 6 (Ö R) - B. Eden 

bugün avam kamarasında hü
kümet namına, söylev verert!k 
hükumetin ltalyan - Habeş an
laşmazlığı meselesinde fikrini 
açacaktır. 

Bay Edenin, ltalyanların do
ğu Afrikasında zehirli gaz kul
lanmalarını şiddetli bir lisanla 
tenkid edeceği zannedilmek-
tedir. 

Atina, 6 ( Ö.R ) - Parti başkanlarile hükümet arasında dış 
siyasa hakkında yapılan görüşmelerde BB. Mihalakopolos ve 
Kafandaris eski dış işleri bakam B.Maksimosu Balkan misakma 
zeyl olan 1 Mart protokolunu imza ettiğinden dolayı tenkid et
mişler ve bu protokolun parlamentoda cereyan eden müzakere
lere aykırı olduğunu söylemişlerdir. B. Maksimos ise proto
lun bu müzakerelerdeki tefsir kaydile imza edildiğini iddia et
miştir. Bu tefsire göre Balkan paktı taahhüdleri yüzünden Yu
nanistanın Balkanlar dışında bir devletle ihtilafa girmesi ihtimali 
refedilmekte ve hatta bir Balkan devletile çıkacak bir ihtilafta 
büyük bir devlet alakalı olacak olursa Yunanistanın buna da 
karışmaması istenmektedir. 

Hükumetin Balkan paktından ileri gelen taahhüdlerin bu yol
da tefsir edilmesi için Balkan müttefikleri nezdinde teşebbüste 
bulunacağı haber alınıyor. 

Arsıulusal tediyat 
yıll!k toplantısı 

bankasının 
oldu 

Bal, 6 (Ö.R) - Arsıulusal tediyat bankzsmın idare meclisinin 
61 nci mutad toplantısı Paskalya yortusu dolayısile, muayyen 
tarihinden bir hafta önce yapılmıştır. 

Dün muhtelif devlet bankalarının direktörleri arasında hiçbir 
toplantı hazırlanmış değildi. Fakat hanlardan bazıları dün 
gelerek birbirlerile temasa ı:-eçmişlerdir. 

1936 sonunda bankanın vaziyeti memnuniyet vericidir. 31 
mart tarihi 6 ıncı faaliyet devresinin sonuna isabet etmektedir. 
Planço yekunu 660 milyon lsviçre frangına baliğ oluyor. Geçen 
iki aya göre azalmıştır. 

Direktörler şimdiki vaziyete rağmen mutedil bir nikbinliğe 
yer olduğu fikrindedirler. Zira buhran, ekonomik veya finansal 
değil si' asal sebeplerden ileri gelmiştir. 

Gelecek celsenin gündemi pek yüklüdür. Mayısın ilk 15 inde 
toplanac-.ak olan gelecek umumi toplantı bu celsede hazırlanacakbr. 

B, fleryo 

Lyon, 6 (Ö.R) - B. Heryo, 
burada kendi şerefine verilen 
bir ziyafette: "Frangın kıyme-
tini muhafaza imkanı mevcut 
olduğuna kanaabm vardır" de-
miştir. Ve şunları ilave etmiş
tir; 

- Bir devalüasyon dahildeki 
hulamk vaziyete inzimam ede
rek anarşı ve inhitat sebeble
rini artırabilir. Şeflerin birleş

mesi, kıt'aların birleşmesi ka
dar zaruridir. 

Bir rekor 
Panama, 6 (Ö.R) - 1 .ncri

kanın Penley torpidosu dört 
saat beş dakikada bir rekor 
kırarak panamayı ıeçti. 

Ankara, 6 (Özel) - Bazı gazetelerde Sıhhat Bakanlığı Müs· 
teşan doktor B. Hüsameddin Kurul'un Avrupaya gideceği ya
zılmışhr. 

Öğrenildiğine göre, B. Hüsameddin'in seyahatı Cenevre'de 
toplanacak olan Akvam Cemiyeti sıhhat komitesinin içtimaile 
alakadardır. B. Hüsameddin bu komitenin azası bulundduğu 
için yakında yapılacak olan sıhhat komitesi toklanhsına iştirak 
edecektir. 

istihkamlar mıntakası için 

Fransızlar ayn bir ordu 
taşkiline karar verdiler 

Londra, 6 (Ö.R) - lngiliz gazetelerinin yazdıklarına göre 
Fransızlar istihkamlar mıntakasma yerleştirilmek üzere ayrı bir 
ordu teşkil edeceklerdir. Bu orduya girebilecek efrad on iki 
sene için hizmet albnda kalmağı taahhüt edeceklerdir. 

Spektatör, lngiliz afkarı umumiyesinin Almanya ile hukuk 
müsavatı esasına müstenit konuşmalar istediğini yazıyor. Bu ga-
zeteye göre bir lngiliz - Fransız - Alman kombinezonu yıkılmaı 
bir kale olabilir. 

172 Numaralı Italyan tebliği 
Roma, 6 (Ö.R) - 172 Numaralı ltalyan tebliği: Necaşinin 

mağlup kuvvetlerini kıtalarımız takibediyorlar. Birinci kolordu 
ve Eritre kolordusu Koramı almışlardır. Diğer bir kol Koraroın 
15 kilometre cenubunda ve Desiye yolu üzerinde Alamadayı iş
gal etmiştir. Yerli şefler inkiyad edıyorlar. 

Gobali Habeş karakolunu işgal eden askerler bu bölgede 
düşman tarafından bırakılmış iki top ve birçok makinalı tüfek 
bulmuşlardır. Adis Ababada iki Habeş tayyaresi yakılmıştır. Bu 
bombardımanı yapan tayyarelerimizden birisi hareket noktasına 
dönmemiştir. Bir tayyare filosu Somali cephsinde Sasspbeneki 

. bombudunan elmİftir. 


