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omad8 izli bir an aşma yap mış 
Macaristanı silihlanma 

Macar G. Kurmayı 
Macaristanın silahlanması için 

bir geniş proje hazırladı 
ISTANBUL 10 (Özel ) - Almanya ve Avusturyadan sonra 

Macaristanın da Trianon muahedesini bozmağa ve mecburi 
askerlik usulünü ihdasa karar verdiği Romadan bildiriliyor. 

K. Antant mahfellerinde tahmin edildiğine göre 
Avusturya gibi Macaristanın da silahlanmasmı 
teşvik için ltalya . Avustt1rya ve Macaristan ara
sında gizli bir anlaşma vardır. Budapeşte bu te-
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sebbüsünde ltalyanın müzaheretine dayanacaktlr. Susni11f! liitlı'r 
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eden Italyadır 
Sen Jermen ve T riyanon 

Muahedelerinin yırtılması Küçük 
Antantı heyecana düşürüyor 

lstanbul, 10 (Özel) - Büdapeşteden alınan haberler Macar 
erkanı harbiyesinin geniş bir silahlanma projesi hazırladığını 
göstermektedir. Macaristan mecburi askerlik kanunu çıkarmaz· 
dan önce Avusturyaca yapılan hareketin inkişafını beklemektedir. 

Atina, 10 (Özel) - Belgraddan bildiriliyor: Avusturya ve 
Macaristanın Sen Jermen ve Trianon muahedelerini bozmağ~ 
azmetmiş bulunmaları K. Antant payitahtlarında günün en 
heyecanlı meselesi olmuştur. Umumiyetle vaziyet çok nazik 
addediliyor. 
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Halk için Habeş harbının tasfiyesine çalışılıyor 
Kii~iik kı·edi 
nıiiesseselerine 

ihtiyaç vardır 
Medeni dünyanın her köşe

sinde her sınıf halk için muh
teHf kredi müesseseleri kurul· 
muştur. Tüccarlar, sanayiciler, 
çiftciler, esnaflar ve işçiler için 
ayrı ayrı kredi müesseseleri 
vardır. 

Hayatın icabları fakir ve 
zengin her sınıf halkı kredi 
ihtiyacından uzak bulundura· 
mamaktadır. Hayat '8rtlannı 
medeni dünyanın gidiş ve 
ihtiyaçlarına uydurmağı ana 
Prensip olarak kabul eden 
cumhuriyet rejimi düne kadar 
isimlerini işitmediğimiz birçok 
ınevcudiyetlere memleketimiz· 
de yer vermektedir. Çok uzak· 
lara gitmeğe lüzum yok. 
Dün denecek kadar yakın 
bir mazide bankalarda memur 
olabilmek hakkından mahrum 
hulunan Türk gençlerinin eJJe
rinde, bugün Türk sermayesi 
ve Türk bilgisi ile işliyen ma· 
li müesseselerin adedi her gün 
biraz daha çoialmaktadır.Türk 
bankaları Türk tüccarlarınm 
ihtiyaçlarına cevap vermekte· 
dir. Ziraat bankası çiftçilere el 
tııatıyor. Küçük küçük y-er yer 
kurulmuş olan mahalli banka
lar da küçük esnafın imdadma 
Yetişiyor. Kurulmuş müessese
lerin çahşma masalarım geniş· 
letmekte bulunduklarını da her 
gün büyük bir zevkle seyredi· 
Yoruz. Ancak hiç bir iktisadi 
teşekkülde kaydı bu]unmıyan 
işçi ve halk tabakasının kredi 
ihtiyacını karşıhyacak müesse· 
ileler maalesef mevcut değildir. 

Günlük çahşmasiyle ancak 
hayatını kazanan ailelerin ye· 
kiınu çok büyüktür. Bunlar 
arasmda hastahk, doğum ve 
ölüın vesaire gibi bazı zaruret· 
lerin tesiri altında bütçelerinin 
üstünde fevkalade para sarfına 
mecbur olanların da sayısı hayli 
çoktur, Bu kısım halk mali iti
bardan mahrum bulunduğu için 
ödünç para tedariki husu
sunda hiç bir yere başvuramaz· 
lar. Yoksulluk ıstırabı altında 
kıvranmağa mecbur kalırlar. 
Halbuki küçük kredi müesse· 
ıeleri kurulmuş olsa, bu vazi· 
yet~ düşen aileler, ellerinde 
bulunması melhuz bir elmasını, 
küpe11ini veya her hangi kıy-

- So1111 2 iıui sa/11/ede -

ltalya muhasematı durdurmağa razı olmazsa Petrol ambargo
suna karar verilecek. On üçler gizli bir celse akdettiler 

Roma, 9 (A.A) - iyi haber 
alan mahfellerin söylediğine 
j!Öre, Zecri tedbirlerin şiddet
lendirilmesi derhal siyasi mu
kabil tedbirlerle karşılanacak· 
tır. Bu mahfeller ltalyanın si· 
yasi durumunu esasen değiş
tirdiğini ve icaped. .... l!J,.--.,,.,.. .• 
turya ife daha sıkı surette teş· 
riki mesaide tereddüd etmiye· 
ceğini, Avu.sturyanın tekrar 
silahlanmasınm ise ltalyayı Al· 
manyadan ayıran engelleri son 
drece azaltacağını söylemek
tedirler. 

kadar gizli bir toplantı yap
br. Komite B. Edenin teklifleri 
üzerine her ikisi de 1925 an• 
Jaşmasının mümzisi olan ltalya 
ile Habeşistanı zehirli gaz İs· 
timaline derhal nihayet ver-
meğe davet etmeği kararlaş
tırmıştır. 

Bu sabah saat 11 de onilçler 
bir toplantı yapacaklardır. Ko· 
mitenin 21 Nisana kadar top-
lantıları tehir etmesi ihtimali 
vardır. ltalya sulh müzakere
lerine iştirake karar verdiği 

takdirde B. De Madariage bu 
on bir günlük mühlet esna· 

GiZLi CELSE sında müzakeratı takib ede· 
Cenevre, 10 (A.A) - 13 ler cektir. 

komitesi dün saat 16 dan 18 e M11ssoli11i ltarb tav_ı ardrrini tr/tişdr - So1111 n/1111tı salıi}rdt -
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....................... Almanya teklifleli kabul etmezse Habeş çeteleri 
Fransa amansız bir barba girişmeğe 
de hazır bulunduğunu ihsas ediyor 

Fransız ordusunun Sar'ı işgal edeceği yalanlandı 

Fransız sfraseli11i idari tdt!J şt/ltr 
Londra 10 (Ö.R)-Hav~stan: nm Ren mıntakasında tabki· 

Fransız ~!çisi mahrem Fransız mata başlaması halinde hüküm-
muhtarasım dış isleri bakanhğı süz kalacaktır . . 
müsteşarına vermi,tir. Cenevre. 10 (Ö.R)- Havas-

Fransanın Almanya ile uz· tan: Flandın, Versay muahede-
} ma muamelesinin filen akim sinin 40 ıncı maddesinin Al-
::Jdığı ve binaenaleyh Lond· ruanya tarafından ihlali halinde 
radaki Lokarno anlaşması mu- Fransanın serbesti hareketi 
cibince tazyik tedbirlerinin tat· muhafaza edeceğini söylemiştir. 
biki lazımgeldiği fikrinde bu- Cenevre, 9 (A.A) -B. Flan-
lunduğu haber verilmektedir. din, eğer Almanya Rende tah-

Maamafih söylendiğine göre kimata başlarsa Fransanın 
Fransa alakadar hükumetler Sar havzasını yeniden işgal 
tarafından tazyik tedbirleri edeceğine dair Daily Telgraf 
hakkında bir karar verilinceye gazetesinin gendisine atfettiği 
kadar bu tedbirlerin tehirine beyanatı tekzıb eylemiş ve 
muvafakat etmekte ve bu ka· ltalya-Hebeş ihtilafında da in· 
rarların da sür'atle verilmesinde lngiltere ile Fransa noktai na· 
ısrar eylemiştir. urları arasındaki büylik ay"· 

· f edilen tehir Almaa a- h n devam etti · i 16 1 

ve Fransaom kanaatı, Konsey 
rolünün bir müşahit olmaktan 
ibaret kalması merkezindedir 

' demittir. 
Cenevre, 10 (A.A) - Lokar

nocular bugün öğleden ıonra 

So1111 .1 iiudi say/ada -, 1\1 

ihtiyat 
--... .. -

Su baylar iki yılda 
bir kerre askere 
çağırılacaklardır 

Ankara, (Özel) - ihtiyat 
sübayl.arının iki senede bir 
kerre askere çağırılması ka
nunu Kamutayda bu!unuyor. 
Kanuna göre devlet dairele
rinde çalışan ihtiyat sübay· 
farının askere çağırıldıkları 
müddetteki maaşları bulun· 
dukları dairelerden, serbest 
mesleklilerin maaşları ise mü
dafaa bakanhiı bütçesinden 
verilecektir. Kültnr ve adliye 
mensupları tatil zamanların· 

da çapıralacaldardır. 

Italyan gerilerini 
tehdit edeceklerdir 

ltnlranlann b11giirır lwı/ar !iabr~istıwdt1 zııptrttıklni !'rrlrr 
s;ya/ı olarak göstl'rilmiştir · 

Londra, 10 (A.A) - Son za
manlarda bir Habeş kızılhaç 
seyyar istasyonunu idare etmiş 

bulunan ve halen Londraya 
gelmif olan Irlandah Doktor 
B. Rohip Royter muhabirine 
demiftir ki: 

Bence ltal ular katiyen 

Adis-Abeba'ya varamıyacaklar· 
dır. ltalyanJar için yağmurlar 
ile beraber biiyük bir imtihan 

devresi başlıyacaktır. O zaman 
italyanların kendi ileri kolla· 
rını iaşe edebilmeleri çok güç 
belki de tamamen gayri kabll 

- S.nu f) ını·ı ~nvlnda -
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Halk için 
Küciik kı·edi 

•> 

mües~eselerine 

ihtiyaç vardır 
- Baş larajı I na :ı:;ay/aaa -

met ifade eden bir malını re
hin bırakarak para tedariki 
imkanını elde edebilir. Bu şe· 
kilde elde edeceği on bet 
yirmi lira ile o günün f e'lkali
de ihtiyacmı karşılar ve mü
teakip günlerdeki kazancından 
yapacağı tasarruflarla borcunu 
kapatabilir. 

Böyle müesseseler mevcut 
bulunmadığmdan bir çok aile
lerin maddi ve manevi büyük 
kıymetler ifade eden mücev
beratım yok bahastna elden 
kaçırdıklarını çok iyi biliyoruz. 

Filhakika lstanbulda bir em
niyet sandığı vardır. Lakin bu
nun statüsücde ancak ( bladı 
selasede) yani Istanbulda şube 
açabilmek kaydı bulunduğun
dan çalışma sahalarını daha 
uzaklara götürememektedir. 

Istanbul emniyet sandığımn 
birçok fakir ve dul kadmlara 
ne kadar faydah olduğunu 
eserlerile anlamaktayız. Nere-
de kaldı ki bizim memleketimiz
de memurlar için bile teavün 
sandıklan mevcut değildir. 
Her hangi bir memur sıhhi 
sebepler tesiri altmda birkaç 
yüz lira sarfma mecbur kalsa 
bunu nereden tedarik edebilir? 
Böyle bir vaziyet karşısında 
o memurun çekeceği ısbrap 

2öz.önüne getirilmelidir. 
Memur olsun, işçi olsun her 

ailenin küçük büyük birkaç 
parça zinet eı;yası vardır. Ku
rulacak küçük kredi müessese
leri bu zinet eşyası mukabi
linde yapacağı ikrazatla birçok 
mu7.tarib insanları üzüntüden 
kurtarabilir ve hem de her 
ailenin bir nevi tasarrufunu 
ifade eden maddi, manevi 
ayrı ayrı kıymet taşıyan eşyayı 

yok babasına elden çıkarmağa 
mani olabilir. 

Memleketimiz.de bilbassa lz
rnir gibi büyük şehirlerde mü
cevherat ve zinet eşyası üze
rine ikrazat yapacak milli kredi 
müesseselerine şiddetle ihtiyaç 
vardır. 
~aı..,kı C>oak.o81u. 

••• 
Torbalıda 
esrar kaçakçılığı 

Evvelki gün Torbalıda bir 
esrar kaçakçısı yakalanmıştır. 

T epeköy çarşı bekçisi Halil 
oğlu Mustafada fazla mikdarda 
esrar bulunduğu zabıtaca ha-
ber alınmış ve buradan Tepe· 
köye gönderilen memurların 
Mustafanın evinde yaptıkları 
aramada yedi kilo altı yüz 
gram esrar bulunmuştur. 

Mustafa memurlara tabanca 
çekmeğe de yeltenmiş oldu· 
ğundan yakalanarak mahalli 
adliyesine ve oradan da bmir 
ihtisas mahkemesine gönderil
miştir. 

•••••••• 
Hilal Eczanesi 
Eczacı Kemal Aktaşın son 

zamanlarda çıkardığı zümrüt 
damlası kokusu diğer Kemal 
Kamil kolonyalar1 gibi cidden 
büyük bir eseri sanat olarak 
bütlin lzmir ve mülhakat balkı 
tarafından takdir ve tebrikler· 
le karşılanmış oluşu sayın ec
zacımızın koltuklarım kabart· 
mıştır. 

Şimdi haber alıyoruz ki Hi
lal eczanesi müşterileri baştan 
aşağıya Zümrüd damlaın kolon
yasının gerek erkek ve gerekse 
dişi kokosunun ayrı<:a esansla
rını istemekte ısrar etmekte
dirler. Kemal Aktaş dünden 
itibar~n zarif şişeler içinde 
Zümrüd damlası esanslarını er· 
kekli ditili piyasaya çıkarmak 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Kolonyalarile iftihar etmek 
de ileri giden reklam üstadı
mız; kolonyalarımı beğenmiyen 

YENi ASIR 
saz A 

,_ .. 
lzmirde 

ŞEHİR BABBRLBRİ 
ı ••• 
Yangın azald 
Hazırlanan bir istati~tiğe g 

935 yah içinde it.mirde yel 
üçii mevzii olmak üzere 
yangın çıkmış, 4 bina kimi 
7 bina da kısmen yananı 

Bu yalın ilk üç aymda l~ml 
26 yangın çıkmışbr. Bunl 

Viliyet meclisi toplandı . 
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Çeşnie, plij~arının M. hususiye 
tarafından imarı mevzuubahs edildi 

~······················ .... ·····••····•··········· 
Vilayet umumiğ meclisi dün 

saat on dörtte ilbay Fa-ılı 
Güleçin başkanlığında toplan· 
mış ve eski. zabıt okunarak 
ufak tefek tadilatla kabul 
ediJdikden sonra ilbay ;. 

- Bergama için Sıblıiye ve· 
kaletince bir küçük sıhhiye 
memurluğu kabul edildiğini 
size memnuniyetle haber ve
reyim, demiştir. 

Müteakiben gelen evrakrn 
okunmasma başlanmışhr. Me
nemen dispanseri için geçen 
seneki bütçede ayrılmış olan 
tahsisat nisbetinde yeni yıl 
biltçesine tahsisat konması 
hakkındaki Menemen azaları
nın takriri okunmuş, zaten 
dispanserler tahsisatına konul~ 
mıyacağı izah edilmiştir. 

Urla içmeleri ile Çeşme pla
jı hakkında sıhhat encümeni· 
nin bir raporu okunmuştur. 
Bunda, Urla içmelerindeki ba· 
takhğtn kurutulması için dört 
bin liralık tahsisat kabulü is
teniyor ve Çeşme ılıcalan vila
yet hususi muhasebesini gelir 
noktasından alakadar etmemek
le beraber sıbhata elverişli bir 
yer olması itibarile terakkisi 
şayam arzu olduğu ve Çeşme 
beledi}esi, Kızılay ve Evkaf 
idaresince yakinen alaka gös
terilerek iman iç.in evvelce te
şekkül etmiş olan komisyonun 
tetkikatmı acele bitirmesi ve 
bu dairelerin maddi ve manevi 

yardımlannı yapmalan isteni
yordu. ilbay b~ hususta izahat 
vermiş ve Urla içmelerindeki 
bataklağm akar satış parasından 
sarfa imkio olmadığım, her 
halde tahsisat aynlması lazım· 
geldiğini ve amelei mükellefe 
ile imar edilmesi doğru olaca
ğını, arazi vergisinden bakaya 
borcu olanlarm bu gibi işlerde 
çahştmlması muvafık olacağını 
Çeşme ılıcalarının iman mese
lesine gelince; bunua hakkında 
tetkikat yapılmasına evvelce ka
rar verilmiş olduğundan bu tet· 
kik neticesine kadar bir şey 
yapalamıyacağım söylemiştir. 

Bu mesele üzerinde lazım 
gelen muamelenin yapılması 
için evrakın vilayet makamına 
verilmesi kabul edilmittir. 

Menemen kazasına bağh 

Çaltı köyünün Ayvacık köyü
ne bağlanması hakkındaki ida
re encümeni mazbatası kabul 
edilmiş ve bundan sonra 
Kasaba ve Kütahya mu-
hasebei bosusiyelerinio teşvik 
maksadile, yeni yapılmakta 

o)an Marsilya sistemi giremit
lerden resim almadıkları ve 
lımirde bin giremidden 150 
kuruş alındığından bunun indi· 
rilmesi hakkındaki idare encü
meni maı.batası okunmuş ve 
bir çok münkkaşalara sebebi
yet vermiştir. Çünkü encü
men mazbatasındaki yüz elli 

teniyardu. Münakaşa esnasında 
bu tenıHib fa-ıla görenler çoktu. 
Neticede meseleyi idare encü
menmm tekrar tetkik etmesi 
kararlaşbrıldı. 13 sene maaşh 
memur olarak çalışmakta iken 
bilibare maa~ları ücrete Çevri· 
len Ödemiş muhasebei hususi· 
ye tahsil memuru ile beş tah-
sildarın mükteseb haklarının 
nazarı dikkate almarak yine 
daimi maaşa geçirilmeleri 
hakkındaki tezkere okunmuş, 
idare bütçesi hazırlanmış ol
duğundan gelecek sene na
zandikkata alınmak üzere büd
ce encümenine gönderilmesi 
kabul edilmiştir. 

935 senesine aid olarak 
müşterek tekaiid sandığına 
verilmesi lazımgelen para için 
büdçede münakale yapılması 
ve yüzde dört hissenin yüzde 
iki ilavesile yüzde altıya çıka
rılması hakkındaki bütçe encü
meni mazbatasl okunmuş ve 
kabul edilmiştir. 

Tire - Aydın yolu üzerinde 
yaptırılması istenilen köprü 
için 30 bin lira lizım olduğu 
anlaşılmış ve köp.ünün Nafia 
vekaletince yaptmlmasınm te
mini için vilayet makamınca 
teşebbüste buhmulması kabul 
edilmiştir. 

Başka görüşülecek birşey 
olmadığmdan bütçe müzake~ 
resine başl m ki i lı gün· 
toplamlmak üzere celseye son 
verilmiştir, kuruşun 20 kuruşa indirilmesi İs• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nazilli Dokuma fabrikası 1 Zabıta haberleri: 

Suç Ustu yakalandı 

Yenl• bı·nalar yu··kselı·yor Tilkilikte Hatuniye çıkma-
zmda kunduracı Hasanoğlu 

K d 1 
Ademin dD.kkinını açmak üzere 

a ro hazır anmıştır ::ı~ ~~~:a:~~.~ehmed suç 

lı1<rt1011da staj gören Na~illl ;abrilum .!!nt{) şl'}leri 

Nazilli mensucat fabrikasının tan sonra makineler getirilerek 
inpata bir hayli ilerlemiştir. yerine konulacaktır. 
Fabrikanm aksamından olan Nazilli mensucat fabrikasm-
evliler ve bekarlar apartman- da çalıştırılacak ustabaşı,teknis-
Jarile bazı küçük yapılar ve yen, mühendis ve grup şefleri 
direktör evinin duvarları yük- tamamen tayin edilmişlerdir.42 
.selmiştir. Bu binalar iki ay ... kişiden mürekkep olan bu grup 
sonra tamamlanmış olacaktır. Moskova yüksek mensucat 
Fabrika binasmda da faaliyet mektebinde altı aylık tahsille-
başlamıştır. Temeller yükseldiği rini tamamladıktan .!onra staj 
gibi, mevsim dolay1sile inşaat için lvanova gitmi.şletdir. Iva-
ta hızlanmıştır. novda muhtelif fabrikalarda 

Sarho,ıuk 

Karaman sokağında Manisalı 
Mehmed oğlu Ali fazla sarhoş 
olarak bağmp çağırdığmdan 
menetmek istiyen gece bekçisi 
Meddi dövdüğünden yakalan
mıştır. 

Taarruz 
Çukurçeşmede T '!nezzüh so· 

kağında Giridli Hasan karısı 
30 yaşlarında Hacer evinde 
uyumakta iken lzmirli Şevki 
oğlu Muzaffer evine athyarak 
tecavüz: etmek teşebbüsünde 
bulunmuş ise de kadın bağar
dığmden Muzaffer yakalan· 
mıştır. 

Silih arattırması 
Kemerde yapılan silih ara

masında lbrahim oğlu çoban 
Mustafanm Uzerinde bir kama, 
Keçecilerde lzmirli Haydar oğ:u 
Mehmedin üzerinde bir biçak 
bulunarak alınmıştır. 

Blçakla yaralanma 
Babribaba parkında Kuşa· 

dalı Hüseyin oğlu Mehmet, 
karısı Ayşeyi geçimsizlik yü· 
zünden biçakla ~ol kolu ile 
sol memesinden hafif surette 
yaraladığından yakalanmı~br. 

Moskovada 
-~·-

Türk gecesi 
Şehrimi:ı Sovyet Konsolos

hanesine gelen malümata göre 
yarınki Pazar günü akşamı 
Moskova radyosu Türk gecesi 
adiyle geniş bir program 
hazırlamıştır. 1744 metre mt-v
cede yarın akşam Türk.iye saa• 
tile saat 20 de verilecek olan 
bu konserde lzmiri ziyaret et
miş olan opera artistlerinin 
kaffesi teganni edeceklerdir. 

Belediye encUmeni 
Belediye daimi encümeni dün 

ö~leden sonra şarbay doktor 
Behçet Uz 'un başkanlığaoda 
toplanmış ve icap eden karar

yirmi beşi mevziidir. yalnı 
bina kısmen yanmıştır. 

Son yıllar içinde lzm 
yangın vak'aları, beş yıl ev 
kine nisbetle azalmıştır. 

·Bugün 
Ataş; talimlerine başlan 

Atış talimlerine bugün 
lanın iç meydaumda saat 
törenle başlanacaktır. 
olanlar bu saatta ahş me 
nında bulunacaklardır. Tö 
istiklal marşı ile başlan 

ve nutuklar söylenecekti ları almışhr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Urla davası 
iddia nıakamı ma1 nu 
ların beraetini isted 

Bt·radleri iç/emim surlulaıdcm 

929 yılında Urla hukuk ha- F eh minin bazt hleplerini 
kimi ihsan Ziyayl do\·mek su· san Ziya tarafmdan red 
retiyle ölümüne sebep olmak.. mesinden müteessiren Fı 
tan şuçlu Urlalı avukat Yasin ile Ihsan Ziyanın aral 
Fehmi ile altı arkadaşıma mu- açıldığı ve igbirar yüzü 
hakeme'erine dün, ağırcezada böyle bir hadiseyi tertib 
devam edildi. Bu davanın muh- yine kararnamede kayıtlı 
telif zamanlarda. gösb:rdiği Geçen defa yüksek m 
alakalı safhalardan ötürü mab- meniz huzuruna suçlu o 
keme salonu hıncahınç doluydu. çıkan diğer maznunların 
iddia makamı, iddianamesini keşfin yanlış yapılması 
serdedeceği için merak fazla dolayı beraet ettikleri de 
idi. edilmiştir. 

Müddeiumumi muavini Şev- Bu suçlulara aid dava, 
ki Suner, saat tam 14.45 dC" sek mahkemenizde rüyet 
iddianamesini serde başladı. lirken muhtelif şahidler 
Genel savaman hadisenin cere- le.nmiş ve mevcud delili 
yamnı şöyle anlatıyordu: taya dökülmüştür. Ortada 

- Urla hukuk hakimi lhsan )ular aleyhine meycud d 
Ziya, 929 yılı Nisanın onuncu rin en kuvvetlisi lncesulu 
gecesi saat 24 sular!nda tiyat- med tarfından yapılan itir 
rodan çıkmış; hizmetçisiyle bir- Halbuki lncesulu Mehmed 
likte evine gidiyordu. Karar- itrafiarı tabii olmıyan ş 
nameye göre suçlulardan Fehmi içinde vaki olmuştur. 
ve diğer arkadaşları karanlıkta Huzurunuza çıkan su 
Ihsan Ziyayı yakahyarak başına aleyhine görgüye müsten· 
ağır bir cisimle vuruyor ve ya- hadet yoktur. Bütün d 
ralıyarak ortadan kayboluyor- dedikoduya ve kulaktan k 
lardı. Hizmetçisi Kamil de aynı malumata müstenittir. 
şekilde yaralanmış bulunuyordu. yend arzeden şahit ifa 
Yine kararnamede Ihsan Ziya· arasında salim bir ·kanaa 
nın aldığı yaralar neticesinde nilmesine imkin olama 
öldüğü kaydedilmiş bulunu· Biz vicdanen bu suçun, 
yordu. runuzda suçlu olarak bul 

Muhtelif safhalar geçiren bu Iar tarafından işlendiğine k 
davada, suçlu mevkünde bulu- getiremediğimiz için he 
nan Fehmi ile Ihsan Ziya ara- beraatlerini taleb ederim 
sında geçimsizlik mevcut of· Muhakeme müdafaa için 

dava vekaleti yapan edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre Fahri- dört ay staj gördükten sonra 
kanın makineleri Sovyet Rus- Moskovaya dönecekler ve bir 
yada hazırlanmaktadır. Fabrika aylı~ .!onra b~r tecrübe de'Vresi 

A.merikada 1500 sinemada birden gösterilınekte olan, iiç haftadanbcri lstanbulu koşdu 
ve coşturan mevs.imin en göz kamaşhrıcı zaferi 

. geçıreceklerdır. 
bınasınm çatısı tamamlandık-
'"'" ........ ••••••••••••.. .... .......... Bu talebe grubunun Sovyet 
lonyacılık tarihim de bu zah Rusyadan eylül ayı sonlarında 
müstesna kaideyi bozmaz düs· memleketimize dönmeleri muh-
turuna sembol olarak göstere· temeldir. Bu grup, Nazilli fab-
ct-ğim, demekte ve kolonyala- rikası faaliyete geçinceye ka-
rımı bcğenmiyen tek bir iz- dar Kayseri fabrikasında staj 
mirli çıkmıyor, işte müstesna.su görecektir. Nazilli fabrikasına 
kaidel. diye meydan okumak- direktör olarak bay Fazli tayin 

Brodvay Melodi 1936 
E.n son moda danslar .. En yeni tarkılar - En meşhur orkestralar - en eglenceli bir me 

Holıvudun en güzel kadınları - Gözler ve kulaklar için hakiki bir ziyafet 

Bugün matinelerden itibaren 
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Türkçeye çeviren: 
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Koca polis amiri Katyanın 
karşısında gözyaşları döküyordu ..... 

Katyanm hırçmhğı, yılmaz
lığı, meydan okuyuşları karş•
ıında zavallı memur şaşırmıı 

kalmıştı. Meyus yeti o dere
ceyi bulmuştu ki büyük göz
lerinde şebnemler gibi yaşlar 
toplandı. Ünjformasından sıkıl
masa bu küçük kız karşısında 
nerdey!lle hınçkırıklarını zapte
nıiyecekti. 

Polis şefliğine tayin edildiği 
günün ferdasında birbirini ko
valı yan bu muvaffakıyetsizlik
ler, hatti beceriksizlikler me· 
ıum bir şekle bllrünerek Ge
neral Potapof'un cesaretini 
kırar gibi olmuştu. Hayabnda 
endite nedir bilmiyen adam, 
burada aczın en mutlak şek
lini görmüştü. Kıvranıyordu 
itte.. Fakat bu kıvranmaklar
dan ne çıkacakb? Herşey alev 
aibi parlıyan gözleriyle impa• 
ratoru teshir eden mavi şey
tanın dudakları arasında değil 
•iydi? O: 

- Hayır böyle birşey ola
maz .. 

Dediği zaman en itina ile 
hazırlanmış projeler bile işte 
böylece suya düşmeğe mah· 
kümdu. 

Potapof başını eğmiş düşü
niiyordu. Katya polis amirinin 
yeisini gördü. Bundan, koca 
adanıın yatlı gözlerinden elem 
duydu. Sanki bir kaç dakika 
&nceki genç kız dejilmiş gibi 
YWDUfadı. Generah etartbJ. 
O.. llıir fincan ça7 ikram etti. 

Bu içli .ıttadan bir ar lulid
le11en geaan' 
Yarak: 

- Prenaes dedi. Zaafımı 
•azur görünüz. imparatora aa
dakatam, hiuiyabmza olan vu
kufıuzluğum, nihayet eyi bir 
•urette kartılayaqağımzı Omid 
ettiğim bir teklifle hoınudı1uı
l11tunuza sebebiyet vermekten 
doğan .. ,kınhğım sinirlerimi 
bozdu. Y anhı bir yol tızerinde 
Yüriidüğilmil anhyorum. Affınızı 
rica ederim. B&yle bir teklifin 
tarafınızdan kabulil ne kadar 
faideb olabileceğine sizi kan· 
dırmadan bu tayin iradesini 
aize getirmemeliydim. Eyi bir 
iş yapbğımı sanıyordum. Bu ha
reketimi muaşeret usullerine 
olan bilgisizliğime bağıılayınız. 
Kabalık ettiğimi ancak timdi 
anlıyorum. Sizin kadar güzel, 
•evimli genç bir bayanla ilk 
defa olarak karşılaşıyorum. Bü· 
tün hayatı ordu içinde ıeçmit 
zavallı bir askerim ben. 

General cebinden bOyük bir 
köylü mendili çıkararak yatla 
dolan gözlerini aildi. Katya bu 
şişman adama cidden acımıştı. 
Onu teselliye çalıştı : 

- Söyleyiniz rica ederim 
size nasıl bir heıimette bulu· 

nabilirim. Bahsettiğiniz ili men
faatlar nedir? Kimin adın• ve 
nıenfaatına olarak hareket edi
Yorsınız? 

- Katerin Mihailovna allah 
a~kına duamı dinleyiniz. Size 
söyleyen adam küçük babamız 
Çar tarafından Rusyanın en 
Şerefli mevkiine geçirilmiştir. 
Bu karşınızdaki bahtsız mahluk 
gece gündüz imparatorun ha· 
Yatına nezaret etmekle mükel
leftir. 

Bir de dün başgöstermesine 
ramak kalan felaketi düıünün .. 

Böyle bir hadise karşısınde 
biUün imparatorluğun gözünde 
biricik mesul sayılan ve efen
disinin itimadına liyakattan 

mı:1 halini diişünüo... Payitah
tın bugünkü karışıklığı ve he
yecanları içinde imparator sizi 
her ~ün ziyaret etmekte de
vam ettikçe bu kabil tehlüke
lerden masuniyetini garanti 
edecek mevkide bulunamıyo
rum. Katerin Mibailovna siz 
asil bir ruh taşıyorsınız. impa
rator sizi seviyor. 

Katerin bu seviyor kelime
sinin bir aksi sedası gibi: 

_ Ben de onu seviyorum 

dedi. 
_ Bundan şllphe etmiyorum. 

Onu kim sevmez ki... Bu şe· 
refli tayin kışlık sarayda daimi 
olarak ikametinize imkan ver· 
mişken bunu reddederek im
paratoru size bahsettiğim teh· 
Jtıkelere karşı bulundurabilir 
misiniz? Onu bu teblilkelerden 
koruyacak biricik çare eliniz
dedir. Siz isterseniz tehlüke 
kalmaz. Düşününüz ki, burada 
okadar çok sevdiğiniz bir var· 
lığın ve onunla birlikte bütün 
Rus yanın selameti"' mev~uuba
biılir. Bizzat alacagınız b!r ka· 
rarla imparatorun hergun. 8!'
raydan çıkmasını m~nedınız. 
Sizi bekliyen lmparatonçe nez· 
dine götürmem~ müsaade 
ediniz. 

_ imparatorun bunu bizzat 
istediğini bana kim temin ede
bilir? 

_ Fakat kendiıtinin de ne 
kadar büyük bir tehlükeye 
maruz olduj'unu düşiiniiDOz. 

_ Bqka ça.reJ~r arayımz. 
Şayed bu mahalle emin değil 

Sen Petresburg bllyüktür. 
_ Beyhude ~met m~tm~

zeL Siz nereye gıdenenız gı· 
dini~ imparator da ıiıe ~nl~ki 
olmak istiyecek ye tedbıtçıler 
onun sık sık ziyaretlerinden 
istif ad eye kalkışacaklardır. 

Sabnmn aonana gelen Katya 
Yeniden sinirlenmeye batla· 
mışb: . 

_ Sizi ne demek istediği-
nizi anıa'yamıyorum <?~n.eral ... 
Ne sizi ne de seleflerınızı. im· 
paratorunuzu nasıl oluyor da 
b6yle sonu ıelmiyen daimi 
tehditler altında g6rüyorsunuz. 
imparatorluk zabıtası b~ d~ı:e· 
cede mi vazife~ «:hli deiil· 
dir? Yemin eden~ k~ .bu 'a
liyle Rus polislen ıbtilil av· 
cılannm piıtar koHanm andın· 
yorlar... imparatorluğunun en 
iyi, en doğru, en açık fikirli 
adamı olan bir imparatorun bu 
kadar acınacak hale dOştllğiinil 
gördükçe Ruı zabıtuaDJD bir 
anka kuşu olduğuna hükmede· 
ceğim geliyor. Bakınız onu ne 
hale koydunuz? Bir timarhane 
gibi muhafaza edilen sa~ayına 
kapanmış bir Neron? Rıyaklr 
milpvirleri ve nazırları kötii 
birer nasih kesilerek onunla 
Rus milleti arasına girdiler. 

- Bitmedi -

Sütten zehirlenme 
Ötedenberi Kemerde, umum

hane sokağında seyyar olara~ 
silt 98tan Pınarbaşılı A F ebmı 
admdaki şahıs umumı evlere 
verdiği siitten alıp içmiş ola~ 
umumhaneci Saadet ve um~mu 
kadınlardan Hafize, Kadrıye, 
Azize, Mevhibe ve Mehm~d, 
Ahmed Behlül, Bahtiyar, Mıh· 

1 o d A k dın-ribanın evm e umumı 8 

lardan Leman, Hatice ve Hü
seyin, Hasanın kahvesinde gar
son Hayri, Kasım, bakkal. çı
rağı Ahmed, Yusuf ve lsmaılde 
zehirlenme alaimi gör~le~k 
cümlesi hastaneye sevkedılmış-
lerdir. 

Yapılan tedavi neticesi~de 
bir zarar olmamış ve tedavıle
rinden sonra evlerine dönmüş
lerdir. Zabıtaca tahkikata de
vam edilmektedir. 

Son Telgraf Haberleri 

Izmit kiğıt fabrikası 1 Karsta 
••• 

Türk işçisinin emegiyle ilk Şiddetli 
k A ""' t t• • • k Zelzeleler old agı par ısını ÇJ armıştır Kars, 10 (A.A) - Geç 

----------• ayın on altısından ber. Dig 

Af •h t k • • •• J• k hududuna yakın Kötek kam yon ı raca ını arttırma ıçın onem 1 'ararlar nunda ve köylerinde fasılalar 

1 d B h k k 
şiddetli ve sürekli zelzelel 

3 ~O 1. İr eyet tet İ ata gidiyor olmaktadır. Sarsmtı dar b 
ISTANBUL 10 ( Özel) - lzmit kiğıt fabri· ı bir iş programı hazırlanmıştır. Afyon inhisarı vadi içinde sıralanan köyler 

b .ı daha şiddetli olmaktadır. Ze 
kası ki~ıt . yapmağa aotLamışbr. Fabrikanın ~lldllrll B. Osma~ın başkanlığındaki heyet tet- zelenin yeraltı çöküntülerind 
açılma torenı yakınd.a yapılacaktır. kıkler vapmak ıçın Avrupaya gidiyor. Bu ted- ileri geldiği sanılıyor. Bu b6 

ISTANBUL 10 ( Özel ) - Ekonomi bakan- kikler sayesinde Afyon ihracatımızın birkat daha gedeki evlerde yıkılmalar v 
lığı tarafından bir deniz banka11 kurulmasına arttırılacağı umuluyor. Afyon müstahsilinin mal- çatlamalar olmuş iseJe zelzel 
karar verilmiştir. Tersane, doklar, deniz yolları, larsm değerinde satabilmeleri ve mevcut stok- nin verdiği zarar ehemmiye 
limanlar idareleri bu bankaya bağlanacaktır. ların sarfı için ayrıca tedbirler alınacaktır. Bu sizdir. Halk hili çadırlar 

lstanbul 10 (Özel ) - Ekonomi bakanlığı işi yoluna koymak j.-in Afyon müstahsillerini barınmaktadır. 
r Kızılay tarafından bal 

son zamanlarda azalan afyon ihracatımızı art· sinesind~ .. to!~yacak bir satış kooperatifinin her türlü yardımlar yapılma 
tırmak için tedbirler almışbr. Bu 'tnakıatla yeni teıkili duşunuluyor. tadır. ........... Müd;f ;;··;;p;~~-h~~;;ı;~d~ .......................... Z~hi;i'i····g~·;·· .. ;·ü~;·k·;ş;;ı;·;~ ........ . _______ ıııııiiiii.._. __________________ _ 

Yunan parti başkanları Italyanın hareketi bütü 
konferansı toplanıyor bir medeniyete karşıdı 

Fransa, Hollandadan bir iatikraz akti 
bankalerile pazarlıkta bulunuyor. 

-Baş tarafı J ncı saıJada 

toplanacaklardır. B. Aloisi mü
şahit sıfatiyle müzakeratta ha
zır bulunacakbr. B. Mussolini
niıı zecri tedbirlel' kaJdanlma
dıkça l 9 Mart tarihli Londra 
anlaflDUIDl tasdikten imtina 
edeceği ıanılmaktadır. 

Pariı 10 ( Ô. R ) - " Pe
tit Journal ,, Fransız planı 

TAYYARE Bugün Her Seansta 
SINEMASI TELEFON ateı 

ANNA BELLA - JEAN MURAT - JEAN PIERRE AUMONT 
CHARLES V ANEL gibi en yüksek Fransız artistlerinin kudretle 

temsil ettikleri .şaheser film 

Son Uçuş 
BUyUk bir afk romanı - HeJecanll hava harblerl 

Ayrıca : Tiirkçe sözlü FOKS dünya haberleri 

Seans Saatlarl .. Her giln 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi ve 
Pazar glinleri saat 13 de baılar 

hakkında : " Ya hep, ya hiç ! 1 

Diyor. Uluslar Sosyetesini 
emri altına bt:r devletin kuv 
vetine faik bir kuvvet verere 
onu mütearrizleri tedibe. silah 
sızlanmayı, kollektif emniyet 
karşılıkh yardımı, ekonomık i 
birliğini, müba'.lele serbestisin 
para istikrarını temine mukte 
dir bir teşekkül yapmak ge 
rektir; yahut, şimdiden hazır 
)anmakta olan umumi bir ha 
be bu kurum tahammül ede 
miyecektir. 

" Figaro ,, Cenevrede açı 
lan müzakerelerde Lokarn 
muahede.inin zamini devleti 
rin açık bir tavır takınma arın 
istiyC>r ve diyor ki, " Ş mdi 
halde Fransanın lngılterede 
de, ltalyadan da şikayete hak 
kı vardır. Bunlard&n biri - ltal 
ya - Ren meselesini Habe 
işine bağlıyarak ihtirazlı bi 
tavır takmıyor. Diğeri lngi! 
tere - Almanya ile müzakerey 
girişmek ıstiyor. Almanya Ce 
nevreye bir sulh planı tekli 
etti. Fakat Almanyap şunt 
bildirm~lidir ki, su'hcu tekli 
ler yapmakla beraber, eğe 
Almanya bunları kabul etme 
ise, Fransa amansız bir harb 
girişmeğe de hazırdır. lrıgilter 
ve ltalyanın bu teşebbüse İf 
riki, bu vaziyete daha zi1• 

vet Yere • 
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Marguzdan 
Begum da 

sonra 
koşarak 

Ayşe ve 
yetiştiler 

, Türkan hatun hırsmdan du
daklarını ısırdı. Hindli hizmetçi
lerinden Sünbülü yanına çağı· 
rarak kulağına birşeyler söy
ledi. Sünbül derhal çadırdan 
çıktı. Yanına yirmi kadar adam 
alarak atlara bindiler. Canbey 
bütun bunları dikkatle takip 
e-i yorlardı. Yeni bir fesad 
lıı-ırlandığını anladı. Kan ba
.\ ı..ı sıçradı. Biraz ileride çayır 
ı , klerinin gönül açıcı koku
·• rı burnuna geliyordu. Yine 
~ i gibi başıboş uçacaktı. Ni
ha etsiz ovalarda, hudutsuz bir 
h .riyet havası içinde at koş
turacaktı. Sünbülün haddine 
düşmifşmiydi ki Timur melikle 
Can bey gibi iki eşsiz cenga
verin yoJlarmı kessin. 

Tek eş han atlılara gidecek
leri yeri kendi eliyle gösterdi. 

Bu küçük işaretten sonra 
atlar dört nala uçmağa başla
dılar. Birkaç dakika içinde 
saraylıların çadırları gözden 
kaybolmuşlardı. Timur Melik 
haykırdı: 

- Canbey tetik davran ar
kamızdan koşanlar var. Nereye 
gideceksin? 

- Çöl yoluna ... 
- Öyle ise buradan vur ... 
Delikanlı hiç ses etmeden 

ilerleyordu. Uzaktan bir takım 
atlıların ayni yol üzerinde ol
duklarım gördü. Bunlar yabancı 
değildi. 

- Can ... Savulun bayrak ge
liyor diye bağırıyorlardı. 

Az sonra Marguzu ortalarına 
almış olan hizmetçileriyle kar
şılaştı. 

ikisi de o kadar . . 
sevınmış-

lerdi ki ne diyeceklerini bile
miyorlardı. Fakat Timur Melik 
bu sevinç heyecanınm fazla 
sürmesine }'er bırakmadı. 

- Dostluk gösterecek za· 
man değildir. Ardımızdan ge
lenler var. Vakit geçirmeden 
çöle vurmalıyız. Buradan bir 
günlük ötede bir Türkmen 
obası vardır. Bu obanın sakin· 
Jeri bana sadıktırlar. Bir kerre 

oraya kendimi atarsak hurtul
muş sayılabiliriz. Bunun için de 

burada çene çalarak vakit ge
çirmiyeJim. Atlarımız yorgun 
değildirler. Haydi ilerleyelim. 

Timur bunları anlatırken nal 
sesleri yaklastı. 

Küçük kafile gözlerini hay
retle çevird:. Gelenlerin ba
şında iki kadın vardı. Canbey 
bunlardan birini tanıdı : 

- Ayşe, sevgili kız kardeşim 
Ayşe geliyor, dedi. 

iki kardeş derin bir hasretle 

kucaklaştılar. Gözleri yaşar
mıştı. 

Timur. Marguz ve iki göcebe 
bu manzaraya o kadar dalmış
lardı ki ikinci bir kaClının da
ha geldiğini görmediler. Bu da 
Kara gözlü Begumdan başkası 
değildi. Üzerinde gökmaisi 
renginde bir elbise, başında 

sarı güllerden örülmüş gibi 
duran bir hotoz vardı. Atının 

üstünde çok kibar bir amazon 
gibi duruyordu. Belinde bir 
hançer vardı . 

Timur Karagözlü Begumu 
görünce atmdan indi. Bir di
zini yere koyarak onu selam
ladı. Canbey hemş:resi kolunda 
olduğu halde yaklaştı. 

Begum kendini takdim etti: 
- Beni tanır mısın Canbey ••• 

Eski adım Reymonda Dö Şati
yondur. Babam Montreal beyi 
Rene Dö Şatiyondur. 1187 de 
yani bundan sekiz sene evvel 
Hatin kavgası sonunda Mon
treah aldılar. Babam öldü. Ben 
de Salaheddini Eyyubinin esiri 
oldum. Salıiheddin beni Bağdat 
halifesine gönderdi. Bağdad 
halifesi de Türkan Hatuna he
diye etti. Ulu hatun dinime 
dokunmadı. Bir müddet orada 
kaldım. Bir gün Türkan hatu
nun emriyle Gorhanın yanma 
gönderildim. Haremde bana da 
yer verdiler. Hayatımın şekli 
değişmişti. Buradan çıkarak 

tekrar hürriyetime kavuşacağım 
günü bekliyordum. Kaşgarda 
büyük silah oyunlarından birin· 
de bir Türk ba m gö 
tüm. 

Begum bunu söylerken Ti
mura baktı ve gözleri yaşardı. 
Timurun da gözlerinde ayni 
heyecan beliriyordu. Begum 
hikayesine devam etti : 

- Bu bahad1r şimdiye ka
dar gördüklerimin en yiğiti, 

en merdi idi. Ben çok silahşor
lar tanırım. lngiliz kralı Rişar'ı, 
Selahiddini Eyyubiyi, Bamaı, bu 
yiğitleri yakından bilirim. Fa· 
kat Timur Melik gibi bir yi
ğitin dünyada eşi bulunmaz. 

Timur vekurane eğildi : 
- Begum, dedi. Ben sizi 

adamlarınızın yanına götürme
ye söz vermiştim. Sözümü ye
rine getirmek üzere idim ki . 
sizi elimdf.;n kaçardılar. 

- Evet Şehülcebel haydut
ları kaçırmıştı. Beni Şehin evin
de hapsettiler. Orada hayab
ma kıymağa karar vermiştim. 
Günün birinde yavuz yapılı bir 
yiğit daha gördüm. Şurasını bi· 
tiniz ki Şehülcebel bana tür
küler belletir, zorla söyletirdi. 

- Samı l'ar -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Panayır hazırlıkları hızlandı 

Panayıra getiriliecek eş
yanın gümrük muamelesi 

--~~~~---..-.......--.. .... ~~~~--~ 
Teşhir edi.mek üzere yabancı 

memleketlerden lzmir arsıulusal 
panayırına getirilecf"k eşya için 
gümrük noktasından hususi bir 
talimatname hazırlattırılmasına 

gümrük ve inhisarlar vekale
tince başlattırıldığı şehrimizde

ki alakadarlara gelen ma!umat
tan anJaşılınıştır. 

Bu talimata göı e panayır 

yeri tı ansit mıthalli sayılmak
tadır. Paı.ayıra getirilecek eşya 
içiıı banka teminatı istenmiye-
cek, yalnız satılan eşyanın 
gümrük resmi alınacak, satıl
mtyanlar bir ay içinde gümrük 
resmi alınmaksızın yerlerine 
gönderilecek lir. 

Panayır yerinde açılacak ilan 
ve afişler bu sene de damga 
r~sminden muaf tutulmuştur. 

Panayırda mal teşhir ve ziya
ret maksadiyle lzmire gelecek
lere der.izyollarmda yüzde elli 
tenzilatlı tarife tatbik edile
cektir. Bu tarife Panayırın açıl· 
masından 15 gün evvel başlı
yacak ve kapanmasmdan bir 
ay sonraya kadar muteber ola
caktır. Panayırda eğlence yer-
lerine çok ehemmiyet verile
cektir. Sirk, Lunapark gibi eğ
lenceleri ile meşhur ecnebi 
müesseselerini sergiye getirt
mek için muhabereye başlan
mıştır. Bunlar hiç bir kayda 
... •.: ...... '·- .. - .... - 1 • ... 

•• uz 
• zeng bi 

B1ırnova hafriyatında kıyme li eserler bulun 
hisar hadisesinin içyüzü. Değirmende 'e 

u. eferi
hafriyatı 

- Maarif idaresinden söy
lediler. 

SEFERiHiSAR HADiSESi 
- O başka ... Amirlerim ha

ber verdikten sonra mesele 
yok ... Seferihisarda kıymetli bir 
camiin tahrip edildiği iddia 
edilmiştir. Ben bugün bu camii 
mahallinde tetkik için gidiyo-
rum. Henüz, bana verilen ma
lumattan başka bildiğim hiç 
bir nokta yok. Bu camide bir 
kitabe varmış. Bu kitabenin 
kömürle a ınmış bir suretine 
nazaren cami 894 hicret sene-

İzmir müzesi 

sinde Fatihin oğlu ikinci Ba
yazit Veli zamanında, Evren 
oğlu Yusuf adında bir hayır 
sahibi tarafmdan inşa ettiril-
miştir. Yine verilen malumata 
göre bu camiin o vakıt, eski 
bir biıans veya Roma harabe
sinden istifade edilerek inşa 
edilmiştir. Bununla beraber he-

ğında Opus Pesselatum nevin
den alb renkli bir taban Mo· 
zayiki bulunmuştur. Bu moza
yik çok büyüktür ve 110 
metre murabbaına yakındır. 
Ege bölgesinde bu cesamette 
mozayikler çok nadir bulun
maktadır. 

Bu mozayikin arkasında dört 
satırlık bir de kitabe vardır. 
Kitabeden anladığımıza göre 
bu mozayik Surnovada maliki
nı!leri olan lzmir zenginlerin
den, sülaleden meb'us ve oliın· 
piyat rekortmeni atlet Yul
yanosa aittir. Bununla beraber 
henüz kat'i netice alınmış sa
ytlamaz. 

IZMIR HAFRIY A Ti 
- lzmir hafriyatında yapılan 

son araştırmalarda eyi netice
ler aldığınız söyleniyor? 

- "Izmir hafriyatında 933 
yılmdanberi hafriyat durmuş 
gibiydi. Çünkü mimari müze ile 
uğraşmak mecburiyeti bizi iz. 
mir hafriyatiyle İcab ettiği şe
kilde alakalanmaktan menedi-

yordu. Bu yıl T.D.T. Cemiyeti 
yüksek heyetinin yardımiyle az 
çok kazı ameliyesine devam 
edilebilmiştir. 

Yeni araştırmalarımız bizi 
zengin intibalarla karşı karşıya 
bıraktı. Bir çok mermer sütün· 

lar, başlıklar ve rölyefler bul
duk. Aynı zamanda büyük bir 
mozayik meydana çıkardık! Bu
lunan mozayik milattan sonra 
ikinci asırda büyümeğe başlı
yarak üçüncü asıra doğru 300 
metre mürabbaına kadar büyü
yen mozayiklerden biridir. Hen
desi eşkali haizdir.,, 

* .y. ... 

ZENGiN PROJE 
p:~:-. -:~ .... dirP.ktörünün lz-

dedim, lzmir hafriyatında neler 
yapabilirsiniz? 

Efe fazla düşünmedi. Esasen 
onun " Hayal projesi ,. çoktan 

Bomovadan bir manzara 
hazırdı. O muazzam proıeyı nüz eseri görmediğim için kat'i 
dakikalara sığdırarak anlattı: bir şey söylenemez. ,, 

- " Şimdiki lzmirden iki DEGIRMENDERE ESERLERİ 
misli daha büyük oJmak iizere - " Değirmenderenin Çile 
eski fzmiriıı alt katları yer al- çiftliği mevkiinde yer altında 
tında olduğu gibi yaşıyor. Öy· hamama benziyen kubbeli ve 

Tonozlu bazı aserler bulunmuş-
le bir salahiyetim ve tahsisatım tur. Kemalpaşanın Çambel kö-
olsa eski lzmiri meydana çıkar- yünde bir bağda, Narlıderenin 
mak için geniş bir çalışma ılıca mevkiinde bir tarlada ve 
programı hazırlarım. Başta Til- Torbalıya bir kilometre mesa-
kilik kısmı o'mak üzere lzmirde fede bir tarla içinde bazı eser-
sağır zemin katlarına indirile- ler bulunduğu haber verilmiş-
cek her darbenin altında akıl- tir. Bu eserlerin hepsi zabıtaca 
lara hayret verecek derecede 
güzel, san'at bakımından çok 
üstün eserler meydana çıkacak· 
tır. 

lzmir şehrinin altında büyük 
dehlizler, koridorlar, kemerler 
ve her cinsten eski Ro-
ma ve Bizans sistemlerin
de evler olduğu gihi mey
dana çıkacaktır. Bütün bu muaz
zam şehri meydana çıkarmak 
için milyonlar sarfına ihtiyaç 
bulunduğu muhakkaktır. Bü
t ün bu zengin ve ta rihi lzmir 

muhafaza altma alınmıştır. Ya
kında giderek onları tetkik 
edeceğjm.,, 

Salahittln Kantar'a, verdiği 
iyzahattan dolayı teşekkür 
ettim. Ayrılıyordum. yerine 
getirmeme imkan olmadığını 
bildiği halde sıkı sıkıya tenbih 
etti: 

- "Sakın, dedi. Benim ha· 
yal pzojemi yazma, çünkü söz-
lerimden şüphelenecekler bu
lunur.,, 

Arzularını yerine getireceği
mi temin ettim. 

.Ad.:na:u. Bllge"t 

t ı Nisan ısse 

Du··nyada ........... . 
•••••••••••• 

:::::: eler oluyor 

.John Bulun 
yapağı çorabı 
Londrada çıkan DailyExpress 

gazetesinin yazdığına göre ln
gilterede on milyon lngifiz 
sarfettiklerinden çok kazan
maktadırlar. lngiliz Post Ofisi 
Büyük • Britanyanın tasarruf 
sandıklarında biriktirilen para
ııın 402 milyon sterline (takri
ben iki buçuk milyar Türk 
lirasına) baliğ olduğunu bildir· 
miştir. Tasarruf hesabları olan
lar on milyon kişidir. 

Beşizlerin babası 
memnun değil 

Kanadalı beşizlerin babası 
Oliva Dionne, lngiliz Kralı 

Sekizinci Edvard'a bir mektub 
yazarak yavruları üzerinde ba
balık hakkının iadesini iste
miştir. Filhakika beşizler ha
len lngiliz Kralının visayeti 
altında bulunuyorlar. Oliva Di
onne diyor ki: 

" - Krala içli bir babanın 
duyabileceği şeyleri yazdım. 

Cevabını bekliyorum. ., 
Kral bu yeni müracaata mü

said bir cevab vermezse, bir 
batında doğan beş hemşire on 
sekiz yaşına kadar Kralın ta
yin ettiği vasiler meclisinin 
nezarati altında kalacaklardır. 

Bir düşünceye 
bir dolar ... 

Nevyork'un çok tanınmış ta· 
bilerinden biri, bir tören esna
sında Bernard Shav yanında 
yeralmanın kdbunu bulmuştur. 
Büyük muharrir bu münasebet-
siz yakınlıktan hoşnutsuzluk 
göstererek tabiin tecessüsün
den kurtulmak isterken Ame
rikalı sabırsızlık göstererek: 

"M.Shav ne düş!.indüğünüzü 

öğrenmek için bir dolar veri· 
rim,, demiştir. 

- Bir dolar mı? Bu kadar 
etmez diyince: 

Amerikalı: 
- lmkansiz şey, şu halde ne 

düşünüyorsunuz diye sormuş ve 
şu kısa cevabı almıştır: 

- Sızı ... 

Bilardo fil 
neslinin düşmanı 
• Fil nesli günden güne tüke

niyor. Mütehassısların yaptıklara 
tedkiklere göre buna sebep 
olan da bilardonun gittikçe 
salgınlaşan oyunlar arasına gir-
mesidir. Yapılan bir hesaba 
göre 1830 dan beri fildişinden 
iki milyon bilya yapılmıştır. 
Filin bir çift müdafaa dişinden 
ancak yedi bilya yapılabildiği
ne göre bir asırda bilardo uğ
runa 300 bin fil öldürülmüştür. 
Bu muazzam rakam göz önüne 
getirilince bu asil hayvanın 

neden günden güne azaldığnıa 
artık hayret edilemez. 

Gaz maskesi 
geçit resmi 

Moskova balkı, birkaç gün 
evel 51300 işçinin gaz maske
leriyle yaptıkları bir 2'eçit res
minde hazır bulunmuştur. Bu 
geçide iştirak eden işçiler h~

va ve kimya harbına karşı 
korunma vasıtalarını öğreten 

kursları ikmal edenlerdir. 
,, EH $+ç4Q EW3\ 
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TAKSi 

Sür'at, emniyetle gidiş 

ve her türlü kolaylık 

bu taksidedir. 
s. 4-5 (1-5) 
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Sulh konuşmaları yolu tayin edildi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--... --~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 

iki muhasım taraf dinlendikten sonra on sekizler 
komitesinin de toplanması muhtemel 

Cenevre, 10 ( Ö.R ) - On 
üçler komitesinin sabahki gizli 
celsesinde iki saat süren mü· 
nakaşalardan soııra muhtemel 
sulh müzakereleri için gudüle
cek yol tayin edilmiştir. BB. 
Eden ve Flandin ayn ayn fi
kirlerini bildirdikten sonra ni· 
hayet bir uzlaşma formülü 
bulunmuştur : 

YAKIT KAZANMAK~~ 
Vakit kazanmak için, B. de 

Madariaganın Roma seyahatı 

projesi bırakılmıştır. Komitenin 
fikrince Paskalya yortusundan 
sonra, yani gelecek salı günü 
Cenevrede ltalyan delegelerile 
temasa girilecektir. Bu görüş• 

tnede başlarında Baron Aloisi
nin buhnacağı tahmin edilen 
Italyan delegeleri, B. de Ma· 
dariagaya ltalyanın ne şartla 
rnuhasematı kesmeğe mütema-

yil olduğunu bildireceklerdir. 
BöyJece müzakere Uluslar 

' ' ' 1 

Sosyetesi kadrosunda açı- /taJyan şefi Benito Massolinl 
laca.ktır. Ancak, münakaşa müzakerab takip edecek ve Zecri tedbirler komitesi olan 
ihtimali olduğu anlaşıldıktan son karannı vermek üzere Per· 18 ler komi~yonunun da top-
sonradır ki, iki mahasım taraf şembe giinii toplanacakhr. lanması düşünülmektedir. Fa-
defegeleri, Ufoslar sosyetesi iKi TARAF DiNLENECEK kat bu toplantının ne zaman 
genel sekreteri 8. Avenolle B. olacam belli deg" ildir. Tarihi 
d~ Madariaga huzurunda sulh Buna intizaren, komite her 6" 

ınuzakerelerine girişmek üzere iki muhasım tarafa birbirine tayin etmek hakkı, sulh men-
tC?.pJanacaklardır. Fakat İf he- isnat ettikleri harp kaidelerine faahna nası] hareket etmeği 
nuz buraya gelmiş değildir. aykırı hareketlerin neler oldu· muvafık görürse öyle yap-
Eğer bu netice temin edi- ğunu sorarak bu hususat kat'ı ması için, komite başkam 

br. Şuras1w tasrih etmek ge .. 
rektir ki, bu toplanta dolaysile 
şimdilik zecri tedbirlerin ağır. 
laştırılması hiçbir suretle nıev· 
zuubahs değildir. 18 Jer komi
tesi sadece şimdiye kadar ya
pılan müzakerelerden elde edi
len neticelerden haberdar 
olacaktır. 

UZLAŞMA YOLU 
Italya ve Habeşistan arasında 

açılacak sulh müzakerelerinde 
güdülecek yol hakkında henüz 
verilmiş bir karar yoksa da iki 
ceryan karşılaşmaktadır. Bun
lardan biri ltalya ve Habeşis

tan arasında. Uluslar sosyete
ııinin himayesi altında, doğrudan 
doğruya müıakere yoludUI'. Di-

ğer cereyan ise, Uluslar kuru

munun kend\ delege,eriyle bil· 
fiil müzakereye iştiraki lehin-
dedir. Bu usul meselesi, bil
hassa şimdi büyük bir ehem-
miyeti haizdir. Zira kazandığı 
askeri muvaffakıyetler hase-
biyle, İtalya her ne ka
dar henUz Habeşistana sulh 
şartJarıoı istediği gibi tah
mil edecek noktaya gel
memiş ise de, gerek beşler 
komitesinin geçen eylülde ha
zırladığı esas)ara gerekse La
val - Hoare projesine üstiin 
mliddeiyat serdedeceği tahmin 
edilmektedir . lirse, 13 ler komitesi kolislerden bir film edinmek isteyecektir. B. de Vascoucellesa bırakılmış-

•••••••••···rransiZ''Pliiil''''''''''''j''''"''''''A_i_··_i_'l_"_l_ .. _·a.· ........... i ... ı_· .._ .. ·· ... · ... · .... e.·M_·_·i_··_ç_··_··_i_ .. sr .......... 
Kollektif bir harp Von Höş dün Londrada 

çıkarmağa müstaitmiş kalp sektesinden öldü 
Avrupanın istikbali, ıstatukonun 

muhafazasiyle mümkündür 
Sefirin sıhhati iyi idi, ölümü beklen

medik bir hadisedir 
Londra, 10 (Ô.R) - Alman

yanm Londra btiyük elçisi Von 
Höt birdenbire ölmüştür. Bu 
ölüm diplomasi c;evrenlerinde 
derin teessür uyandırmışbr. 
Von Höş daha önce Paris sefıri 
idi. 

p LAR 
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Hey bana bakınız askerler Nansey 
bu adamı yakalayınız 

- Ob! Şeytani 
Diye mınldandı. Pardayan 

da: 
- Ôc alıyorum. 
Dedi ve ıavurdu~ tehditten 

cesaret alarak hikayesine baş· 
lamak üzere iken odanın ka
pısı açıldı. Söyliyeceği Jakırdı
J~r ağ~da kaldı, göı..lerini içe
nye gırenlere dikti. Kral: 

- Bana danışmadan içeri 
giren kimdir? Nasıll Siz misiniz? 
Madam! diye homurdandı. 

Gelen Katerin dö Mediçi idi. 
Kapıyı açık bırakarak bir az 
ilerlemi~ti. Bunun arkasında 
dük Danjo ile Mösyö dö Nan
sey ve on iki kadar da asker 
görünüyordu. 

Pardayan etrafına bir göz 
atlı; 

- Şimdi kasarga kopacak. 
Diye düşi1ndü. 
Krahn anası olan Katerin dö 

Midiçinin acı bir gülümseme ite 
ba~ındığı görü üyordu. 

Öfkesinden sapsan kesilen 
kral: 

ken Hanrinin de bu hadisenin 
kendisini kurtaracağıoa çok 
güveni vardı. 

Pardayana gelince; bu esna
da Gelosun çektiği kılmcını ya
kaladı. Elinden afdL Dizlerinde 
kırdı ve parçafarmı da üzerine 
hücum edenlerin yüzlerine attı. 
Pardayan her kese ünlü bir Şö
valye olduğunu göste ... mek için 
delice hareketlerde bulunmayı 
kafasına koymuştu. Gelosun 
şapkası başmda duruyordu. 
Alaylı bir sesle: 

- Kralın adaletini selamla
yınız! 

Diye haykırdı. Gelosun şap
:ısmı tuttuğu gibi attı ve şapka 

Katerinin ayağı ucuna düştü. 
Odaya giren bütün askerler 

Pardayana bir saldırış yapmak 
istediler. Fakat kraliçenin arka
sından bir sıçrayışla pençereniır 
üstün'! çıktı, ve: 

- Adiyot 
Diyerek aşağıya atladı. Pen

çere o kadar yüksek değildi. 
Şapkasını elinde tutarak yürü-

-- Fakat Madam, Mar~al meğe başladı. Pençereden yum· 
do Monmoransi ile görüşüyor- ruklar gösteriliyordu. Dük 
dok. Kapıyı vurmadan içeri gir- Danjo: 
meniz doğru mu? - Arkiyoz nerede? 

- Biliyorum oğlum! Öy]e Diye bağınyordu. Pardayan 
önemli bir iı zuhur etti ki bu- bu sözü işitti ise de hiç ald1r1t 
yuruğunuza itaat etmemeğe etmedi, başını bile çevirmedi. 
mecbur oldum. Burada anneni- T6fenk patladı. Pardayan yine 
zlıı, kardeşinizin dük Danjonun kulak asmadı: 
ve sizin bir düşmaomız bulu- - Oh! Vuramadımr 
nuyor. Diye homurdandı. 

Sözleri Hanri dö Moomoran- Sen nehrinden aşağıya doğru 
ainin rahat bir nefes almasına giden kayıkçılar Luvr sarayının 
sebeb oldu. Fraosova dö Mon· pençeresinden beş alb yumru-
moransi de kendisini de itham ~n sallandığını görmüşlerdi. 
ediyorlar zanniyle ba~oı yukan Lakin Şövalye dö Pardayan 
kaldırdı. Pardayan sessiz, sa- dahi sokağın köşesinden döoe-
dasız etrafı kollıyordu. rek gözden kayboldu. işte 
Düşman sözü üzerine korka o zaman koşmağa başladı. 

korka etrafına göz atan kral: • 
N •• 

- e demek istiyorsunuz? Krahn odasında bir kaç da-
Madaml kika kadar kargaşalık devam 

Dive haykırdl: etti, hiç bir kimse nerede bu-
- Şunu demek isbyorum ki, lunduğunun farkında biJe de-

burada bir düşman var ve tek· ğildi. Merasim unutulmuş, her 
rar Luvr sarayına giren bir bay- kes yanındakine söz anlah-
dud var. Bu da karşıwzda bu- yordu. Dük dö Giz: 
lunan Pardayandır. - Vay canmaf Bu herif 

Diyince kral ayağa kalkarak tahta köprüdeki vak'aya sebeb 
baiırdı: olan )(ençtir. 

- Hey bana bakınız asker- Diye bağırdı .. 
ı,....! Nansey! Bu adamı yaka- Kral oturduğu koltukta yum-
layınızf ruklarım sıkarak: 

Kral daha sözünü bitirmeden - Her ne olursa olsun. Pa-
Morever ile arkadaşları: risi altüst etmeli! Bu serseriyi 

- Tutunuz, öldürünüz! hemen Bastile tıkmah! Yarın· 
dan tezi yok davasına başlan

Diye bağrışarak askerlerle sın! Mösyö dö Moomoransi 
beraber içeriye girdiler. b öyle adamları yanıma getirdi-

F ransova ile Hanri bu kar- ğinizden dolayı sizi tebrik 
gaşalıktan ürkmüşler ve şaşır- ederim. 
mış kalmışlardı. Fransova Şö- Sözlerini söyledı· K t · • 

1 
· k • a erın. 

va yeyı urtarmasım düşünür· - Son t 11 . _ 

··········~~~·~·····················~~~~~~~······~ 

4••·• 
hrwsız pldwm iyi karşllıyaıı Vivanadarı bır göliimiş 

Viyana 10 (Ö.R)- "Corres- dans gaz.etesi Fransanın ~ole~-

Londra, 10 (Ö.R) - Alman· 
yanın Londra elçisi Von Hö
şün ölümü çok derin tesir 
uyaodırmışhr. Von Höş sabah 
saat ona doğru, giyinir iken 
ölmüştür. Halbuki, tam sıhhatlı 
olarak yatağından kalkmıştı. 
Birdenbire yere yuvarlanmış ve 
az: sonra vefat etmiştir. Sefirin 
hususi sekreteri hemen elçilik 
müsteşarı von Bismarka haber 
vermiş ve onunla birlikte bü
tün elçilik erkanı sefirin cena
zesi başında toplanmışlardır. 

Elçimiz Ankarada 
••••• 

Kabinesi zafer 
kazandı 

Pondance pan _ europecnne,. tif emnıyetten . k~fektif b~r 
F.ransız sulh planını tahlil eden harb çıkarmağı ıstihdaf eth· 
hır makalede diyor ki : ğini yazıyor· 

"Fransız planı b.er türlü he· Fransız muhtıra5ı !'lmanya 
koınonye fikrini ltedaraf et- ile Fransa arasında bır uçuru· 
~ektedir. Sömürgeler meselesi mun bulunduğunu gösteri~or. 
0ıetıinde üeri aiirdüğti fikirler Statuko Avrupada daha zıya· 
tüınuUü he.ap edilemiyec.ek de tarsin e-d•Jmelidir. 
kadar geniş yeni ihtimaJler aç- Buna mukabil Alman planı-
'?•ktadır. Bu plan kabul edi- nın halisane ve ya~ıcı ~abiyette 
lirse, Afrika bir niza ocağı yegane anlaşma ımkanını teş-
0hnaktan çıkarak arsıulusal kil ettiği kabuJ edilmelidir. 
cemiyetin bir iştirak unsunı AL~AN GôROŞO 
olacakhr. Planın bir tek nok- Berlin, 10 (Ö.R) - Riben· 
sanı varsa o da temsili müm- trop Kolonyaya geJmiş Ye he-
kün ekalliyetler meselesidir." yetJerlc görüfmek üzere Rin-

ISVEÇ GÖRÜŞÜ hayme gitmiştir. 
lstokhoim, 10 (Ö.R) - Ga- Berfin 9 ( A.A ) - Alman 

ıctelerin çoğu Fransıı planını matbuatı, Fransız planım şid-
teDkid ediyorlar. KorresPon- detle tenkid ederek bunUD 

Bu ölümde'\ Forayn Ofis va
sıtasile ilk haberdar olanlardan 
biri de V&odsorda Belveder 
sarayında hafta tatilini geçir
mekte olan Kral Edvarddır. In-
giliz. devlet adamlarından 

bir çoğu elçiliğe giderek 
V on Höşün hatırasına hür
met göstermişlerdir. B B. 
•••••••••••••••••••••••• ·····••••i•••••••• 
Avrupada Fransız Egernonya
sının tesisini istihdaf eylediği-
ni yazmaktadır. Gazeteler Fran
sız muhtırasma hikim olan zih· 
niyetin Fransız - Alman han
şıru kolaylaştıracak derecede 
havayı teskin edecek mahiyet
te olmadığını ehemmiyetle kay
detmektedirler. 

Voıı lfü~ 

Makdonald, sir Samuel Hoare, 
Lord Hailsbam, eski Paris se
firi Lord TyreU çok teveccüh 
besledikleri Von Höşün ölümü 
hakkında birleşik teessürlerini 
bildirmişlerdir. 

Paris, 10 (Ô.R) - Von Höı 
Londraya tayin edilmezden ön-
ce senelerce Almanyanın Paris 
9efirliğini yapm&J ve burada 
mümtaz bir diplomat ve tam 
bir centilmen hatırası bırak
mıttı. 

ANKARA 10 ( Özel ) -
Roma büyük elçimiz Hüseyin 
Rağıb buraya geldi. Hü~umet
Je temas edecektir. 

Hindenhorg balonu 
Fredriks Hafent 10 (Ö.R) -

Hindenborg balonu, gidişinde 
olduğu gibi Gaskonya körfe· 
zine doğru değiJ; Akdeniz isti
kametinde uçuyor. Balonun 
buraya hangi günde geJeceği 
belli değildir. 

Berlin, 10 (Ö.R) - Royter 
muhabiri bildiriyor: Hindenburg 
balonunun motorunda görülen 
hadise ebemmiyetsizdir. Fran
ıız hava bakanlığı, balonun 
Fransız toprakları üzerinden 
ıeçmuine müsaade etmittir. 

Brüksel, 10 (Ô.R) - Cenev· 
reye gitmek üzere tayyare ile 

Parise hareketinden önce baş
bakan B. Van Zeeland Sena
toda kabinesinin yaptığı işler 
hakkında izahat vermiş Ye 

oı:ay1avlar odasında ileri sürd--
ğü delilleri tekrar etmiş:... 
Başbakan bilhasse Belçika 
frangının deierinin azaltılması 
ve bunun neticeleri hakkında
ki ittihamlı t k·dı . en ı ere cevap 
vermış ve saylavlar odasında
kinden daha parlak bir muvaf
fakıyet kazanouştJr.Zira netice 
itibariyle B. Van Zeeland'ın 
izahata bütün Senato tarafın
dan aUn$larla kabul edilıaiıtir 
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Gayri mübadil işleri Müslümanların 13 Anası 
Islam tarjhinden heyecanlı bir kaç yaprak Gayri mübadil bonoları kıymetle.ne 

cek, tevziat mevzuubahs değildi Böıem sayısı: 74 Yazan : Tokdil '1 

Cüveyriye bu ~on hitabla başını yere eğdi ve kızardı; ............................................................................................................ 

Hükumet nazarında geyri mübadil bonolarının arasından bir kaç saniyelik garib bir sükut geçmişti 
radan farkı yoktur. Bonolar gittikçe 

p 
azalıyoı· .............................................................................. 

Elbisesi lime lime olmuş, - Evet hak rahmet etsin - Ne diye ? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ayakları çıplak ve halhalları ve... - Sabit benden üç bin de- Bir kaç günden beri şehri- -lstanbulda işlerim çok oldu· heyetinde bulunmaktedır. 

bozulmuş bir genç kadın bir Çadırın kapısı birdenbire ve veyahud bedelini istiyor ki mizde bulunmakta olan Gayri- ğu için şimdilik gidemiyeceğim killer heyeti tetkik ederek 
iki çadırdan, önüne gelenden açıldı, saçları dağınık, üstündeki azad olayım .. Kavmim hezimete 
bu sualine cevap aradı niha- elbise lime lime, toz toprak için- uğradı, ben bir reis kızıydım, 

mübadiller takdiri kıymet ko- ileride vakıt bulursam gidip karar verecektir. Bu mad 

yet ona birisi : de ve gözlerinden akan yaşların bir cengaver karısıydım. Ba-
Bak ! Şu su kenarında kurumuş izleri burun kenarla- bam ve kardeşim ne oldu bil-

misyonu reisi Bay Faik Nüz- oralarda da tetkikat yapaceğım. bir milyon lira kıymet tak 
bet MiUi Emlak dairesinde Seyahatımın sebebi gayri mü- edilse gayri mübadillere ya 

livalı çadıra.. işte orası dedi. rında belirtici bir hal almış, miyorum. 
körpe, dilber, ve çok endamlı Cüveyriye hınçkırıyordu: 

gayrimübadillere ait işleri tel- badillere ait usullerde insicamı lacak tevzıatta yüzde iki buç 
kikle meşgul bulunmaktadır. muhafaza ve temin etmektir. nisbetinde bir hisse düş 

Ayşe! Biz bu gazayı da 
kazandık ! Kureyş üzerinde ar
tık büyük bir korku hüküm 
aürüyor. 

- Azizim ve sevgili kocam, 
ıenin emir ve isteklerin yerine 
gelmez de kimin gelir.. Sen 
yalnız Allahı bilerek yaşıyor
sun, hükümdarların kudret ve 
kuvvetlerinden binlerce kat 

aevgin · varken daima halkla 
berabersin, Allahla berabersin, 
sana zafer ayaklarını öperek 
gelir. 

- Ayşe! Sen benden sonra 
büyük bir müçtehit olacaksın! 

Ayşe sen benim kanlanmın 

içinde Haticeden sonra en sev
gilisisin. 

- Ya Muhammed ölmüt bir 
kadındır, ona hak rahmet etsin. 

bir kadın çadmn kapısı önün- _ Benden senin adamlann 
de belirdi ve hızını orada yene-
rek durdu. ağır bir fidye istiyorlar. Ben 

- Ey Muhammed! bu esaret halimle bunu bulub 
Ayşe ve Muhammed hayretle kendimi kurtaramam, fakat kö-

bakıyorlardı: Bu Cüveyriye idi. le de olamam; canıma kıymak 
- Ey Muhammed ! Ben beni istiyordum, aklıma siz geldiniz. 

Mustalik reisi Haris'in kızıyım Eğer sizden de bir meded bul-
kocam Mesafi'i öldllrdünllz, ba- mazsam .. 
bam ve kardeşim kayboldu, - Dur! Hatun! Dur! 

Ciiveyriye hem söylüyor, hem Muhammed postundan kalktı 
ilerliyordu, sözünün burasında Cüveyriyenin elini tuttu, ge-
yere diz çöktü, yutılan dizli- tirdi postun yanına oturttu, 
ğinden çıkan temiz ve beyaz Ayşeye dönerek: 
bacaklan toprakta idi. _ Ayşe! Sen bizi yaln1z bı-

- Beni Huaaan ve Sabite 
rak! Bununla görü9eceğim. 

harb ianimeti diye köle ver- Dedi. 
diler, onlar bana eziyet edi- Ayşe şüpheli bir nazarla Cü· 
yorlar. . 

veyriyenın üzerinde ıözlerini 
Muhammed davrandı, karıı- gezdirdi ve giderken: 

sında çok güzel, çok taze, _ Merak etme kardeıim! 
gençliğin bütün taravetini ya- Senin fidyeni azaltır Muham· 
ıatan perişan bir kadın vardı. med! 
Hayran hayran bakb: -Sonu Var-

·· olacaktır ki bu azdır. Dün bir muharririmizin ziya- YENi MURACAA TLAR 
- Muhtelit mübadele ret ettiği bay Faik Nüzhet - Yeni müracaatlar ne su-

misyonundan devredilmiş o 
gazetemize şu beyanatta bu- retle karşılanıyor? 

bir para vardı. Bu para ga 
luumuştur ; - Mülga muhtelit mübade- mübadillere tevzi edilmiye 

- lzmirdeki gayri mübadil- le komisyonunca 9 Şubat 933 midir? 
lere ait işler lstanbulda çalışan tarihinden sonra yapılan tes-
komisyonumuz tarafından Jiyı- bitleri muteber tutmayız.Zaten 

kile anlaşılamıyordu. ıimdiye kadar yapılan müra-
Bu itleri yakından tetkik caatlar üzerine takdiri kıymet 

k ld. D ft d muameleleri tamamlanmış gi-
etme ilzere ge ım. e er ar bidir. Bir kısmının devlet şu-
ve milli emlak müdürünl\n rasına müracaatları sebebile 
gayri mübadillere ait işler uzayıp giden muameleleri de 
l\zerinde çok iyi çalıştıklannı bitirilmeğe çalışılıyor. 
gördüm. Fakat işin mahiyeti - Gayri mübadillere tevzi 
biraz müşkilitı badi oluyor. edilen bonoların ne kadarı itfa 
Devair beyninde bazı zorluk- - edilmiştir. 
lar vardır ki bunların kaldınl· - itfa edilen miktar yedi 
ması neye mütevakkıf olduğu- sekiz milyon lira tutanndadır. 
nu araştırıyorum. Meseli ftı- Yani yandan fazlası itfa edil-
ı.uli şağiller meselesi vardır. miştir. 
Gayri mübadillere ait Yunanlı - Zonguldakta 63 numaralı 
mallarında oturan bu ,ağiller maden ocağı için gayrimüba-

- Bu paranın tevzii şim 
Jik mevzuu bahs değildir. .. 
ten çok az bir paradır. 

KOMiSYONUN LA 
- Takdiri kıymet ko 

yonu ne vakit lağvedilecek 
- Komisyon iş l'e de 

ederek gayri mübadillere 
işleri biran evvel sona er 
meğe çalışmaktadır, şimd 

lağvı mevzuubahs değildir. 
- Takdiri kıymet komi 

nunda işlerin çok geç çık 

ıından gayri mübadiJler şik 
etmekte idiler. Bu şikayet 
ne buyurursunuz ? 

bina satıldıktan sonra tahliye dillerin Devlet Şurasına müra
caatlan ne ıekiJde neticelen-

etmiyerek uzun zaman da- miştir. Maden ocağı gayrimü-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Komisyon kanunu ta 
için çalışmış ve herkesi m 
nun etmeğe, herkese ha 
vermeğe gayret etmiştir. 
arada komisyon tasarruf evı 
olarak mübadiller işimle ya 
dığı gibi imzala şahadetna 

fere ve asılsız senedJere i ' 

ha içinde kalabiliyor. Bun- badillere verilecek midir? 
dan baıka tescil mu- ZONGULDAK MADEN 

Habeş harbının tasfiyesine çalışılıyor 
Italya muhasamatı durdurmağa razı olmazsa petrol 
ambargosuna karar verilecek. 13 ler gizli celse yaptılar 

amelelerinde eskiden yapıl· OCAGI 
mış bazı hatalar vardır. Bun- Bana sorarsanız bu mi-
ların düzeltilmesine çalışıyoruz. dende gayrimilbadillerin hak-
lzmirde daha üç gün kalarak kını kabul etmek lazımdır. etmemiştir. 

Baştara/ı birind sahifede -
M'OHtM BİR TOPLANTI 

Cenevre, 10 (Ö.R) -
On Uçlar komitesinin 
bugUnkU toplanllsına son 
dereca ehemmiyet verl-
llyor. Zira bu toplanbda 
Habe' harbının tasfiyesi 
mUmkUn olaca§ı gibi 
ltalya aleyhinde petrol 
tedbirine karar verll-
mesl de muhtemeldlr. 
iHZARi SULH MÜZAKERATI 

Cenevre 10 (Ô.R)- On üç
lel' komitesi, İtalya-Habeşistan 
arasında ihzari sulh müzakera-
tını tesbit edecektir. Bu müza
kerat gelecek hafta Madryaga
nın huzuriyle Aloisi ve Maryam 
arasında cereyan edecektir. 
On üçler, muhasemabn derhal 
kat'ini istiyeceklerdir. Italya 
ise zecri tedbirler kaldınlma
dan evvel muhasematı durdur
mağı reddedecektir. 

HUKUKÇULARIN KARARI 
Cenevre 1 O (Ô.R)- Dünkü 

güo tamamiyle ltalyan-Habeş 
ihtilafının tetkikine hasredil-
miştir. Ağır bir hava içinde 
baılıyan bu görüımeler daha 
sakin bir muhitte neticelen
mİ.fti. Hukukçular, muhasım 
taraflardan biri veya diğeri 
tarafından harp kanunlannın 
bcnulması işini tetkike 13 ler 
komitesinin salihiyettar olub 
olmad•ğını bildirmeğe davet 
edilmiflerdi. Geçmişte buna 
be~zer bir örnek olmadığından 
bu müzakere oldukça çetin ol
muı, neticede hukukçular komis
yonu kaçamaklı bir cevab vere
rek uluslar sosyetesinin bunu tet· 
kike salahiyettar olduğunu bil
dirmiş, fakat hangi teşekkülün 
buna en ziyade salahiyeti ola· 
bileceğini kaydetmemiıtir. 

Bu sırada B. Eden müzake
reye müdahale ederek lngil
terenin, arsıulusal vaıiyetin 

çiynenmiş olacağı her yerde, 
16 ıncı maddeyi tatbika hazır 

Bu görU,meye göre 
Adls Abeba hUkOmetı 

uluslar sosyetesinin ge
nel sekreteri ile ıs ler 
komitesi reisinin huzu
runda ltalyan bUkOme
tlle müzakereye hazır
dır. Fakat ,art olarak, 
müzakereden önce ltal
yanın karb maksadları
nı ve sulh ••rtlarını bll
dlrmaslnl latemektedlr. 
Şartlar, oldukça bir te-
rakki göstermekle be
raber, henUz bUtUn gUç
IUklerl kaldıracak mahi
yette dejilldlr. 

Cenevre lO(Ö.R)-Baron Alo
isi Cenevreye gelmiş ve hemen 
oteline giderek B.Flandin ile u
zun bir görüşmede bulunmuştur 
Bay Aloisi sulh müzakerelerinin 
açılması için ltalyanın iSn üçler 
başkanı 8.de Madariaga ile te
masa girmeği kabul ettiğini 
bildirmittir. 

B. Aloisi B. de Madariaga 
ile uluslar sosyetesi umumi 
sekreteri 8. Avenolun B. Mus
solini ile temasa girmek üzere 
Romaya gitmemit olmaların
dan dolayı teessüflerini bildir
miı, bununla beraber bu daveti 
tekrarlıyacağını ilave eylemiştir. 

Fransa çevenleri bu tavn, 
müzakerelerin açılmasına karşı 
Roma hükumetinin uysal dav
randığı suretinde tefsir edi
yorlar. 

MADARIAGA ROMAYA 
DAVET EDİLDI 

B.Flandinden sonra B.Aloisi 
on üçler başkanı B.de Madari-
aga ile görüşmüş ve Cenev
reye münhasıran Lokarno dev
letleri arasındaki müzakerelerle 
~ğraşmak üzere geldiğini bil-
dirmekle beraber ltalyan hüku
metiyle temasa girmek için 
Romaya gitmesi davetini tek
rar etmiştir. 

B. de Madariaga bundau 
sonra müzakerelere girişmek 

üzere Roma hükumetinin hu
susi bir mümessil gönderece· 
ğini de ilave eylemiştir. 

UJ l so etesi 

sandan itibaren miizakerelere lıtanbula döneceğim. Devlet şurası, madenin men-
baılanabilmesi için aalahiyetli BONO TEVZiATI kul mü, gayri menkul mü oldu-
b. I 1 d 1 · · h - Gayri miibadillere bu 11• ğunu tedkik etmiştir. Maksad ır ta yan e egesının emen 

rada bono ve para tevziatı vaktile mftdenin sahibi bu Cenevreye gönderilmeaidir. Pas- Ad d ı · 'f d · 
yapılacak mıdır? ma en en nası ıstı a e etmışse 

kalya haftası içinde yapılacak Gayri mübadillerin de ayni 
müzakerelerin neticeleri sonra - Bu mesele Maliye veekl- şekilde istifade etmelari me-
on üçler komitesıne bildirile- letine aiddir. Bugünlerde tev- selesidir. Şimdi iş Bankası ta-
cektir. O zaman aracılar ve ziat yapılacağını zan etmiyorum. rafından midenin işletilmesi 
diğer muhasım taraf münakaşa - Gayri mübadillere aid için bazı tesisat yapılmış bu-
için bol bol vakıt bulacaklardır. mallar satışlarının yavaş gitti- lunuyor. Bu tesisata yapılan 

Ceneyre, 10 (Ô.R) - Sali- ğinden tikiyet ediliyor. Bu masraf tabiatile nazarı dikkate 
hiyetli çevrenlerde vaziyet şöy- hususta ne gibi tedbirler alın- alınır ve: kıymet takdir edilir, bu 
Je hülasa edilivor: ması düşünülüyor ? para gayri mübadillere dağıtılır. 

1 " - lzmir, Mersin ve T arsusda Devlet Şurası karan üzerine talyanın istediği, Uluslar 

Bunun ıçin gayrimüba 
tapu senedi ibraz etmek n 
buriyetinde kalmışlardır. 
mecburiyet işi biraz geci 
miş olsa bile asıl haklı 
haklarını almalarını da t 
etmiştir. Mübadillerde ol 
gibi tehadetnamelere it 
edilmiş olsaydı; gayrimüb 
Jerin istihkakı şimdikine n 
ran milyonlarca fazla tutac 
Komisyon her işinde gayr 
badillerin lehine çalışmışhl 
ten vazifesi gayrimübadil 

gayri mübadillere aid emval bu mesele şimdi Vekiller 
sosyete.si dışında bitaraf bir ••••••••••••11•••• •••••••••••••••• ..... •••••••••••11•••11• .. •••••• ... • • •••• 11• •• 

vardır. lstanbulda Yunanlı 

işini görmekti. 

müşahid huzurunda Habeşis- emvalinden başka bir de em-
tanla baş başa müzakereye val meselesi vardır. Bunlann 
girmektir. Fransa da bu görüş- meydana çıkarılması için fazla 
lere iştirak etmektedir. Fakat 

uğra$mak lizımgeliyor. Son 
lngilterenin vaziyeti hiçte böyle zamanlarda satışlar fazlalaş-
değildir. mıştır. Gayri mubadil bonola-

Büyük Britanya, Uluslar sos- rının sür'atle ve tamamen itfası 
yelesi dışında müzakereler için de satışların tesrii lazımdır. 
yapılmasını kabul etse bile, _ Gayrı mubadil bunoları-

Habeş çeteleri 
ltalyan gerilerini 
tehdit edeceklerdir 

neticede bunlann yine sosye- nın kıymetleri çok düşmilıtür. 
teye varmasını istemektedı'r. 1 - Baş lara/ı ı i11ci sa}1ada -Yüz liralığı 13 liraya a anıyor. k 8 
Habe•istan ise Uluslar soıye- olaca tır. en yağmurlann (tal-,. Bono kıymetlerinin yükseltil-
tesi kadrosundan dışanda mü- yanlan müthiş bir hezimrte 

mesini temin için ne gibi ted- v t v • • 

zakereye raz'ı olmıyor. ugra acagına emınım. 
birler alınabilir? SON VAZIYET 

Roma, lO(Ô.R) - Stefani BONO FIATLARI 
aı'ansı 27 mart tarihinde on Londra, 10 (A.A)- Royter 

- Hükümet nazannda bo- bildiriyor : 
üçler başkanı B. de Madariaga nolann paradan farkı yoktur. ilk ıulb müzakeratına müsaid 
tarafından Italyan hükumetine Bunlar yüzde yüz nisbetinde bir hava içinde başlamak için 
gönderilen ve hangi tarihte kabul edilir. Fakat zaten gayri muhasematın terk edilip edil· 
Cenevrede bir ltalyan delege- mübadillere verilmiş olan bu miyeceği hakkında bir karar 
ıile görüşebileceğini soran bir kiğıtlar bono değildir. Borsaya verilmesine intizaren İtalyan 
mektubun· metnini de•rediyor. k şimal orduları Dessie istika· 

y ate edilmemiştir. Bunlar satış · d ·1 J ı · d 
İT AL y AN DELEGESi metın e ı er eme erıne evam 

esnasında müzayedelere ictirik etm kt - ü - 1 • d h' BEKLENiYOR ... e e ve yur yuş erın e ıç 
için hak sahiplerine verilmit bir hakiki Habeş mukaveme-

Ajansın bildirdiğine! göre kıymetli evraktır. Son zamanda tine maruz bulunmamaktadır-
bu mektup Romaya bir nisan elinde fazla miktarda bono lar. Habeş kıtaaları ltalyanlar 
tarihinde varmış ve ltal- bulunan kimse kalmamı•tır. CSnünde dağılmaktadır. Mama-

y fih bunların bir kısmının ltal-yan hükümeti Madrit elçisi Geçenlerde Mersinde 90-100 
vasıtasiyle hemen ertesi gu"n b' 1. 1 k b' yan hatları gerilerinde çeteler 

ın ıra ı ır satıştan sonra halinde yeniden teşekkül ede-
13ler komitesi başkanına ce- bono kıymetlerinde birdenbire cekleri ve uzadıkça daha zi-
vap vererek paskalya yortu- bir buçuk kuruşluk yükseliş yade hücuma maruz bir vazi-
sundan sonra Cenevreye bir olmuştur. Demek ki satışlar yet alan Italyan münakale 
ltalyan delegesinin gönderile- artınca ve itfa edilen bono hatlarına taarruzlarda buluna-
ceğini bildirmiştir. miktarı fazlalaoınca bunlann cakları muhakkaktır. 

Diğer taraftan meselenin kıymetleri de yükselecektir. Eritre membalarından öğre-
nezaket ve ehemmiyeti dolayı- Mamafih gayri mübadil bono- nildiğine göre, yerli ltalyan as-
siyle, ltalya hükumeti B. Mada- larının bu kadar düşmesinde kerlerinden milrekkeb bir ltal-
ria anın B. Mussolini ıle doğ- zannederim ki biraz da ihtiki- yan kolu bugiln Kobba ile 

-----------=-"--="~'-=-=--=:.:..:....::=-==-~===--'--Y_aldia . arasında .b,..._..l&U.ll_IAM 

ilerliyen baıka bir ltalyan 
ise kenan yolunu taki 
mekte ve Mugya civarına 
miş bulunmaktadır. M 
Magdalanın 80 kilometre k. 
ıimalinc\edir. 

Gondar istikametinden 
len ltalyan kolu ise ce 
tarkiye doğru akmak 
Debrataborun düştüğü hab 
her an intizar olunmakta 

Aussa mıntakasını işg 
miş olan ltalyan kol 
vazih haberler ahnma 
Maamafih bu okulun da u 
ltalyan taarruzuna i 
etmekte olduğu ve biç ol 
ltaJyan ordulannın sol cen 
taarruzlardan vikaye için 
ketlerde bulunduğu mu 
kaktır. 

ltalyan işçi ekipleri gece 
düz yeni yollar yapmak 
çalışmakta iseler de ileri 
yan kolları o derece süı 
yürümemektedirler ki bu 
iaşesinin ve levazımının o 
billerle temini kabil ola 
caktır. Bu iaşe vazifesi t 
relere verilmiştir. Vaktiyle 
kaile civarında olduğu gib~ 
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yeye devredilmesinden ibaret 
teklif edilen tevziatın tasvip 
ve kabulüne; 

lzmir sicili ticaret me- Dahili nizamnamenin 28 nci 
murluğundan: maddesine tevfikan hazır bu-

T escil edilmiş olan [ İzmir lunan hissedarlardan Bay Sol 
Tramvay ve Elektrik Türk Gormezano ile Bay Ali Fikri 
anonim şirketi] nin 31-3-936 Altay rey toplamağa memur ve 
tarihinde adiyen toplanan heyeti Bay Charles Giraud katip tayin 
umumiyesi zabıtnamesi ticaret edildiklerinden mumaileyhim 
~anunu hükümlerine göre sici- mevkii mahsuslarını işgal 
lın 1601 numarasına kayt ve ettiler. 
tescil edildiği ilan olunur. Umumi heyetin toplantıya 

1: Zabıtname davetini ilan eden gazetelerle 
2: Hissedarlar cedveli toplantıda hazır bulunan zeva-
lzmir sicili ticaret memurlu- tın isimlerini ve her birinin ya-

ğu resmi mübürü ve F. Tenik tırmış olduğu hisse senetleri 
ımzası. miktarını gösteren cetvel Hü-
IZMIR TRAMVAY VE ELEK- kiimeti Cumhuriye Murahhasi-
TRİK TÜRK ANONiM le rey toplamağa memur olan-

ŞlRKETI lara, katibe ve murakıbı mu-
31 Mart 1936 Sah günü iz- maileyhe gösterilmiş v mumai-

mirde kain idare merkezinde leyhim tarafından tetkik edi· 
alelade olarak toplanan hisse- lerek tasdik ve imza edilmiştir. 
darlar umumi heyetinin müza- Bay Başkan, ruznamei müza-
kerat ve mukarreratına dair tu- keratm aşadaki maddeleri ih-
tulan zabıtname. tiva etmekte olduğunu bildir-

Müzakerata saat 11 de ipti- miştir: 
dar edilmiştir. 1) idare meclisinin ve he-

Şirket komiseri bay ilmi saplan tetkik memur murakıb 
Onataslan Türkiye cumhuriyeti raporlarının okunması. 
hükumetini temsilen hıuurla- 2) 1935 yıh bilançosu ile kar 
riyle umumi heyet toplantısını ve· zarar hesabının tasvib ve 
Şerefyab etmişlerdir. Toplantı- kabulü ve idare meclisinin ib· 
da hesabatı tetkike memur 
Şahin oğlu bay Şahap Birgi de 
hazır bulundu. 

rası. 

3) idare meclisi azaları ade· 
dinin tesbiti; azalardan baııla· 
rınm yeniden intihabı, idare 
meclisi azaları huzur haklaruıın 
tesbiti. 

4) 1936 yıh için hesapları 
tetkike memur bir murakıbın 

lzmirde bulunmıyan idare 
Meclisi Başkanı Bay Robert 
Bette Umumi Heyet toplantı· 
sına gelemediği için mazereti· 
nin kabulünü temenni etmiş 
olduğundan bu toplantıya idare tayini ve murakabe ücr~tinin 
meclisi tarafmdan bu bapta tesbiti. 
tayin edilmiş bulunan Bay Bay başkan, idare meclisi ve 
Must f N D hesabatı tetkike memur mür.a-

a a uri evres başkan· 
hk etmiştir. kıh raporlarını okuduktan sonra 

B 
ruzoam~i müzakerata dahil di-

ay Başkan, hazır bulunan k ğer hususatı sırasiyle reye koy-
s~ iz zatın hamil bulunduğu muş ve aşağıdaki kararlar itti-
hısse senetleri mıktarının ceman fakı ara ile alınmıştır : 
152,918 (yiiz elli iki bin dokuz ILK KARAR 
~~z on sekiz ) aded olduğunu Umumi heyet, idare meclisi 
ınaenaleyh, sermayenin rub- tarafından ibraz edilen 1935 

undan ziyadesinin temsil edil
nıiş bulunduğunu tedkik ede
rek dahili nizamnamenin 27 inci 
llıaddesi mucibince usul ve 

nizamına muvafık olarak teşek· 
kül eden Umumi Heyetin mü
zakerata iptidar edebileceğini 

yılı bilançosu ile kar ve zarar 
hesabının tasvip ve kabulüne; 

Adi ihtiyat akçasına 1.691,67 
lira tahsiş, amorti olmamış 
198.468 hisse senedatına ver-

söyledi. 

gileri tenzil edilmek suretile 
15 kuruşluk bir temettiı tevzi 
ve 2.371, 70 liranın senei ati-

Sıra numarası Hissedarlar Hisedaran vekilleri 

1 Josse Allard Mali şirketi 
Guimard Sokağı No. 8 Bruxelles. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Traction Et Electricite Şirketi 
Science sokağı No. 31 Bruxelles. 
Bay Robert Bette 
Souare Vergot No. 4, BruxeUes. 
Bay Van Cauwenberghen 
Averıue des Courses No. 26, 
lxelles - Bruxelles. 
Bay Victor Dooms 
Avenue Louise No. 571, Bruxelfes. 
Bay Georges Somerhausen 
Chaus .. ee de Vleurgat No. 79, 
Ixelles - Bruxelles. 
Bay Alphonse De Saegher 
Avenue Clementine No. 27, 
F o rest - BruxeJles. 
Bay Le on Plumet 
Avenue Emile Verbaeren 

Bay Sol Gormezaoo 
lzmirde 

Bay Mustafa Nuri 
Devres lzmirde 
Bay Charles Gıraud 

lzmirde 
Bay Ali Fikri Altay 

iz mirde 

Bay Max Dever 
lzmirde 

Bay Marcel Rafhay 
lzmirde 

Bay Fahreddin 
lzmirde 

' Bay Osman Ginyol 
lzmirde 

idare meclisinin ibrasına, 
karar verdi. 

iKiNCi KARAR 
Umumi heyet, idare meclisi 

azasından müstafi doktor bay 
Ali Agah ile müteveffa bay 
Leon Kinet'in yerlerine başka· 
larının nasb ve tayin edilmesi
ne ve idare meclisi azaları 

adedinin altıya tesbitine karar 
verdi. 

fzmir sicili ticaret me
murluğundan: 

Tescil edilmiş olan lzmir 
Esnaf ve Ahali bankası Türk 
anonim şirketinin 20-3-936 ta
rihinde adi yen toplanan heyeti 
umumiyesi zabıtnamesi ticaret 
kanunu hükümlerine göre sici-
lin 1590 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve F. T enik 
ımzası 

1 : Zabıtname 
2 : Hissedaran cetveli 

Umumi heyet, idare meclisi lzmir Esnaf ve Ahali 
azalarından bay Ali Fikri Altay bankasınrfan: 
ve bay Mustafa Nuri Devres'in (Bankamızın sekizinci hesap 
memuriyetlerini daha üç yıl yılına ait alelade umumi ortak-
için tecdid; hk toplantısı; 441940 Türk 

idare meclisi azalarına veri- lirasını ve 788 reyi temsil eden 
lecek huzur haklarını önce ortaklar tarafından 20 Mart 
tes•.it edilmiş olan rakamın 936 tarihine rasthyan cuma 
aynı olarak idame; günü saat on beşte, lzmir te-

Doktor B. Ali Agah ile B. cim ve andiistri odası içtima 
Leon Kinet'in, nizamnamenin salonunda ekonomi bakanlıi!ı .. 
16 ncı maddesine tevfikan şir· nın mümessili komiser bay Zi-
ket namına her biri Bruxelles'de yanın huzurile yön kurul baş-

kanımız bay Hamdi Akyüreğin 
Josse Allard bankasına yabr- · · J d rıyavseti a tın a yapılmış ve 
mış oldukları şirketin 500 hisse aşagıda yazılı kararlar ittihaz 
senedatına müteallik makbuz olunmuştur.) 
ilmühaberlerinin iadesine mü- 1 O t ki d - r a ar an hususi 
saade etti. hesaplar direktörü bay Adil 

ÜÇÜNCÜ KARAR ve mühendis bay Ömer Lütfü 
Umumi heyet, 1936 yılı he· ekseriyet kararile ara camilik-

sabatmı tedkik ile bu baptaki Jerine intihap ve zabıtları or-
raporunu 1937 de toplanacak taklar namma imza etmcğe 
olan umumi heyete takdim et- salahiyettar kılmdılar. 
mek üzere Şahin oğlu bay Şa- 2 - Zabıt katipliklerine· Es-

naf ve Ahali bankası muhase-
hab Birgi'yi murakıb olarak becisi Cevat Çağdaş, emtia 
tayin ve murakabe ücretini şefi Kamil Dirik ve muhasebe 
250 lira olarak tesbit etti. memurlarından Sadettin Özver 

niha· seçildiler. Müzakerata saat 
yet verildi. 

lzmir 31 mart 1936 
T. C. hükumeti murahhası 

i. Onataslan imzast 
Murakıb 

Şahab Birgi 
Başkan 

M. N. Bevres 
Katib 

Şarl ·jiro 
Rey toplamağa memur 
Fikri Altay, Gormezano 

Aslı gibidir. 
lzmir sicili ticaret memur

luğu resmi mührü ve F. Tenik: 
imzası 

imzalar Hisse adedi Rey adedi 
95.600 10 

48.694 10 

5.250 10 

500 10 

950 10 

780 10 

564 10 

580 10 

3 - Yönkurul ve mürakabe 
heyeti raporları ' okundu. Ban-
kanın yapmakta olduğu ticaret 
işleri hakkında bazı münakaşa
lar yapıldıktan sonra ittifakla 
kabul ve tasdik olundu. 

4 - Blançonun tetkik ve 
yönkurul üyelerinin ibrasına 
mütedair olan ruznamenin ikin
ci maddesi ittifakla kabul edildi. 

5 - Yönkurul raporunda 
österilen kazancın dağıtılma

sı ve dağıtma gününün tayini 
hakkındaki üçüncü madde ay-
nen kabul ve kazancın 1 Nisan 
9.36 tarihinden itibaren ortak-
lara dağıtılması kararlaşhrıldı. 

6 - 5/10/935 tarihinde ölen 
üye Nuri Meserretçinin yerine, 
yönkurul tarafından üyeliğe se
çilmiş olan bay Mehmed Ra· 
ğ!p. ~ehi oğlunun üyeliğe se
çımının tasdiki hakkındaki dör
düncü madde tasvip ve itti
fakla kabul edildi. 

7 - Kur'a ile çıkmış olan 
üç yinkurul üyesi için yeniden 
seçim yapılma~ına müteallik 
olan beşinci madde okundu. 
Re'yi hafi ile, reye müracaat 
edildikten sonra; bay Hamdi 
Akyürek 706 bay Mehmed Ra
ğıp Nebi oğlu 703 ve bay Ka
zım Alaşehirli 692 reylerle 
tekrar üyeliklere seçildiler. 

Schaerbeek - BruxelJes. 
Ceman yalnız seksen reye hak veren yüz elli iki bin dokuz yüz on sekiz hisse 162.918 80 

senedatını hamil sekiz zatm sıfatı vekalet ve evrakı tetkik ve kabul edilmiş işbu cetvel tasdik 

8 - Yeniden iki murakıb 
s~çilmesi hakkındaki ruzname
nın altınct maddesine geçildi. 
Geçen seneki murakıblardao 
b~y Nazmi İlker ve bay Ka
n;ııt Ocakoğlu ekseriyet kara
rıJe murakıbhklara seçildiler. 

kılınmıştır. 31 Mart 1936 
imzalar: T. C. hükumeti murahhası lzmir Tramvay ve Elektrik Türk A. Ş. nezdinde Nafia 

Şirket ve müesseseleri Komiseri I. OnatasJan, ~aşkan M. N. Devres, katip Ş. Jiro, murakıp Şahap 
Birgi, Rey toplamağa memur Fikri Altay, ~o.rmezano. . .10-4-936 Aslına mutabıktır. 

lzmir sicili ticaret memurluğu mührü resnnsı ve f. Tenık ımıası. 
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Bir teşekkür 
Bağırsaklarımda ani olarak 

hu ule gelen ve beni muhak-

Emlaki milJiye müdüriyetinden: 

No. 
155 Bornova Mersinli Sulu hancı S. No. 28.28-1 eski 2 

taj bir ev ve iki ahır ve bir tabakhane yeri ve ta-
pu ka,,-dmda 15214 metre arazi ile birlikte 1500 

156 Tepecik Kağıthane C186 eski 192tajNo.lu dükkan 150 

Lira 

. 9 - Yönkurul üyelerine ve
rılecek huzur haklarile, mura· 
,lnblara verilecek yıllık ücret
lerin tayini hakkındaki yedinci 
ve son madde de okundu. 
Geçen sene verilen ücretin ve 
rilmesi kararlaşdırıldı. 

A ~undan sonra, büyükler~mize 
tazım telgraları çelcilmesi için 

kak ölüme sürüklemek istiyen 
kangren dolayısile karnımdan 
yaptığı ameliyatla Alsancak 
Sıhhat Evinde tedavi eden ve 

beni yeniden hayata kavuştu
ran Karşıyaka Kemalpaşa cad-

159 ikinci Süleymaniye mahallesinin Çorak sokağmda 
11 kapı numarala ve 35 taj numaralı ev 

yapılan teklif alkışlarla kabul 
e~i~erek toplanbya saat on se
kızı on beş dakika g..;çe niha· 

93,75 yet verildi. 
Heyeti umumiye başkanı 

Hamdi Akyürek 

desinde lzmirin kıymetli ope
ratörlerinden doktor binbaşı 

bay Nuri ihsana -.,e hastan~de 
gördüğüm çok şefkatli bakım-

dan dolayı hastane heyetine 
şükrnnlarımı sunmağa sayın 

ga1.etcnizin tavassutunu dilerim. 

PJ 

Karşıyaka Meşrutiyet 
sok.:;iı 21/2 sayılı evde 

Zehra Kasım 
750 

164 Kahramanlar Alicenab S. 72-7 taj No. lu iki oda bir 
mutbah ve avluyu müştemil 66 metre murabbaı ev 286 

163 Karşıyaka Alay hey Gündoğdu S. 5 eski 6 taj No.lu 
ve 128 mehe murabbaı zemin kata üzerine iki 
oda bir sofa ve bir miktar avluyu müştemil ev 

162 Karşıyaka Bayraklı Haliliye sokağında 12-14 No.Iu 
210 

134,50 metre murabbaı ev 50 
169 KmlçuUu Güneşdere şimendiferC. 1 yeni 15 taj 

Nolu 5 oda 1 matbah bir ahırı müştemil ev 400 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 

tertip tasfiye vesikasiyle tediye edilmek üzere on beş gün müd
detle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 20-4-936 Pazartesi günü 
saat 16 dadır. Alıcıların Milli emlak müdüriyetine müracaatlan. 

5-11 863 (715) 

Hükumet komiseri 
Ziya 

ARA CAMiLERi 
lzmir: Hususi Hesaplar direk-

törü Adil, Milhendis Ömer 
Lütfi 

ZABIT KATİPLERİ 
Cevat Çağdaş, Kamil Dirik, 

Sadettin Ozver. 
3 Nisan 1936 

iz mir 
Esnaf ve Ahali Bankası 

935 (751) 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

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

((/hrz7-77L7.Z/.7.ZZ/.7Z7.ZZT.LL7:LD~ 

K z RIN ~ 
Çok kazanç ı ve ~ 

k ~ ço tanınmış 
. N 

BiR KIRAATHANESİ ~ 
Devren satılıktır ~ 

İstekliler hemen, Karşı· " 
yakada Sütçü çıkmazında 

N 62 numaralı evde oturan 
N Bayan Emineye baş vur· 

spnlar. 
H.3 4-15 (678) 

rz7JJ..ZZZZ72 ULZ 7Z7LT/.ZTXLT)~ 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

J 

MuzaHer Eroğul 
Keınal Çetiııdağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

-

SAR Ç GLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: )kinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü l apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

ÇOCUK 
HAST AL1KLARI 
ı\1 ÜTEHASSISl 

Ur.Be c l 
Hastalarını her gün 11,30 

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

#arl'7Z7Z// 7/Z/J/77L7ZZ//7 LJ 

~ 
~ 

Dol<tor 

Sabi a 
~ 

~ Sü ey a 
~Çocuk hastahklan ~ 
~ nıiitehassısı ~ 
~ Pazardan maada her gün ~ 
~ öğleden sonra 3 - 6 ya ka- ~ 

dar ikinci Beyler sokak 81 :-..; 
~ numaralı muayenehanede ka- ~ 
""' bul eder. t' 

z A y 1 
lzmir Esnaf ve Ahali Ban

kasının 355 Defter sıra numa

rasmda kayıtlı 500 liralık 

müessislik hissemin 367 numa

ralı muvakkat hisse senedimi 

zayi eylediğimden yenisini ala

cağımdan eskis:nin hükmü ol
madığı ilan olunur. 

Büyük Kardiçalı hanında 44 
No. da Mühendis 

Şevkd Lostar 
10-11-12 920 '748) 

"anne 7-_____ .;._ ________ --~ 
lzmir belediyesinden: 
1 - Beher metre murabbaı 

dört liradan 54 sayılı adanın 
372 metre ınurabbandaki on 
sayılı arsası bin dörtyüz yetmiş 
sekiz lira bedeli muhammenle 
baş sekreterlikteki şartname 
veçhile 17-4-936 salı 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 ilave 
edilen beş dönüm tarlanın du
varla çevrilmesi işi baş sekre
terlikteki keşif ve şartname 
veçhiJe 17-4-936 Salı günü sa
at onda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir, iştirak için kırkbeş 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu veyn banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saat
te komisyona gelinir. 

3 - Senelik kirası yüz lira 
bedeli muhammeneli ve hudu· 
du bir taraftan l1eğirmendağı 
laka deresinden Bornova hu
dudundaki su akıntısına ve di
~er taraftan r lurca kövü hu
dudu beşiktaşa kadar olmak 
üzere üçyüz bin metre murab· 
baındaki !alca merasının biı 
sene müddetle icarı baş sek
~eterlikteki 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 komİ!>· 
yona gelinir. 

4 - Senelik kirasi yüz l.r a 
bedeli muhammenli ve hududu 
Kiriş dağının her iki taraf 
akıntıları hariç o!mak ve da~ın 
sathı balasını teşkil eden düz
lük olmak üzere 187 bin metre 
murabbaındaki kiriş dağı ve 
mer'asının bir sene müddetle 
icarı ba~sekrcterlikteki şartna· 
me veçhile 17-4-936 Sah gi.inü 
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 tar ftan Sancaklıköyü 
çeşmesi, kavaklı hırla, Ahmet 
taşı Yamanlar seresi, kesme 
gediği ve Mehmet Ali ağa 
mer'ası olmak üzere yedi yüz 
bin metre nıurabbaındaki Sı· 
rafı köyü merasının bir sene 
miiddetle icarı başsekreterlik
tekl şartname veçhilc 17-4-936 
Salı günü s<ıat onda açık art
tırma ile ihale edilecektir. iş
tirak için on beş liralık muvak
kat teminai makbuzu ile söyJe
nen gün ve saatta komisyona 
gelinir. 

? -:-- Stnelik kirası iki yüz 
ellı lıra bedeli muhammenli 
ve hududu su deposu ilerisin
deki taşlıktan başhyarak bir 
yüzü Menemen şosesi diğer 
yuzu dağ akıntısı Turana ka
dar o.lmak üzere altı yüz yirmi 
beş bm metre murabbaındaki 
Değirmen dağı mer'asının bir 
sene müddetle icarı başsel.re
terlikteki şnrtname veçhile 17 
-4-936 Salı giinü 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 - 7-11 834 (689 

- Senelik kirası 650 lira 
bed.eli m~hammenli Karşıyaka 
sahıl gazınosunun 2 senelik kira 
sı başsekreterlikteki şartname 
veçhi le ve 21 /4/936 Salı günü 
~aat 10 da açık artırma ile 
ıhale. edilecek tir. iştirak için 
98 lıralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün 

saa~ta komisyona gelinir. 
:>-8-11-15 884 (716) 

Doktor RAM z 
GÜNDOGDU 

e işte: 
Hastalarını herg~n Ödemiş 

Gazi paşa caddesinde yedi 
num_aralı kılniğinde kabul 
eder. 

Fukara 
günlerde 

hastalara muayyen 
meccanen bakılır. 

1-15 ·------· 



Sanfte• 

RADYOll~P iNiN 1936 1 ı· ı11oae ı geldi 

~ 

Bu model cidden en meraklı Radyo n1erakJılarını hayrete düşürdü 
(1936) TELEFUNKEN radyosunu gelip görünüz ve neşriyatını işidiniz 

Sesine, ahengine, yapısına hayrdn kalacaksınız 

! f 
1 1 

1936 modeli 
Telefunken 
Radyosu musikiden anlıyanların 

RADYO SUD U R 
Bourla Biraderler ve Şsı. lzmir - Gazi Bulvan 

Bağcılara ilan 
Ege bağ mınlakalamıdaki satış acenlrlerimizm isimle.ıi ve aantelc11n 

bağcılardan talrp edebilecek/eri t'll yüksek perakende jiafltr şımlh.rdır: 

Satış Pe1akemle satış /iatleri 
mıntakası Arrtıf e bl'/u•r torba içill 
lımir Esnaf ve Aahali ba11kaı;ı Jznıir 330 kuruş 
lzmır Memurlar kooperatifi " 330 " 
Manisa J(adıoğlu Alımet " 341 " 
Alaşelur Esna/ ve Ahali ba)lkası " 350 " 
Turgutlu " " '' " 342 " 
Saliltlı '' " " " 347 " 
Urla Cezavirli Hüseyifl Avlli ve Fuat Urla 345 " 
Çeşme " " " '· 355 '' 
Seferihisar " " '' " " 355 " 
J(emalpoşa Avui Meserrelci Jzmir 348 " 
Soma " " " 349 ·• 
J(ırkagaç •· ·• " 340 '' 
Balıkesır " " 358 " 
Bergama Hilmi ve Namık biraderlrr /Jcrgama 360 " 
Metıemm Salılı Nuri Jzmir 336 '' 
Akhisar A1. ralırettüı A1ısııcı Alllrisar 348 '' 

K.ıikiifllerımiz kurşun miiluirlü (50) ellişer kiloluk torbalarda safılıga 
(lkarılmıştır. Bey11elmilel şöl11eti lıaiz Lo11dMda (Daniel Orit/tll) /fıbo
ratuvarmdll yaplmlan lalı/ilde, kiikiirtlrrinıid11, yüzde 99,51 saffrdle 
old11g11 a11/aşılmıştır. 

J(iikiirtlerimiz bağcılık için son drrect jaidcli hassa/an lıaiz muzır 

madtlelrrden lanıamile titi vı• rn yüksek rr11ebi kiikıitfll'ri11e muadildir. . -----·4--•(J /(P.çihur/11 k ~·iittlrti 7iirk anonim şifkeli • 
Çamaltı tuzlası müdürlüğünden : 
7500 boru kurşunu, 6060 kilo ör.ı eğe göre ispanko yelken J 

keten ipliği urgan, 65 kiJo yelken bezi 21 roda mutelif çelik ve 
lif halat 160 metre iskota halat ve kaik urganı, 23500 aded 
muhtelif vida bakır ray raptiyesi, 11 aded muhtelif kuturda 
akson demir, 28 ton muhtelif ebadda saç levha, köşebent, 
perçinçivisi, lama, rondel, çelik lama Ü ve çubuk demir. 

Yukarda malzeme çeşidleri ihale ve münakasa kanununun 
şeraitine göre 24-4·936 Cuma günü saat 11 de pazarlıkla satın 
almacaktır. isteklilerin o gün ve saatte Alsancak inhisarlar tü
tün fabrikasrnda tuzla alım saJım komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 11-12 930 (752) 

idman cemiyetleri lzmir bölge
sinden: 

Bilumum apor kulüplerinin Atıcılık şubesine yazılan üyeleri 
ile birJıkte bugün saat 15 te kışlanın iç meydanına gelmeleri. 

( 755 ) 

NASl'R ilACl 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

m 
ÔZAQ.. 

DOKTOR JEMSiM 
En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Issısmın vergi borcundan ötürü · tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Ahmat ağa mahallesinde Halimağa çarşısında kiin 1 
sayılı dükkan tarjhi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle sa
tılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Def terdalık tahsi-
lat kalemine S?elmeleri 3-7-11-14 8~2 (705) 

Güzel Yüz 
tinit.7;ilili;(J!~fiJ!fi0!7.#Y.]SılllSiQCZ.._. 

için iJk şart 
güzel diş 

Güzel Diş 
r//////:////// L///.L/~/ L//J 

için ilk ve en 

csash şart da 

• 

1 
Kullanınaktır 

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

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

u.-----------------------------·· lzmir liman işleri 
ğünden: 

umum müdürlü-

idaremizce açık eksiltme suretile 200 adet muşamba satın alı
nacaktır. Eksiltme müddeti 1 Nisan 936 dan 1 Haziran 936 ta

rihine kadardır.ihale 1 haziran 936 tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 16 da lzmir liman işleri idaresinde müdürler encü
meninde yapılacaktır. Esikltmeye girecek olanlar muvakkat te
minat olarak 2625 lirayı idare veznesine nakden vermeye veya 

milli bir bankadan bu miktarda teminat mektubu getirmeye ve 

yahut devletçe çıkarılmış tahvilattan bu miktar vermeğe mec
burdur. Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin 
idaremiz yazı işleri şefliğine müracaatları. 

7~11~14-18 887 

Daimon marka elektrik pillerı listesi 
Numarası Cinsi 

15 Yassı pil üç amper <lört buçuk volt kuvvetinde olan 
bu piller bütün dünyadaki yassı pilJerin en iyisi en 
dayanıklısıdır. Uzun müddet kuvvetini muhafaza eder 
pille işleyen biltün dllnya radyolan ve elektrikleri hep 
Daimon markayı kullanmaktadır. 

270 YuvarJak pil iki amper üç volt kuvvetindeki bu pille
rin en iyisi yalnız Daimon markabsıdır. 

1289 Yuvarlak büyük Daimon markalı bu piller üç yüz beş 
yüz ve daha fazla mesafelere ziya veren fenerler için
dir yalnız Daimon marka olmasına _dikkat. ~diniz. 

1287 Yuvarlak orta Daimon markalı bu pıl kendısıne mah-
sus fenerlerile yanan pillerin en iyisidir. 

296 Kalem pili Bu pil en son icat edilen raptiyeli 
fenerleri içindir. Yalnız Daim on markalı olsun 
ediniz. 

2 Buçuk üç sekiz Daimon ampulleri bıaşklıl marka alma
yınız. Daimon marka hem fazla ziya verir hem fazla dayanır 

Umumi dehosu : lzmirde Suluhan civarında Hurdavatçı 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesi. 

Milli emlak müdüriyetinden: 
Satış sıra N o. 
175 Pınarbaşı köşe içi mevkiinde (526,75) metre murabbı 

Lira 
40 

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

Nar bı.bçesi 
177 Pınarbaşı Tekke bendi mevkiinde (633) 

tarla halinde nar bahçesi 

178 ., Toprakçayır mevki:nde (bir dekar) 

" 

" 

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

nar bahçesi ( 306,15 ) '' 
180 ,, Kır hahçeleri mevkiinde (bir dekar) 

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

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

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

bahçe ( 542,85 ) '' 
184 ,, Tepecik altı mevkiinde (bir dekar) 

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

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

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

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

çayır halinde bahçe zeytinlik 

) il 

) " 

.. 

" 

" 

" 

" 
•• 

" 

" 

.. 

" 

" .. 

" ,, 

30 

30 

70 

60 

50 

45 

5C 

45 

35 

40 

70 

170 

327 
45 

190 Reşadiye üçkuyular mevkiinde 26 eski 22 taj numaralı ev 50 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 
tertib tasfiye vesikasile tediye edilmek üzere on beş gün müd
detle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 27 Nisan 936 pazartesi 
günü saat 16 dadır. Alıcıların milli emlak müdüriyetine müra-
caatları. 11·21 933 (753) 



11 rltsan 1e3e 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASl 
SA TURNUS vapuru elyevm 

limanımızda olup 28-3-936 da 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanlan içi• 
yük alacaktır. 

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

GANYMEOES vapuru 8-4-
936 da beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Bur~as 
Varna ve Köstence limanları 
içın yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 20-4-
936 tarihinde gelip 25-4-936 
tarihine kadar Anvers-Rotter
dam-Amsterdam ve Hamburg 
limaolan için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT Linien 
ROLAND motörü 29-3-936 

tarihınde beklenmekte olup 
Yükünü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hambu:g, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
?_slo ve lskandinavya Jimanları 
ıçın yük olacaktır. 

Al.GERIA vapuru 14-4-936 
da beklenmekte olup ytikilnü 
tahliyeden sonra Rotterdam 
Hamburg, Copenhage, Dantzig 
Gdynia, Goteburg, Oslo ve 
lskandinavya limanlan için yük 
alacaktır. 
SERvıc MARITıME ROUMAIN 

ALBA JULIA vapuru 16-4-
936 da gelip 17-4-936 da Pire 
~alta, Marsilya ve Barselone 

areket edecektir. 
PELEŞ va.,uru 21-5-936 

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

ALBA JULIY Avapuru 7-6-
~~eklenmekte olup 8 6-

; 

• V. 
1 w. F. H. Van D~r 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 
AQUİLA vapuru hilen lima

nımızda olup Anvers. Rotter~ 
dam, Hamburg ve Bremen içia 
yük aJmaktadır. 

ANGORA vapuru Hamburg 
Bremen ve An•ersteo yük 
çıkarmıştır. 

S. A. Royale Hongroise de 
Navigation Fluviale et Maritime 
DUNA vapura 10 niunda bek
leniyor.galatz,Belgrad,Baclapest 
Bratislava ve Viyana için yük 

ı alacaklar. 
DELOS vapuru 13 nisanda 

bekleniyor. 18 nisana kadar 
Anvers. Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 
alaC3khr. 
AMERICAN EXPORT LlNES 

EXMOOR vapuru 12 nisanda 
bekleniyor. Nevyork için yük 
alacakbr. 

D/S. A/S Spanskelinjen 
Oslo 

BAYARD motörü 11 nisanda 
bekleniyor. Hayfa, lskenderiye 
Dieppe ve Norveç limanlanna 
yük alacakbr. 

Vapurlann isimleri, 'elm~ 
tarihleri ve naYlun tarifelen 
baklanda hiç bir taalıhllde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 !!I 

8 936 da Pire, Malta, Manilya 
ve Barcelone için Jlk ala-

caktır. 
Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlarclaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

fazla taflilit için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasmda FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 • 
S 

Emlaki milliye müdüriyetinden : 
ıra No. Lira 

l J 9 ikinci .Karantina mahaffesinin Mısırh caddesinde eski 
6-3 şimdi 190 taj No. lı evvelce boyahane şimdi e~. 17S 

120 Karataş Salhane Şetaret S. 3-6 eski 18 taj tahnrı 
nüfusta 13 taj numara konan ev 65 

1 '21 Karantina Mısırlı caddesinde 296 eski ve şimdi 180 
taj numaralı fmn 120 

l 22 Asansör üstünde üçüncü Karataş mahallesinin Ku-
yu mcuyan nam diğer Komiser lsmail _s. 34 e~ki 14 
taj numaralı 51 ,50 metre murabbaı bır oda bır ha· 

90 
yatı müştemil ev 

123 Reşadiye mahallesinin Yeniçay nam diğer ~eced-
düt S. 21 numaratajlı 89 metre murabbaı hır oda 
bir hayat ve bir avluyu müttemil ev 70 

124 Üçüncü Karataş eski Dikran şimdi iman S. 23 au-
maratajlı iki oda mutfak havluyu mnıtemil ev 40 

lS3 Üçüncü Karataş Çizmeci Ali S. eski 10 taj 4 ev . ~7~ 
Yukarıda yazıh emvalin mülkiyetleri peşin para veya ıkınca 

tertip tasfiye vesikaaiyJe 6denmek Üzere OD bef gün mil~detJe 
•rttarmaya konulmuştur. ihalesi 16-4-936 perşembe günu saat 
l6 dadır. Alıcıların milli emlak müdüriyetine müracaatları. 

2, 11 788 (694) 

Bergama Vakıflar Direktörlüğün
den: 
Mikta,.1 Bulunduğu Cimi 
Kilo mahal 

.. " 
.. 

2816 Saianca'da fabrikat6r Ahmed fabrikamda 
M H • 

H " 1536 

Sabunculuk 
kaha poaa 
Yemeklik 

Kaim vepoaa 56 
2450 

50 
308() 

" Bargama " 
" 

" .. 
Muatafa fabrikutnda yemeklik 

Kalın ve posa 

" " Sabunluk " " .. " i(alın ve posa " .. 
200 .. " .. 

10268 Yelni: . . 
Bergama vakıflar idaresine aid yukarıda cına ve mıktarlan 

~~zdı zeytin yailannın satılması 3-4-936 tarihinden.. itibaren lS 
gun müddetle açık artarmaya çıkarılmıtbr. ihale hu~~ 18-4-936 
cumartesi günü saat 16 dadır. istekli olanlano şeraıtı . anla~ak 
"':. depozito akçelerini yermek üz.ere Bergama vakıflar ıdaresıne 
rnuracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

5-8-11 879 [718) 

lzmir viliyeti Defterdarlığından: 
laaıaınm vergi borcundan ötürü tahsil emval yaıa~na g6~e 

baciz edilen Ahmed •i• mabaJJe,inde baıturak .caddesınde klın 
2 aayıh dtıkkao tarihi ilindan itibaren yirmi bır gtin mliddetle 
a.bLia çıkanldıtından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık 
T •laailit kalemine gelmeleri. 

796 
(66S) 

21-t--O-ll 

' 
YENi A~:t 

- s ...... . 
Oliver Ve Şü. 

LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BtRİNCI 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 
KORDON TEL. 2443 

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

MARDINIAN vapuru mait 
nihayetinde Liverpo.->' ve Svan
sea'dan gelip tahliyede bulu
nacak. 

THRSO "apuru nisaa ipti
dasında Li~erpool ve Svanaea
dan gelip tahliyede bulunacak. 

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

En sağlam 

NOT : Vürut tarihleri, va
parlann isimleri Y.e naYlan üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez.. 

D. operatör 

M. Nuri Artan 
İzmir memleket hastanesi 

hariciye ıefi 

Hastalanm her gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci BeyJe,...Namanzade so
kak 5 namarala muayeneba
neainde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

BERLIN 

10-26 (591) 

ViYANA 
VE 

PARIS 
Moda aleminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yün, ipek, pa-

muk veya keten her hangi 
kamq ve elbiseyi yalnız 

1.6 
Kurut ile ve çok kolay bo-

yamak isterseniz bir paket 
KlZ markalı 

A R T 1 

BOY .ASI ALiNiZ 

GENEL SATIŞ YERi 
SEYLUL 

B A H A R A T deposudur TELEFON : 3882 

HÜSEYiN KA Y?N 

-~-~ 
\ . 

Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 
9 parça koltuk takamı 
9 parça koltuk takımı 

LÜKS 

30 lira YGn kadife 

60 lira Yon kadife 
100 lira ipek kumıı 

VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

(645) 7 - 13 

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

• • . 

TAZE TEMiZ 
llA(: 

uc z 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Bilyük Salebçi oğlu hanı karıııında 

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

• • .. .. .. . 

ve en lüks Mobilye imal eder 

Bir gün bahar, bir gün kış 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır ! 

Vücudunuıun grip, neıle , baş ve diş 
ağrısı, kmklık, sinir, adclc 

bel ağrılarına karşı 

GRiPiN 
Kaşelerile korunmağa bugün her vakıttan 

daha fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

GRiPiN 
Mideyi boı.madan, kalbi ve böbrekleri yor

madan bütün ıstıraplara dindirir. 
GRIPIN, Radyolin diş macunu fabrikasının 

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

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lim

bafara nazaran sarfiyattan 
yüzde yirmi daha karh 

olursunuz 

M. Tevfik BAYKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simena 

fabrikaları mümessili 
)•eştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

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

Veremli ve sıracalı kansız. Pli!""'°'~-...,. 
romatizmalı hastalara zayıf 

büyüyememiş çocuklara mi

de kemik sinir rahatsızlığma , 

ademi iktidara emsalsiz bir 
devadır. 

Büyük fişesi 

EJC> 
Kuruıtur. 

Umumi depoı 

S. FERiT 

ŞiFA 
Eczanesi 

H6kümet urası 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
lss.111nm vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre bac

zedılen Donanmacı mahallesinde Zafer ıokağında kiin 58 ve 60 
sayıhw hane ve d~kkin tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle 
satılıga çıkımldıımdan pey sürmek istiyenlerin deft d ı k t L., 
·ı· k 1 • 1 er arı aa 

sı at a emıne ge meleri. 27, 1. 6, 11 795 (667) 

lzmir f?efterdarlığından: 
lssısının vergı borcundan ötürü tahsili emval ö . . . yasasına g re 

haczedılen Orhanıye mahallesınde Ikiçeşmelik caddesinde kiin 
472 ~ayılı fırın tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün muddetle 
s~~ıga çık~rıldığmdan pey ıürmek isteyenlerin Defterdarlık tah-
ıılit kalemıne relmeleri. 29-3- 7 - 11 820 (680) 
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Heryo söylüyor:F ransa,Rusyanın yardımıyle muvaffak olmak için büyük bi 
şa sa maliktir. usya Almanyayı takipetseydiAvrupanın hali kötüolurd 

Cenevre 10 n 
(Ö.R) - Öğ- ı 
leden sonra Ce 
nevrede Al- r 
man meselesi- 1 

nin müzakere
sine başlanmış
tır. Lokarno 
devletleri de
legeleri saat 
15,30 da Ulus
lar Sosyetesi
nin yeni sara
yında umumi 
sekreterin dai-
resinde toplan
mışlardır. Bu 
saatla müza
kerelere hala 
devam ediliyor 
ve netice hak
kında resmi bir 
haber verilme
miştir. 

MAHREM 
NOTA 

Sabah Fran-
sız Dış işleri .,~.2~5.+;,:~~~::.::h~,~~.~b!t. ... '!J~~~i!~ 
bakanı Belçika 

başbakanına B. Edene verdiği 
mahrem notayı bildirmi tir. Bu 
nota Almanların 19 Mart tek
liflerine karşı takındıkları tav
rın alınmasını lüzumlu kıldığı 
tedbirler hakkında Fransız ıö
rüşlerini muhtevidir. Fransız 

hükümetinin fikrince uzlaşma 
gayretleri artık akim kalmış 
sayılabileceğinden F oraynofis 

Etim ve rşi 

tarafından Paris ve Brüksel 
kabinelerine gönderilen temi-
nat mektubunda kaydedildiği 
gibi bu iki memleketin emni
yetini korumak için alınması 
gerekli olan tedbirler hakkın
da görüşmek zarureti hasıl 
olmuştur. 

SULH TEKLiFi AKIM 
KALIRSA 

Paris 10 (Ö.R)- "Depeche 

Bir Sovyet harp gcmısi 111alle.ı·ra /ıali11de 

de T oulouse,. gazetesinde Çl- ı devletleri ayrılacaklardır. 15 
kan bir makalesinde, 8. Hcrriot senelik eser mahvolacakbr. Fa-
şöyle yazıyor: kat 1924 senesine nisbetle 

Uluslar sosyetesi kadrosunda Fransa bugün, Rusyanın yar-
umumi bir sulh organizasyonu dımiyle, muvaffak olmak için 
için yapılan teklif, belki en son daha çok şansa maliktir. Bu-
bir ihtimaldir. Uluslar sosyete- nun için bütün cumhuriyetçiler, 
sinin akıbeti de bunun üzerin- komünistlere varıncaya kadar, 
de oynanacaklar. Eğer bu tek- programı müdafaa etmelidirler. 
lif akim kalırsa küçük antant Bu bir iman hareketidir. Fakat 

Briiksrlden bır giiriiniiş 

tahakkuk edebilir. Mesele iç 
ve dışta sulhun tesisidir. 

HERYONUN SNYLEVI 
Paris, 10 (Ö.R) - Bir inti

habat toplantısında verdiği 

söylevde B. Herriot Sovyetler
den bahsederek demiştir ki: 

- Moskovaya gittiğim zaman 
Sovyet re caline dedim ki: F ran
saya karşı vaziyetiniz nedir? 

Sizin ihtilal programınız pek 
iyi bir şey olabilir, fakat Ce
nevreye geliniz ve yeni bir 
arsıulusal nizam kurmağa yar
dım ediniz. 

Bu sözü dinlediler. Yalnıs 

F ransaya yaklaşmakla kalma• 
dılar, uluslar sosyetesine d• 
girdiler. Orada tavrı barekr.t• 
leri daima korekt olmuştur 
Bilhassa Sar, Macar meselele· 
rinde bunun için Rusyaya git• 

mekle F ransaya yardım etti• 
gımı iddia edebilirim. Eğer. 

Rusya bugün hala Almanya• 

nın müttefiki olsaydı, dütünl• 
nüz Avrupanın hali ne olurdu. 

FRANSAIYIHAREKETE"M'I 
Bundan sonra B. Herriot dı 

siyasa güçlüklerinden bahse• 
derek Fransız hükumetinin ~ 

hareket ettiğini söylemit v 
şunları ilave etmiştir: 

- lngiltereden evelkileri&" 
den daha sağlam teminat elde 
edildi. lngiltere çok tenkil 
edilmiştir. Fakat Ingiliz uıu-... 

düşünerek hareket edea Wr. 
millettir. Vereceği kararlart 
uzun uzadıya tarttıktan soar 
verir. Bu millet ve btıkumet. 

erkanı harbiyeler arasında 
temas kabul ettiler. Bu Fran• 
için büyük bir teminattır. 

B. Herriot Fransız sulh pil• 
nının bütün uluslara şamil ol• 
duğunu söylemiştir. 

l••······································································································································································································································································ .. 

Istihk8mlar • mese esı 
................................................................................................ 

F ransanın üzerinde durakladığı 
meselenin çetin yerleri vardır 

Paris, 10 (Ö.R) - •• Paris 
Soir ,, lngiliz milletine Alman 
tehlükesinin vahametini ve ya-
kınlığını takdir etmesini tav
.siye ediyor ve diyor ki: 

" lngiltere belki Avrupa 
lutasma arka çevirerek yaşıya
bilir. Fransa lnR"iliz dostluğunu 
talyan do tluğu ile talife mec. 

burdur . ., 
NOTADA NELER VAR? 

Paris, 10 ( Ö.R) - " Petit 
Provençal,, gazetesi B. Flandin 
tarafından B. Edene verilen 
mahrem nota hakkınde ~u ma
lümatı veriyor: 

Fransa uzlaşmanın bittiği 
kanaatiyle, lngiliz teminat 
mektubunda ileri sürülen ted-
birlerin alınmasını istiyor. İngil
tere ise müzakereye devam 
iddiasmdadır. Hatta Ren böl-
gesinde Alman askerleri mev
cudunun artırılmaması ve istih
kam yapılmaması meselelerinde 
bile... Ingiltere kat'i bir teşeb
büse girişmemcğe çalışacak ve 
erkanıhal'biye j!Örüşmelerile 
Fransayı tatmin etmek isteye
cektir. 

"P.oP, rs de Lyon,, gazete
sine gore FJandin - Eden mü-
nakaşası B. Van Zeeland ve 
belki Baron Aloizinin de işti-
rakile devam etmiştir. Fransa 
Habeş meselesinden ziyade 
Ren meselesile meşgul olarak 
lnsrltereden yardım istemiş-

ı t 

l ımısa11m I ondrn sefili 
tir. lngiltere ise, imp~rator
luk yollarına hakim oldu
ğu ıçın, Ren meselesinden 
ziyade ehemmiyet verdiği Ha
beş işinde Fransanın kendisi
ne kafi derecede yardım et
memesinden şikayet etmişf r. 

B. Flandin Ren meselesinin 
Fransa için herşerden üstün 
olduğunu anlatmış ve ltal
yaya karşı zecri tedbirler 
tatbik edilirse, Italya Fran-
sadan uzak kalacağından 
Almanyanın serbest olacağını 
anlatmış, Steresa cephesinin 
yeniden kurulmasının en esaslı 
sulh teminatı olduğunu 1>ildir
miştir. 

KARŞILIKLI TA YIRLAR 
0 Lyon Republicain,, gazete

sine göre de karşılıklı tavırlar 
tavazzuh etmektedir. lngiltere 
görüşmelere devam fikrinde
dir. Uluslar sasyetcsi kon
seyinin Fransız sulh planiyle 
birlikte Alman tekliflerini de 
tedkik etmc:sine lüzum gör
mektedir. Almanyanın Ren 
bölgesinde istihkam yapma
ması için Bertin hükumeti nez
dinde miişterek bir ieşebbüs 
yapılmasına gelince, lngiltere 
göriişnıeJeriıı muvaffakıyet ih
timalini kıracak böyle bir te
şebbüse girişmeğe mütemayil 
değildir. Fransa da karşılıklı 
olarak esas iddialarından vaz 
geçmiyor. Cenevrede asıl mü
cadele bu istihkamlar meselesi 
üzerinde yapılmaktadır. lngil
terenin ~on vereceği karar 
belli olmadığı gibi lngiliz işti
raki olmak~ızın Fransanın na
sıl bir harekette bulunacağı 
da tahmin edilemiyor. 

len<lırdı. ıngııı:r; ııuınrun.uuıu· 

Italya bir nota verdi 
Italyan esirlerinden birinin derisi 
yüzülmüş ve serbes bırakılmış 

Paris 1 O ( Ö. R ) - Sala- ' · esirlerinin katil ve işkencelİBi 
hiyettar çevrenlerde Cenevre gördüğünü bildirmiştir. 
müzakerelerinde Fransanın ro- Ayni nota on mart tarihinde 
lu hakkında şu malumat veri- Mı ır kızılayma mensup 3 m~ 
liyor: Fransa Uluslar Sosyete- mur tarafından Kahire kon10• 
si pektmın tamamile tatbiki Iosluğuna, yemin altında ve 
lehindedir. Fakat mütekabiliyet şahid huzurunda yapılan ifa• 
istemektedir. Uluslar sosyetesi deyi de bildiriyor ki buna pre 
kadrosunda diğer milletlerle iş bir ilkkanunda bir ltalyan eai· 
birliğine hazırdır, ancak bu rinin derisi yüzülmüş ve aonra 
birlik, lngilterede Habeş ve kendisi yakılmıştır. Uluılar 
Alman meselelerinde birbirin- ıosyetesi sekreterinden bu 
den ayrı prensipler güdülme- mGzalimi uluslar kurumu üyesi 
mesine bağhdır. Nihayet Fran- devletlere bildirmesi rica 
sa Italyt! ile dostluğunu mu- edilmektedir. 
hafaza arzusundadır. Bunun • 

için Habeş harbınm biran ev- Zehı·rıı· gaz 
vel bitmesini ve Stresa'da kuru-
lan lngiliz_- Fransız - ltalyan B f 1 
cephesinin iadesiesini istemek. . onı )(l arı yağıyor 
tedir. Paris 10 ( Ö. R) - Adis • 

iT AL YAN NOTASI Ababadan bildirildiğine göre 
Roma, 10 (Ö.R) _ 7 Nisan Habeş kıtaları dünden beri 

tarihiyle Uluslar sosyetesi ge- Valdia civarında, Magdalanın 
80 kilometre şimalinde ltalyan• nel eekreterliğine gönderdiği 

bir notada ltalya hükümeti, larla temasa girmiştir. Ogaden 
Yunan konsoloshanesi kançıla- muharebeleri hakkında Adiı • 
rmın Cibutide ltalyan konsolo- Ababaya hiç bir t~fsilat gel· 

memiştir. Fakat Ras Nasibu· 
suna verdiği bir ifadeyi bildir-
mektedir . Bu Yunan me- nun bildirdiğine göre ltalyaa 

tayyareleri sasabenek ve Har• 
muru Dire Dauada 1935yılmda 

rar şehirlerine en müthiş bir 
E!ir ticaretine şahit oldu- zehirli gaz olan iperitle dola 
ğunu ve 1935 son teşrininde bombalar yağdırmı§lardır. Yal· 
bilhassa tayyareci veya zırhlı nıı 8 Nisan gününde buaJara 
otomobil mürf!ltebatı ItaJyan ltalyan lunlı rt Ot'llernl n,1 Bı11w \'erdikleri kurbanlar 80 kifi•• 


