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' Son Dakika: 

Haberleri 5 inci 
sahifededir 
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CmuJm,·iyeliıı Ve OıunJım·iyet Escwiniıı Bc1a;isi, Saba1ılan Çılı:ar Siyasi Gazetedir Yeni Asır matbaasında basllmışbr. 
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talyan şartları nedir? Mussolininin bir teklifi 
B. adriaganın mektubuna Musso ini 
kısa ir zamanda cevap verecektir 

tal yayı mahkum eden U. Sosyetesi 
kararı ortadan kalkmalı imiş 

Roma, 2 (Ö.R)- Burada dolaşan bir şayiaya göre, sulh mü:lakcresine 

girişmek üzere Habeş delegeleri şimal Italyan ordusu umumi karar

gfihma gitmişlerdir. Bu haber resmi olarak ne tekzip, ne de teyid 

ITALYANIN BiR MÜRACAATI 
Londra, 2 (A.A)- Daily Herald gazetesine göre, dün akşam Parisc 

hareket eden Fransanın Roma büyük elçisi B. Dö Şambrun Italyamn 
aşağıdaki şartlar dahilinde Avrupa işlerine iştirake hazır bulunduğunu 
B. Flandine bildirmiştir: edilmiştir. 

iT AL YANLARIN ŞARTLARI NEDiR? 
Roma, 2 (Ö.R) - B. Mussolini on iiçlcr komitesi başkanı B. de 

Madariaga'dan bir mektup almıştır. İspanyol delegesi Habeş anlaşmaz
hğmın halli için ltalyaca ne gibi bir yol ve usul güdülmesinin istenil
diğini soruyor. B . .Mussolininin bu mektuba en kısa bir zamanda cevap 

r,,~yereceği bildirilmektedir. _,..,..,_,_,.._.,.,,zzz;;l!iZZ:ZZ::ZZ2:Zl'!:z;A~dt2is2Azbi.ıa~bada s'/:}4ŞJ_eJiJ'f/!J!.~mı soknfl Riket vr kaflsı 

ı - Zecri tedbirlerin derhal kaldırllması, 
2 - Habe istana kar ı olan hareketinden dolayi Mil-

letler cemfyeti tarafından ltalya aleyhine yapllan ithamın 
derhal geri ahnması, 

a - Sulh görüşmeleri ltalya e Habe i tana bırakıla
cak, Milletler cemiyeti bu ı e karı mıracaktır. 
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Alınan uyanıklık 

dersleri 
Şu Habeş harbı .. küçük mil

letler" için uyanıklık dersleriyle 
doludur: Dünyanın bugünkü ni
:ıamı içinde "zaif milletler ,,için 
yaşamak hakkı yoktur.Tarihten 
önceki devirlerde ıc Kuvvet ,. 
kelimesinin anlamı neyse bugün 
de odur. Şu ayrımla ki dünün 
insanları bugünkü kadar mürai 
değildiler. Kvvetin mutlak ha
kimiyetin; gi:zliyecck düsturlara 
ha,vurmazlardı. Kuvvetli olan
lar, emrivakiler yaratmağa gücü 
yetenler hakkın daha çok 
zamanlar kuvvet onünde eğile· 
ceğini bilirlerdi. 

Bugünde vaziyet aynıdır. 
Yaşama kudretini, herşey

den önce, öz varlığında bul
nuyan bir milletin hakkın ga
lebesine inanması beyhudedir. 
"Hakhyım,, diyen hakkını ko
ruyacak durumda olmalıdır. 
~luslar sosyetesinin hassa· 
l'ıyeti, taarruzu suçlıyan ateşli 
nutuklar, birkaç idealist devlet 
adaınının dünyanın mukadde
ratını kaba ve haşin bir kuvvet 
düsturuyla idare edilmekten kur-

tarmak için ileri sürdükleri fikir
ler moral mU:zaheretin ilerisine 
geçmediği cihetle bahtsız Ha
beş milletini insafsızca hücum
lardan koruyamadı. Çıplak ka
Yalıldarında, çıplak gööüslerin
den siperler örerek ocaklarını 
nıüdafaaya çalışan bu insanlar 
seyyar kaleler halinde yürüyen 
tankları, havadan cehennem 
bombaları yağdıran uçakları 
olmadığı için, bugünkü harp 
tekniğinin inceliklerini bilme
dikleri için felaketten felakete 
sürüklendiler. En korkunç harp 
ınakinaları önünde yılmadan 
dövüştükleri halda faik kuv
vetlerin ezici baskısı altında 
çok içerilere çekildiler. Bugün 
artık ne kadar yalnız oldukla
rını, nevmidanc bir müdafaa
dan başka çareleri kalmadığını 
biliyorlar.Şunu da eyice anlamış
lardır ki memleketlerini istilaya 
gelen emperyalıst kuvvet ne
silJerinin, ırklarının düşmanıdır. 
Ve hunun delili rözleri önün
dedir: 
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Lokarno devletleri o n fer ansı cumartesi 
•• • •• veya pazar esı gunu rü selde toplanacaktır 

A MANLA Standa.r~ . gazetes!nin :ondra 
mubabırının yazdıgına gore, B. 

fikir teatisi yapılması merke_. 
kezinde olacaktır. Bu hususta 

Söz sıra ı ar t 
Fran anındır, diyorlar. 

Paris, 2 \Ô.R) - Dün ak
şam dışişleri bakanı B. Flanden 
le lngiliz sefiri Sir George 
Clark arasındaki konuşmada, 
Alman cevabı üzerinde görüş
mek Uzere Lokarno devletleri 
konferansının Cumartesi veya 
Pazartesi günü Brükselde top
lanmasının görüşüldüğü söyJe
myor. 

ELIZEDE BİR TOPLANTI 

Ed~ 'n Alman cevabı hakkın
daki izahabnı dinliyen bazı 
nazırlar Ren'de bir komisyon 
teşkiline dair olan teklifin çok 
yerinde olduğunu ve lngiltere 
bükümetinin müteaddid defa-

• mdiden bazı görüşmelere baş
lanması tasarlanmaktadır. Ma
mafi bu görüşmelerin nerede 
yapılacağı hakkında henüz hiç 
bir karar verilmemiştir. 

Evening gazetesinin diplo- t 

}''e11i koııjeransm toplamıcaif ı 
Bfiikseldm birkaç ma11za1tı 

Paris, 2 (Ö,R) - Alnıan ce
vabı hakkında başbakan ve 
dış işleri bakanı dün akşam 
görüşeceklerdi. Fakat cevabm 

metni Londradan Parise gece 
geç vakıt vardığmdan bu gö
rüşme bu sabah yapılmış ve 
Alman tekliflerinin tetdiki ile 
lazımgelen kararların verilmesi 
için buğün Cumur başkanının Jar böyle bir teklifde bulunmuş matik muharririnin haber ver-
başkanhğında bir hakanlar ku- olduğunu söylemişlerdir. diğine göre, 4 Lokamo dev-
rulunun toplanm3sına karar Söylendiğine göre, lngilte- Jetinin Brükselde toplanması 
verilmiştir. nin bundan sonra yapacağı mevzuu bahsedilmiştir. 

INGILIZ NOKTAINAZARl teşebbüs lngiltere, Fransa, SIR.~ FRANSANIN 
arasında 

AUgemeine Zeitung,. bu sa
bahki başmakalesinde diyor ki: 

.. Artık söz sırası Fransamn
dır. Sulb eserine, Almany 
kendi payına li:zımgelen biz-

Avusturyanın mecburi askerlik kararı Prahada 
sükiinet fakat hayretle karşılanmış1>1r 

K. ANTANT -·-Arasında öneınli 
nıiizakcrcler olacak 

Praba, 2 (Ô.R)- Çekoslo
vakya hükumeti, Avusturyanın 
mecburi askerlik usuliinü ihda
sa karar vermiş olduğundan 
resmi surette haberdar edilmiş 
değildir. Bununla beraber Şu
şing'in diyet meclisinde çok 
sarih olan beyanatı Roma and .. 
taşmasından sonraAvusturyanın 

bü kararı aldığını göstermek· 
tedir. 

-
Aı•11sturya re Macar başl'l'kil l't dış bakanla" ltalı•n faşist frkası 
· erkanı arnsmda 

Bu haber Prahada sükünetle dostane anla~madan .sonra Vi-
karıılanmııtır. Avusturya ve yana bükfu:Detinin bu derece 
Çekoslovakya arasında yapılan mühim bir ka-rar almadan evvel 

Çek hükiimetile temasa geç
memiş bulunma~ına hayret edi
liyor. 

Burada hakim olan kanaate 
göre Avusturya, Almanyanın 
eserine uyarak Sen Jermen 
andlaşmasını bozarsa var.i
yet vahimleşecektir. Çekos
lovakya diğer iki müttefiki
nin vaziyetini anladıkdan sonra 
bir karar verecektir. 

Romanya dıı bakanı B. Tl
tüleakonun Londra d&nlişile 
Prahaya uanyacağı ve Çekos
lovakya devlet adamlarile r&
.riiteceği haber alınmııbr. 

O.Şarkta 
Korkunç hadiseler 

devam ediyor 
aı·p endi~e]eri crit
tikçe ge ıişliyor 
Tokyo. 2 (Ö.R) - Sovyct-

Jer birliğinin dış MogoJistana 
üçüncü bir devlet tarafından 

bir taarruz vukubulduğu tak
dirde, Moskova hükümetinin 
müsellehan müdahaleye mecbur 
kalacağı hakkındaki beyanata 
burada derin akisler bırak

mıştır. 

Nankin hükümetınin son ha
diselere muhakkak iştiraki vazi· 
yeti daha güç bir duruma so
kabilir. 

Dün de hudutta mühim hadi· 
seler oldu. Dış Mogolistan 
kıt'ah 12 tayyare ile takviye 
edildiler. Japon ve Mançuri 
kuvvetlerinden ölüler ve yara
hlar vardır. 

Buf!iilıkii /apon ltükiimeiıni!ı ~n km•· 
~·elli elrnzanlarmdnn Oato 

Mançuko hükümeti, yeni 
hud.utlarda gayri askeri bölge
ler ıhdası suretile ihtilafın hal
lini istemektedir. Sovyetler 
birliği ise, bir tarafdan Fran
saya, diğer tarafdan dış Mo
golistan ve Nankin hükumet
lerile yapdıiı karanlık anlaş
malara dayanarak Japonyanın 
yayılma hareketine karşı mu
kabil harekete girişmek iste
ğindedir. 

lngiliz filosu 
Aden 2 (Ö.R) - ikinci ana 

yurd filoıu bugün lngiJtereye 
dfüıOyor. 



Sahlle 2 

Bir faciadan 
••• . 

Alınan uyönıklık 
dersleri 

- Baş tarafı l ilıci say/ada -
Aç1k şehirleri birbiri ardınca 

bombardıman edilmiştir. 

Hastaneleri yakılm1ştır. 
Mabedleri tahrib olunmuştur. 

Silahsız çocukları, kadınlan, 
yerinden kımıld.amıyacak kadar 
takatsıı olan ihtiyarları mitral
yöz ateşine tutulmuştur. Bu 
manzaradan insanhğın vicdana 
titremiştir. Fakat o kadar ... Ah 
şu insanlığın vicdanı kuvvetsiz
lere karşı ne kadar başkadır. 

Bu faciaları yaratan geri bir 
millet olsaydı neler yapılmazdı? 
Dünya gazeteleri bu hareketi 
en koyu bir vahşet suretinde 
ifade etmekten çekinmezlerdi. 

Büyük harpte Almanlar Lu
veni yaktıkları Rems katedra
!mı bombardıman ettikleri za
man dünya ayaklanmışb. Bir 
Luzitanya faciası Amerikayı 
barba sürüklemeğe yetmişti. 
Fakat Habeşistanda açık şe-

hirler, hastaneler, mabedler 
yakılırken kimsenin kıh bile 
oynamıyor. Bu haileyi zevkli 
bir komedi şeklinde seyreden .. 
ler bile vardır. 

Bu duygusuzluk neden ba 
kadar utanç vericidir. 

Cevabı açıktır : 
Habeşler geri bir millettirler. 

Medeniyet ailesi içinde yer al
mamışlardır. Acaba büyük 
medeniyetiyle övünen millet ne 
yapıyor? 

Şehirleri yakan, zehirlt bom .. 
balan kullanan, masum çocuk-
lann camna kıyan kimdir? 

Geri Habeşler mi? Yoksa 
medeniyetin piştan olduklannı 
iddia edenler mi? 

Onlar ki doğu Afrikasına 
medeniyet götüreceklerini söy- ~ 
lüyorlardı. Yersiz yere yakarak ' 
yıkarak ilerliyorlar ... Nemeşum 
bir medeniyet bamulesi bu .. 
Kefenler içine sarılmış .. 

Sorulsa.. Bn şehirleri niçin 
yakıyorsunuz? 

Bu bahtsız insanlara neden 
bu kadar eziyet ediyorsunuz? 

Muk<lvemet etmesinler.. Si
lahlarını yere alsınlar.. Hürri
yet ve istiklal davasından vaz-
geçsinler.. Ebedi kölelik zin
cirlerini, bir daha kurtulmak 
ümidi olmaksızın boyuolarma 
geçirsinler diye.. Tıpkı Somali 
ve Eritrenin kurbanlıklanna 
benzesinler diye .• Y ann ltalyan 
emperyaJizması bqka sergü
zeştJere atılınca onun fütursuzca 
feda edebileceği sürüler haline 
gelsinler diye .. 

Şe-vk.et; ::El:i.1giı-ı 

65800 ton 
Üzüm ihraç ettik 

Çekirdeksiz kuru üzüm ihraç 
mevsimi başlangıcı olan 16 
ağustos 935 tarihinden 29 şu
bat 935 tarihine kadar Imıir 
limanından muhtelif yabancı 
ülkelere 65, 794,6 ton ihracat 
yapılmıştır. i3ir yıl evel ayni 
müddet içinde 35,630,4 ton 
ihraç edilmiştir. Bu neticeye 
göre, bu seneki ihracat geçen 
yıl ihracatından yarı, yarıya 
fazladır. 

Kuru incir de ihraç başlan .. 
ğıcı olan 20 Ağustos 935 den 
29 Şubat 936 tarihine kadar 
Izmir limanından muhtelif ya
bancı ülkelere 35,786,5 ton 
ihraç edilmiştir. 

Bir yıl evvelki ihracat ise 
26,147,9 ton idi. Arada bu 
sene lehine mühim bir fark 
hasıl olduğu görülmektedir. 

Oda heyeti 
Ticaret odası idare heyeti 

dün toplanarak esnaf ve işçi 
kurumları birliğinin 9 aylık 
bütçesi hakkında müzakereler
de bulunmuştur. 

Bütçe tetkikatının önümüz
deki hafta içinde bitirileceği 
umniuyor. 

VENi ASIR 

. -
ŞEH R HABERLERi 

Tütün inhisar idaresi · 
Alsancakta altı katlı muazzam bir 

tütün fabrikası inşa ettiriyor 
Fabrikada daimi surette 1500 amele çalıştır!lacak ve 

sağlık şartları tamamlanacaktır 
inhisarlar idaresince Al.sancakta Kiltürpark 

yanında ve şimdiki sigara fabrikası civarmda 
büyük bir tütün imalathanesinin yapılacağını 
yazmıştık. 

Deponun inşasının esasları ile alakadar olmak 
üzere umum müdürlükçe lzmire gönderilen 
mimar B. Selim işe başlamışbr. 

Depo ve imalathane 6200 metre murabbalık 
bir saha üzerinde ve alb kattan ibaret olacak· 
tır. inşası için beş yüz bin lira sa.rfedilecektir. 

Burada bin kadın ve dört yüz erkek işci 
çalışacağından binanın her tarafı bol ziya alacak 
şekilde yaphnlacak ve ayrıca toz emme terti· 
hah da bulunacakhr. 

1 

Bina iki milyon kilo tütün alabilecek büyük
lükte olacağından ölü mevsimlerde dahi burada 
işçiler çahşacaklar, mu.akkat dahi olsa tatil 
mevzuubahs olmıyacaktır. 

Türkiyede ilk defa olarak lzmirde yapılacak 
olan bu binada işçiler için soyunma, giyinme 
salonlan ile sıhhi yemekhaneler, duş yerleri, 
amele çocuklannıo gilndüzleri bakımı için bir 

çocuk yuvası, on dört kadın ve yedi erkek hasta 
yatabilecek bir reviri olacakbr. Çocuk yuvasm .. 
daki çocuklan bakmak için lüzumu kadar hem
şire, revirde daimi bir doktor ve hasta bakıcı 
bulunacakbr. 

1 
Tütün -Ofisi teşkili 

Hakkında bir cereyan 
va~du· 

Tütün ekme kanununun ge .. 

çen yıl içindeki tatbikat neti
celeri hakkında iktisad veka

letinden şehrimiz ticaret oda
sının müta!eası sorulmuştur. 

Oda bu hususta tetkikat 
yapmakta olduğu gibi tütün 

ihracatçılarından bazılarının te
şebbüsü üzerine bir tütüncüler 

birliğinin teşkili için yakında 
odada umumi bir toplantı yapıl
ması düşünülmektedir. Diğer 
taraftan haber aldığımıza göre 

iktisad vekaleti dahi tütün işi 
üzerinde yeniden tetkiklerde 

bulunmaktadır. Bu meyanda 
Yunanistanda olduğu gibi bir 
tütün ofisinin teşkili dahi düşü
nülmektedir. 
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Eşrefpaşa cinayeti mah~mede ATIŞ 

F otograf Salibin, fakat Resmi hakkında 
bir emir 

Tay yare resmi hakkındaki 
2459 sayılı kanunun befinci 
madd~sinde yazılı k•yınetli ev
rakın sabşlarmda bayilere yüz
de beş bey'iye verilip verilmi .. 
yeceği hakkında bazı yerlerde 
tereddüde düşüldüğü görül
müştür. 

Maliye vekaletinden vilayete 
gelen bir bildirimde müdafaa 
ve tayyare pulu satanlara yüz
de beş bey'iye aidab verilmesi 
kanun icabından olmakla bera .. 
her bu hükmün sadece tayyare 
resmi kanununun beşinci mad
desinde nevileri gösterilmiş 

olan kıymetli evrak !llatışı ile 
hiç bir alakası bulunmadığı, 
evlenme, noter dairelerinde, 
köy ve inzibat işlerinde kulla
nılması mutat olan nevi, kıy

meti bildirilen kıymetli evrak 
sahşlanndan yüzde beş bey'iye 
hissesi verilmesi caiz olmadığı 
bildirilmiştir. 

•• • • • • • • 
At koşuları 

Pazar günü başhyacak olan 
at koşulanna 28 hayvan gire-
cektir. Yerli yanm kan lngiliz 
atJanna mahsus olan birinci 
koşuya 4, üç yaşındaki yerli 
saf kan lngiliz atlanna mah· 
sus ikinci koşuya 6, yerli ya
rım kan lngiliz atlarına mah· 
sus üçüncü koşuya 7, halis kan 
Ingiliz atıanna mahsus dördün
cü koşuya 4 ve Arab yanm 
kan Arab atlarına mahsus be
şinçi koşuya da 7 hayvan kay· 
dettirilmiştir. . ·-·····--Vlllyet mecllsl 

Vilayet umumi meclisi bugün 
saat 14 de vilayet salonunda 
toplanacak ve encümenlerden 
gelen evrak üzerinde görüşe
cektir. 

katil hangisidir? ··-· ..... Eşrefpaşada berber Alanyalı Hüseyin kızı Hayriye isminde 
Hüseyni öldüreıı marangoz Sa- bir kız dünkü celsede şahid 
lihin muhakemesine dün ağır olarak dinlenmiş ve demiştir 
cezada devam edilmiştir. ki: 

Amme hukuku ~bidi aıfatiyle - Cinayetten sonra Salibin 
Ahmed kızı Selimenin Nevşehir ablasının evi önünde birkaç 
ağlrceza mahkemesinde abnmış çocuk oyaıyordu. Bunlann ara-
olan ifadesi okunmuştur. sında hamal Tatar Hüseynin 

Selime diyor ki: oğlu da vardı. Hüseynin oğlu 
- "Talimata bağlı olarak bir aralık bize "Salibi içeri at-

gördüğüm katil Salibin resmi tırdık Hüseyini bab;.m kova-
karakolda katil olarak bana ladı ve ağabeğim vurdu,, dedi. 
gösterilen adamdır. Fakat vak'a Bunun üzerine çocuğun babası 
gecesi cinayeti işleyen şahsın ve anası çocuğu evlerine ka-
bu olup olmadığını bilemem. padılar ve sokağa salmadılar. 
Yalnız karakolda katil budur,, Muhakeme son safhaya gel-
demişlerdi. Ben de Salibi bu- diğinden iddiamn serdi için 
nun için katil biliyorum . ., başka bır güne bırakılm·ştır. 

Ehliyet vesikaları 
hakkında 

Eksiltmesi yapilacak her han
gi bir yol, demiryolu. köprü 
su ve yapı işi ehliyet vesikası 
almak istiyenlerin ekseriya 
ihale gününden bir iki gün, 
hatta bir iki saat evvel müra
caat ettikleri, bu yüzden iste
nilen bu vesikaların tetkikaw 
boan yapılamadığı anlaşılmıştır. 

Bu gibilerin eksiltme günün· 
den en az sekiz gün evvel 
müracaat etmeleri hakkında 

evvelce bir emir de verilmişti. 
Bayındırlık bakanlığından şeh
rimizdeki alakadarlara gelen 
bir bildirimde ne gibi vesika 
aramlacağının alakadar daire
lerce tasrih edilmesi ve ehli
yet vesikalanmo ektiltme gü· 
nünden en az sek~ gün evvel 
müracaat edilerek alınması, 
aksi takdırde eksiltmelere ka
bul edilmemeleri bildirilmiştir: 

Muallimler 
Kongresi 

"Ekseriyet olmadığından bir 
Nisan tarihinde loplanamıyan 

lzmir muallimler birliği kong· 
resi yann saat on beşte Halk
evinde toplanacaktır. 

•••••••• 
Katil aranıyor 
Tepecikte Nizam sokağında 

18 numaralı evde karısı Hasi
beyi mavzer kurşunu ve kasa· 
tura ile 21 yerinden yaralıya
rak öldüren ve kaçan Kütah
yalı Mehmed Buca civarında 
çobanlar tarafından görülmüş
tür. Yakalanması için tertibat 
almmışbr. 

Hırsızhk 

Sinekli caddesinde oturan 
lbrahim kızı Gülsüm ve Ahmet 
oğlu Mustafanın evlerine giren 
13 yaşlannda Mehmet ile Ya-
şar bir saat ve bir havan çal
mışlardır. 

ELHAMRA SiNEMASI TELEFON 
2573 

Bu akşam 21,15 seansından itibaren 
Görmediğiniz, bilmediğiniz bir diyarda; heyecanla, merakla, baştanbaşa aşk ve kıskançlıkla dolu 

ve şimdiye kadar duymadığımz yepyeni bir mevzuda vücuda getirilmiş bu senenin en güzel filmi 

SEN GAP UR POSTASI 
Fransızca sözlü Metro - goldvin - mayer süper filmi 

Bu filmin harikuladeliğini temin için hiç bir fedakarlıktan kaçınılmamış ve şöhretleri dün
yaca tanınmış dört büyük yıldız ola.n 

CLARC GABLE - JEAN HARLOV - VALLACE BEERY - LEVIS STON 
Bir araya getirilerek tam bir fedakarlık l'ekoru tesis edilmiştir. 

• •• •• 
Talimlerine 
haşlanıyor 

Atıcılık taJimlerine 11 Nisan 
936 Cumartesi bünü saat 3 te 
kışlanın iç meydanında Törenle 
başlanacaktır. Büyük bir alaka 
ile devam eden kayıt işi 1 Ma .. 
yıs 936 tarihine kadar devam 
edecektir. Bu spora on yedi 
yaşında ve daha yukarı genç 
bayanların da kayıtlan yapıl· 

maktadır. 

Tekaüde 
sevkedilenler 
Altmış yasmı geçmiş olan

larla vücutlarından istifade 
mümkün olmıyan memurların 
tekaüde sevkedilmeleri ve açığa 
çıkarılmaları hakkındaki kanun 
inhisarlar başmüdürlüğüne teb
liğ edilmiş ve lzmir merkezinden 
altı kişi ve mülbakattan da 1 
kişi bir nisandan itibaren me
murluktan çıkanlmışlardır. 

Afyon 
Cenubi Sırbistan
da afyon zeriyatı 

Üsküp ticaret ve sanayı odası 
istaHstiklerine nazaran cenubi 
Sırbistanın 14 mıntakasmda 
geçen yıl elde edilen afyon 
istihsalatı yekuna 57,051 kilo
gramdır. Bundan henüz satıl .. 
mıyarak stok olarak kalan mik
tar ise, 14,125 kilogramdır. 

Gene bu statistikler ziraat 
sahasının genişlemesine naza
ran içinde bulunduğumuz 1936 
yıh islibsalatının 70-80 bin ki
lograma varacağını kaydetmek
tedir. 

Verilen malümata göre, af· 
yon sürümünü kolaylaşdırmak 
için zecri bir istihsal ve satış 
teşkilatı vücude getirilmesini 
zaruri görmekte olan Üsküp 
Ticaret ve Sanayi Odası, bu 
maksadla ticaret ve sanayi 
bakanlığma bir Yugoslav af
yon ibracab idaresi teşkiline 
aid bir proje vermiştir. 

Hükumet, münhasıran ken
dine aid bulunan afyon ihra
catı hakkını bu sosyete vası .. 
tasile kullanacak ve sosyetenin . 
50,000 hisseye ayrılmış olan 5 
milyon dinarlık sermayesinin 
yarısına iştirak edecektir. Bu 
sermayenin diğer yarısı da 
müstahsillerle diğer alakadar
lar arasmda taksim edilecektir. 

~ Nisan --& 

Likmaşları 
••••• 

AJtay .. Altınoı .. du hu 
hafta karşı laşı yoı.. ı 
Bil ndiği gibi, bu sene lik 

maçları çok heyecanlı bir saf
haya girmiş bulunuyor. Pazar 
günü yapılacak Altay-Altınordu 
arasındaki mühim maç bu yı· 
im hakiki şampiyonunu mey· 
dana çıkarmağa yardım ede
ceğinden bu haftaki karşılaş .. 
malar enteresan olacaktır. 

Dün akşam toplanan bölge 
futbol kurulu bu hafta yaplla
~ak maçların proğram ve ha
kemlerini aşağlda gösterildiği 
gibi seçmiştir: 

A takımları Alsancak ala
nında: 

Saat 11 de Şarkspor • lzmi~ 
spor hakem Esat K. S. K. 

Saat 13 de Bumova - Demir 
spor hakem Mustafa Altınordu 

Saat 15 de Altay-Altınordu 

hakem Sabri İzmirspor 
B. TAKIMLARI HALKEVI 

ALANINDA 
Saat 9 da Şarkspor - lzmir· 

spor hakem Mustafa Şenkal 
Alhnordu. 

Saat 10,15 de Bornova - De-

mirspor hakem Baha Konur 
Altay. 

Saat 11,30 da Albnordu -
Altay hakem Ahmed Öı:gergio 
HaJkevi, 

Halkavi Llkleri 
HALKEVl ALANINDA 

Saat lZ,30 da Yükselme-

Devrim hakem Faruk Kahra 
manlar. 

Saat 15 de Hacıhüseyinler· 
Tepecik hakem Cahit Alaed
din Hilal. 

Saat 16,30 da Parkspor-Ku
rultay hakem Ahmed Halkevi 

OkulJar lik ıaaçları Halk sa
hasmdaki tamirat dolayısile bir 
hafta geri bırakılmıştır.Gelecek 
hafta Halkevi kulüpler l kinin 

son haftasıdır. Ayni takımlar 

Halkevi kupası için, lik usulü 

ile tekrar bir devrelik maçlara 
başlıyacaklardır. 

.CE/.ZX/7.7...L/ILZ/Y' .. J,Y' /LX/c/J.>iGGJj 

Borsa Haberleri § 
Dün Borsada ~ 
~ı;lar~ 

üzUm 
Çu. Alıcı 
394 Üzlim kurumu 11 

Fiat 
75 12 

102 inhisar idaresi 7 
53 M J T aranto 13 25 
44 H Alanyalı 12 12 
22 K A Kazım 10 25 
13 Ş Riza l lalef 12 25 
8 S Sü!eymano 15 50 
636 Yekün 

501616 Eski satış 
502252 uumi satış 

Zahire 

7 25 
13 25 
13 37 
10 50 
13 
15 50 

Çu. Cinsi Fiat 
884 Buğday 6 50 
325 Arpa 4 37 

91 Fasulya 7 50 
49 Susam 21 

248 balye pamuk 41 50 
675 ki. ka. ceviz 13 50 
25 .. 

7 75 
4 7S 
7 50 

21 
42 
14 2S 

7 A. B. içi 4 7 60 
11 Ka. badem 13 75 13 75 

Bugün şube kitabetine not 
ettirilen ve henüz vizita edil
memiş olan pamuk satışları: 
25 Balya pa. 41 50 41 50 

• • Para Piyasası 
2-4-1936 

Alış Satış 

Mark 50 15 50 62 
İsterlin 621 50 624 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 85 79 40 
Belga 21 20 21 40 
İtalyan lireti 9 95 9 97 
Isviçre Fran. 40 87 41 12 
Florin 85 25 85 40 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr.Şilini 23 37 23 87 



Son 

lstaabul, :..l. (o.t) ~ Zecri Wlltde 
ıetirikaemai, Y"10aohlarm. Bmo 
bazıları ihtikAra sapmak isteclil 
için, bpaa~ 708,000 IDloluk 
tadan ıetiillecek limonlar pek U!.,.., 
fiatlar UcUlayacakbr: 

sayacakbr. Bulgar krahnın bCSyle bir karar ver· 
meden önce Ro11t•~~ cM'eeeği a. .a,Iaaiyor. 

BQkret ı ( o~ ) - Setalıi1etli mahfeller 
~mn hareketi hakkında mtıtalea ytlrlit· 
memelt1e beraber gazetelerin ekaerisi,Macaristanın 
da bu hareketi örnek yapmasından endişe et: 
mektedirler. 

Badapeıte 2 (Ô.R) - Yan resmi mahfeller 
AYUSturyamn mecburi askerlik usulüı kurmaauu 

Romanyalı 50 sa v lstanbula geli
yorlar. Kendileri flarşılanacaktır 

Iıtanbul2(Ôzel)Romanya -.ıeb'anq meclisi reısinin~anbpda 
50 R~en sayJivı pazar gtınü ielamıze ıelecektiJ'. at.• •1• 
lAvlan tehrimizde karpa1ta1:ak1it'dir. Roman a ı sayfi~--~ 
mizde 24 ıaal kaldıkta11 sonra filMlne geçeeeklerdir. 

$ ' •• ,. 1 

planı 
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T emoçinin Rüyası 
~ 

Türk tarihinden şanlı sahifeler ; 
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Mahmud birbirine Arabsaçı gib-
girmiş entrikaları anlatb 

Doğrusu bir göçebe için - Benim işime gelince ben 
bu kadar anlayış fena değil... Temoçine silah gönderirim. 
Fakat hepsi bu kadarla da Seni bana göndermesinin sebe-
bitmiyor delikanlı... Bağdattaki bi de budar. Kavg& makina-
halife Nasıriddin Tekeşe yenil- ları, silahlar tedarik edecek ve 
diğinden düşmanına pek ziyade bunları kullanacak adamlarla 
kin gütmektedir. Bunun içindir birlikte büyük bir kervan ha-
k\ Terhan hatunun yanma ken- !inde ona göndereceğim. Senin 
di adamlarmdao biri olan Nec- için de kız kardeşin Ayşe ile 

:ddini yerleştirmiştir. Şeb Nec- Karagözlü Begumu ve Marguzu 
ddin Ulu hatunun beynine kurtarmak kalır. Onları kur-
rmiştir. Unun dimağı olmuş- tarmca hemen Süriyeye ve 
.r denebilir. Necdiddin aynı oradan gemilerle Romaya gi-

:..amanda Delhi sultanı Şeha- dersiniz. Orada kavga maki-
l eddinin de adamıdır. Şeha- nalan yapmayı ve kurmayı 
bettin elalbndan Şehülcebelfe bilen adamlar vardır. Sen Müs-
anlaşmışbr. Şimdi bu kadar lüman Süriyede Marguz da 
dalbudak salan bu karışık işi Hıristiyan Romada istediğimizi 
bilmem ki anlamağa başladm tadarik edebilirsiniz. Mülaka-
mı? Terhan hatun hem hocası tımlZI burada keselim. iki üç 
Tekeş Cengavere hem büyük saat sonra belki yine buluşu-
oğluna karşı Şeb Mecdiddin ile ruz. O zaman beni hiç görme-
ve Şehülcebelle uyuşmuştur. miş ve tanımamış ol. •. 
Öte tuıaftan Şeb Mecdiddinde - iyi amma ardmdaki adam-
bem Terhan hatuna hem de lar beni gördüler. Tanırlar. 
küçük oğlu Mehmede karşı - Za:ar yok ... Onlar benim 
Bağdat halifesi Nasıriddin, Del- adamlarımdır. Ağızlarmdan sır 
bi sultam Şehabeddin ve Şe- çıkmaz. 
hülcebelle uyuşmuştur. - Ya saray kapıcısını ne 

Bir sürü entrika.. Bir sürü yapalım? 
dolab... insanın içini bulandm- - O seni nereden belleye-

b rar Cek? Gece karanhgıv oda far-yor un ... 
- Lanet olsun bu işleri ter- ketmemiştir bile... Sen müste-

tib edenler... rih ol ve rahabna bak ... 
- Sabret delikanlı ..• Hepsi Mahmud bu sözleri söyleye-

bitmedi. Timur arslan kadar rek Canbeyin elini sıkh ve 
yavuz olduğu gibi akılhdır da... oradan uzaklaştı. 
Kendisinin Türkistanda bir çok SEMERKANDDAN. 
toprağı ve Hacende büyük ma- BASRA YA 
likaneleri olduğundan Gorha- Sabah erkenden davul, dü-
nm buyruğu altında sayılabilir. dük, boru sö:der~yle ortalık 
Terhan Hatunun küçük oğlu velveleye verilmişti. Üç göcebe 
Mehmed tahta çıkınca Gorha- yorgunluklarını ancak gidermiş-
nın emrinden kurtulmak istiye- lerdi. lstemiye istemiye gözle-

rini açtılar. Az sonra nefis cektir. Bunun için de babası 
T yemeklerle donanmış bir tepsi 

Tekeşin ölümünü bekliyor. e- getirdiler. Ve yemeği yer ye• 
keşe gelince o Gorhanla bir mez atlarmı eğerlemelerini 
harbı asla istemez. Onun fik- tenbih ettiler. Bir saat geçti 
rine göre Gorhanm topraklan g~çmedi Türkan Hatunun bos-
yıldız çevresindeki putperest tancı başısı Canbeyin odasına 
Naymanlarla hıristiyan Kerayt- girdi. Kendisine bin alhnhk 
lere karşı bir dıvar gibi durur. bir kese ile bir samur • kürk 
Gorhan iki memleket arasm- getirdi. Hizmetçilerine de bal-
daki münasebetleri sıklaşbr- !eriyle mütenasib kürkler ve-
m ak için Timuru Tekeş cen- rilmişti. Üç göcebe kıhklarını 
gaverin nezdine göndermiştir. değiştirince önlerinde bostancı 
Timurun bu topaaklarda bulu- başı olduğu halde sarayın kale 
nuşu Terhan Hatunu, Şehül- üstüne açılan bir kapısına git-
cebeli ve Şeb Mecdiddini niçin tiler. Taşköprüden geçtiler. Ve 
rahatsız ediyor anladın mı? buradan kıra çıktılar. Kapmın 
Görüyor musun bu Maverayı dışında beş yüz atlı vardı. Ça-
nehir, Harzem ve Iran diyarları yır üzerindeki arabalara otuz 
ne çürümüş bir ülkedir. Sana manda koşulmuştu. Bu araba· 
vaziyeti anlattım. Sen ne der- )ardan biri değerli mavi çuhayla 
sin bakalım? kaplanmış olduğu gibi dört 

- Benim tek bir sözüm var... çevresi sancaklarla donanmışh. 
Yaşasın Türklük... - Somı Vat-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hitler Lokarnonun Almanya- v d 
ya zorla kabul ettirildiğini iddia arşo va a 
ediyor. Delili şu: Eğer öyle ol-
masaydı, hudutlarımızın müda- Koıniinist Jaaliyeti 
faası gibi en esaslı hükümrani- V 2 (Ö R) B' k 
yet hakkını istiye istiye feda .. arşova,_ . .' . - 1 ~. ~ç 
eder miydik? gundcnberı komunıst ve mufrıt 

Ot!mek Hitler Lokarno ya- sol taraflan arasında toplu lıal-
pıhrken Almanyanın verdiği de t~vkifat .Yapılmaktadır. Bu 
hüsnü niyet misalini şimdi bize tevkıfat Lehıstanın her tarafı-

k . k . t• F k t na teşmil edilmiştir. 
arşı çevırme ıs ıyor. a a 

b ·· k d' t kJ'fJ · kabul Silah taşımak, iştial edici ugun .erı ı e ı erı dd 1 b I d k .. 
d'l d · · demi- ma e .er u un urma ., asayışı 

e ıs~. c yarı,~ ~ynmı bozmağa teşebbüs etmek gibi 
yecegı ne ma.um · suçlarda müstacelen hüküm 

"Eğer mecbur olmasaydık, 

şu veya bu tahdidatı kabul 
e~er miydik?,, Demiyecek mi? 

Gençlik neşriyatına gelince; 
"Mein Kampf,, kitabı Fransa
da mı yazıldı? Bakalım bu ki
tabı ortadan kaldırmak için 
muharriri Hitler nasıl bir emir-
11ame neşredecek ! 

Fazla olarak, yapıl acak l'!m
ahadeye mukaddes bir mahi
yet verilmesi için, Fransada 
plebist yapılmasını bile irade 
ediyor. Sankı bizim de Führe-
rim z imiş gibi! bu bir rüyadır. 
F~kat ne t ehliikeli bir rih .. ,,.,' 

verilmesini icap ettiren bir 
karar alınmıştır. 

-ray·i-e-ıd·i·v·e ,.. .. n, 
Birinci Kordonda Cumuri

yet Meydanı ile Hükumet 
Konağı arasında bir tek siyah 
deri eldiven l:lüşürülmüştür. 

Bulub matbaamıza getiren 
memnun edilecektir. 
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Yeni Asır 
Muharrirlerinden 
A. Abidin Oktay 

s Ntaan telle YENi ASIR 
o E& ' 

lngiliz menfaatları haleldar olursa 
.............................................................................. 

Italyan kuvvet eri Tsana 
gö üne doğru ilerliyor~ar 
Londra, 2 (Ö.R) - Royterin 

ltalyan karargahındaki muha
biri bildiriyor: 

ltalyanlar Gondar'a karşı 

ileri hareketlerinde son mer
haleyi bir günde almışlardır. 

Gondarın işgalinden az evvel 
53 taburdan müteşekkil bir 

kuvvet Davarek'i işgal ederek 
Gondar üzerine yürüyüşte de
vam etmiştir. 

GONDARI TERKETTILER 
Bu müteferrik kollarm iaşe-

leri tayyareler tarafından para

şütlerle temin ediliyordu. Ha
beşin eski payitahtı üzerine 

yürüyen kuvvetler hiç bir mu
kavemete tesadüf etmediler. 

Ras lmrunun ordusunun bakı

yesi bu bölgeye sıkışmıştı. 

_Negüs ltalyan kıtaahm bu 

civardaki geçitlerde sıkıştırmak 
için Ras lmrunun kuvvetlerine 

güveniyordu. Nihayet Habeşler 

Gondarı terkederek şehrin 39 
kilometre cenubunda Tsana 
gölü sahillerine çekildiler. 

Gondarm zaptı ltalyada 
olduğu gibi Avrupada da bü-

yük alaka uyand1racaktır. Zira 

bu şehir zengin bir mıntakanm 
merkezidir. SiyasaJ ve ekonom-

sal bakımından ltalyaya büyük 
faydalar temin edebilecektir. 

INGILTERENIN HAKLARI 
Bununla beraber B. Musso

lini ltalyanm doğu Afrikasında 
lngilterenin haklarına tecavüz 
etmek niyetinde olmadığı hak-

Oo11dardan bir görüniis 

kında 1 şubat tarihli beyana- doğu Afrika.sındaki ha~e~atı.n 
boa sadık kalmaktadır. inkişafı üzerınde her turlu sı-

ItaJva Mısır Sudanı hududu yasi düşüncelerin tesirsiz bulu-
boyunca ileri hareketinde bu- nacağını, ltalyan hükumetinin 
!unmuş olsaydı Tembien har- doğu Afrikasında lngiliz men-
biyle başlıyan hedefine iki, üç faatlerini haleldar etmiyeceğini 

l 1 J b·ı· d' hatırlatmaktadırlar. ay evve vası o a ı ır ı. 

ROMA MAHAFILI NE 
DiYOR? 

Roma, 2 (Ö.R)- Bazı ecnebi 

gazeteleri Tsaoa gölü bölgesi
nin muhtemel işgali hakkmda 
bir çok mütalealnr neşrediyor
lar. ltalyan siyasi mahafili, ........ 

ltalya - Mısır ademi 
te cavUz pakti 

Roma, 2 (Ö.R) - ltalya hü
kumeti de Mısırla bir ademi 
tecavüz paktı akdı için müza
kerelere giriştiği haberierini 
tekzib etmiştir. 

Alman cevabı üzerinde görüşmeler 
Lokarno devletleri konferansı 

Brükselde 
cumarte~ i veya 
toplanacaktır •• •• pazartesi gunu 

- Baş tara/ı illet saı1/ada -
meti yaph. Şimdi Fransanm 
sırası gelmiştir.,, 

Berlln sıyasal çevren
leri Alman cevabının 
kat'i bir şart, bir Ultlma
tom olmadığını, buna ma
kul bir esasa dayanmak 
şartile, mukabil tehlif
lerle cevab verllebilece
ğini kaydertlyorlar. Di
ğer cihetten Fransız-ln
glllz erkanı harblyelerl
nln temas• ihtimalinden 
bahseden siyasal çev
renler, Fransa ile lngll
tere arasmda askeri bir 
ittifakın müzakereleri 
çok güçleştireceğini kay
detmektedirler. 

INGILIZ KABiNESiNDE 
Londra, 2 (Ö.R) - Dün ak

şamki kabine toplantısı bir 
saat sürmüş ve müzakere!er 

hep Alman cevabı muhtırası 

hakkında olmuştur. Bakanların 
umumi kanaatı, Alman ceva-

bınm - bilhassa istihkamlar 
hakkmda - bazı boşluktan ih

tiva ettiği merkezindedir. B. 
Hitlerin cevabı müzakere dev-

resinde, Almanyanm tahkimat 
yupıp yapamıyacağmı katiyen 
tasrih etmemektedir. 

B. Eden bu nokta üzerinde 
Von Rıbbentroptan İ!ahat is
tiyccektir. Almanyanm Ulus'ar 
sosyetesine girmesi meselesine 
gelince, bakanlar bu işin Lo
karno devletlerine değil, Ce
nevre müessesesine ait olduğu 
kanaatmdadular. 

Almany anınFransa ve Bel
çikaya karşı hiç bir toprak 
emeli bes!errıediğini tekrar tc
""" Ptmecıi. Lokarnonun bir 

te'yidi mahiyetinde görülmek
tedir. 

FRANSIZ GAZETELERiNiN 
TEFSiRLERi 

Paris, 2 (Ö.R) - Fransız 
gazete:eri 19 mart tarihli Lo
karno devletleri tekliflerine 
Almanya tarafından verılen 

cevabı hoşnutsuzlukla tefs;r 
ediyorlar. Führerin teklifleri 
hakkmda umumiyetle çok sert 
mutalealar yürütülmektedir. 

"Petlt Parlslen,, derin bir 
ümit inkisarı gösteriyor: "Hit
Jerin nutuklarmda herşey vade
dilmişti. Şimdi herşey biç birşr.y 
oldu. O güzel vadlar nerede 
kaldı? Hitlerin sulhculuğu, ebe
di sulhu nerede? intihabat 
palavraları, kürsü kaplayan 
sözleri ne oldu? Onun için 
bütün mesele Plebisiti hazır

lamaktan ibaretti. Plebisit kendi 
lehine bitince, Alman milletinin 
yaptığı jesti tasvib ettiğini 

söyleyor. 
"Ebedi sulhu, kısala kısala 

25 yıllk bir sulh oldu. Kom-
şularına ademi tecavüz pakt
Jarı teklif ediyor. Fakat bütün 
bunlarm arkasında gizli olan 
nedir? Arkasından plebisitler 
gelecek konferanslar teklif 
ediyor. Silahsızlanma mesele
sinden bahsederken de, Zaten 
Cenevrede mevcud prensipleri 
tekrar ededurduğunun farkın

da olmıyor mu?,, 
"Jour,, bilhassa sert dav

ranıyor: "Alman cevabı zaten 
başka bir şey olamazdı. Koca
man bir aldatmadan, aptallar 
için kurulmuş bir tuzaktan 
ibarettir. Bu cevapta, zayif 
milletletin kendilerine bir tavır 
vermek için yaptıkları sembo
lik jestlerden bile eser yoktur." 

"Journal" ayni derecede 
ümidsizdir: "Anlaşılıyor ki B. 
Hitler, başkalarının ne dedik
lerini dinlemeğe bile )üzum 
görmeden, aklından geçeni 
teklif ediyor. Bununla beraber 
B. Flandinin nutkunu işitti, 
dörtlerin muhbrasmdaki soru
ları da elbet okudu. İşitti ve 
okudu amma, işte cevab ver
memeği işine daha uygun bu
luyor. Fakat, Vilhelms trassede 
kaydedildiği gibi, kat'i şartlar 
olmıyan Alman karşılıklı tek
Jiflcrinde dikkate değer bir 
madde varsa o da, askeri 
kuvvetlerin artmamasına ne
zaret için, Almanya ile Fransa 
ve Belçikada kontrol hakkını 
haiz olacak bir lngiliz, bir 
Italyan ve bir bitaraftan mü
rekkeb bir komisyon teşkili 
fikridir. Böylece Hitler kendi-

sinden istenilenlerin mühim bir 
kısmına razı oluyor gibidir. 
Fakat istiyerek değil.,, 

"Figaro,, bu cevapta yeni 
birşey olmadığnıı ve muvakkat 
cevaba hayret edilecek dere
cede benzediğini yazıyor. 

"Petlt B!eu,, ise nikbindir. 
Bu gazetenin baş muharriri 
şöyle yazıyor: 

"Alman teklifleri önümdedir. 
Neme geıek bunlar bana fena 
gorunmiyor. Gerçi boşluklar 
var. hatalar var, Vilhelmstrase 
diplomatlarının hesaba katma
dıkları bir çok unsurlar var 
ama, doğrusunu söylemek li
zımgelirse, biz bundan daha az 
sağlam bir cevab bekliyorduk. 
Gel gelelim, bu işde acaba bir 
aldatmaca pazarı yok mu? Pla
mn sağlamlığını d~nemek bize 
:!üşen bir vazifedir." 

r • 
Hergün 

Bir fıkra 
• 

Yaza11: Eczacı Kemal Akt<ey -
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Neden 
Nedenci bir dostum vardır, 

her hadisenin nedenine cevap 
bulup vermek ister. Şu iş şöyle 

olmuş acaba neden der tahlil 
eder o hadiseyi bir sebebe 

bağlar. Dün eczanede şundan 
bundan laf ediyorduk. Bir ba

yan geldi o oksijene istedi, 
saçları sarıya boyamak için na-

sıl kullamlır dedi, i7ahat ver
dik. Bizim nedenci dostumuz 

yahu l dedi. Dikkat edermisin, 
insan vücudunda renk iki nok-

tada toplanmıştır. Saçlar ile 
gözlerde. Vakıa cild rengi 

var, var amma saçlarınki, 
gözlerinki gibi değil. Neden-

dir aceba ki; saçlarm renkleri 
sarı ile siyahdan başka 

bir renkde olmıyor. Mesela 
mor saç, yeşil saç kırmızı, ef· 

latun, al saç olmıyor neden 
aceba dedi. Geçdi gözlere kıp· 

kırmızı göz, portakal alı göz. 
mor, pembe göz yok. Gözler de 

siyah ile yeşil ve sarı etrafmda 
dır dedi. Buna da nedene cevab 

istedi o bana bakdı; ben ona 
bakdım. Neden dedi, öyle ya-

radıbyQr desem neden öyle 
yaradılıyor diyecek. Sebebini . 

bilmiyorum desem ara diye
cek. Cevab verdim. Ne diye-

yim dedim. Neden kedinin 
ayağı üç tane değilse on-

dan dedim. Tabiatın maksadı 
büyüktür, o maksada varmak, 

o maksadı görmek böyle tar;
hini on asra sığdıran insaohğm 

işi değil nedenlerin bu kadar 
genişlerine çıkma dedim. Daha 

önce hal edilecek nedenler 
pek çok mesela sokaklara tü-

kürmek neden ayıphr, neden 
Kültürpark lzmirin bir zinetl 

olacakbr, neden bu sene kış 
olmadı neden belediye reisine 

çahşmıyor diyen almıyor, neden 
palavra kulübünde en yüksek 

kahkaha Kemal Aktaşındır deı-
ler, neden Türkkuşuna gençler 

can ahyor, neden lzmirde her 
yağmur yağdığı vakıt bilen 

bilmiyen mahsullere zaraı 

oldu der. Neden bu sene man· 

daline görmedik, neden her 
keste ne marka radyo varsa 

o marka iyidir diyor. Neden 
borçlularm para vermemek için 

söyledikleri martavalların nr· 
kası bitmiyor, neden, neden 
neden ... 

••• 
Kuyucaklılar 
çalışıyor 

Kuyucak, (Özel) - Hükumet 
tarafından vücuda getirilerek 

halkın istifadesine terk olunan 
Horsunlu kanalmın uzatılmasına 
ve tesis Edilecek sulama koo

peratifine lnkilap etmek üıere 
şimdilik toplanan yüz çiftciden 
mürekkep bir müteşebbis heyet 

tarafından tayin olunan komis· 
yon bugün ilk iş olarak kana· 
im uzatma ameliyesine başla· 
mışhr. 

Lokarnocular 
BrUkselde mı 
toplanacak? 

Brüksel, 2 (A.A) - Salabi· 
yettar bir Belçika menbamdan 
Alman muhtırasına karşı vazi· 
yet almak üzere Lokarno dev· 
(etlerinin yeni müzakerelerinin 
Brükselde yapılacağı hakkında· 
ki Paris haberi ile alakadaı 
olarak bildirildiğine göre, Bel· 
çika hükumeti böyle bir plan· 
dan daha haberdar edilmemiş· 
tir. 
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PARDAYANLAR , 
Almanya mağlôb olduğunu unutuyor 

. ...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

-119- YAZAN: Mlfel Zevako 

Monsenyor, düşüucen1de aldannıamışım 
kadınlar otel Dömemede in1işler 

F r ansı i gazetelerine göre, Alman planı, 1919 
Şövalye, Martoki Koniy mey· 

hanesi sahibinin kansı tarafın
dan hazırlanan pis b'r odaya 
girdi.! Prenslere mahsus oda 
böyle olursa diğer tabakanın 
yatacağı oda nasıl olacak diye 

Dömemede imişler. 
- Orada imişler bal 
- Fakat, şimdi orada de-

yılındanberi yapılanları yıkmaya matufdur ğiller! Bu işin içinde akıl ermeı 
bir uğursuzluk var. Az kaldı 
onları kurtarıyordum. Boşa gi· 
den bir kurşun, titriyen bir kol 
işe yeniden başlamamıza sebeb 
oldu. 

Almanyanın ağır tank 
Almanyada bu 

ve uzun çaplı topların ilgasını teklif etmesi, ~:::~:~a~0~~ ::t:e;e~~'. üç 

silahların mevcud olmamasındandır va~:b;~~:k~::t ~::~'.n~e::~ 
Paris, 2(Ö.R)-Alman cevabı Fransa ara devrede Fran-

karşısında resmi Fransız çev· sız toprağı llzerinde anıulusal 
renlerinin mütaleası şu suretle kontrol kabul edemez. Avrupa 
tasrih ediliyor : sulhu bir kül olarak telakki 

Almanya ne Lokarno dev· edilmelidir. Müzakereler umu-
letı · F erı muhtırasında, ne bay 

landenin nutkunda sorulan 
sa.rih suallere cevap verme• 
nııştir. Cevabın birinci kısmı 
Alınanyanın hareketlerini haklı 
göstermek için birçok deliller 
serdetmekte ve Vilsonun 14 
noktasına kadar çıkmaktadır. 
B: Hitler bir noktayı unutuyor: 
Bır harp oldu Bundan Almanya 
llıeğliip çıktı.Mütareke şartlarını 
ID" . uttefıkler tayin ettiler. Çün-
k" u galiptiler. Almanya kabul 
etti, Çünkü mağlüptu. Versay 
muahedesi ise, Almanya galip 
gelseydi. kabul ettireceği mu· 
~hededen daha hafifti. 

!erini başbakana bildirmittir. 
Fransanın vaziyetini tayin ede
cek bakanlar kurulu kat'i ola
rak pazartesi günü toplana
caktır. Bu toplantıda diş 

NOT ANIN y APICI Monmoransinin konağına gi-
KISIMLARı derek, kendisini bekliyen Mı1-

Paris, 2 (Ô.R)- "Enformasi- retalı buldu. 
yon., Alman notasının yapıcı Fransova bütün günü fikrini 
kısımlannı münakaşa ediyor : perişan eden düşüncelerle ge· 
"Bunlar ne kadar dikkate şa- çirmişti. Geııç Şövalyenin bu 
yan olurııa olsun geçmişte işte kuvvet kullanmak suretile 
yapılmış ve sonradan bozulmuş yapacağı özverenliği tasarlıyor 
Alman vaatlannı unutturamaz. ve bunun da doğru olmadığını 
Almanya yeni mkaveleye bo- ve hilenin çok işe yarıyacağını 
zulmaz bir mahiyet vermek biliyordu. Kardeşini takib et-
istiyor. Fakat eskilerin de ob-
zulmaz olması kendi elinde idi. diğine de pişman oluyordu. On 
Almanya uluslar sosyetesine yedi yaşında bir kızın varlığmı 
girmek istiyor. Fakat acaba düşündükçe de seviniyordu. 
paktın bütün taahhüdlerini ka- Uzun süren Majaransı felake-
bul ediyor mu? Silahların tah· tine göğüs geren o zavallı 
didini ancak kendi menfaat· anayı, ]an dö Piyeni düşünü-
larına uyacak şekilde teklif yordu. Kendisinin Diyzn dö 
ediyor. Frankla evli bulunması çok ağır 
MUAHEDELERi BOZANLAR geliyordu. Zavalh Janı feda ey-

" Nouvelliste de Lyon " ga· !emek için bir Papa bulunur 

- Demek ki vuruştunuz? 
- Evet, muvaffak olamadım. 
- Benim için öyle mi? Size 

borçluyum, şahsi ınenfaatım 
düşünmez bir adama rastlayı
şımdan dolayı bahtiyarım. 

Şövalye hafifçe kızardı. Ma· 
reşal o kadar acınacak bir hal
de görünüyordu ki Luize olan. 
sevgisi olmesa bile yine candan 
koşacaktı. 

Mareşal yumruklarını sıkarak 
söze başladı: 

- Demek ki kardeşim, bu 
kadına fenalık etmekten bili 
vazgeçmemiş oyle mi? Ailemdea 
böyle kötü ahlaklı bir adamın 
yetişmesi teessüfe değer. Haydi 
yegit Şövalye bildiklerinizi söy
leyiniz! Bu alçağı gördünüz mü? 
Monsinyor susunuz, yalnız oaua 
eline yakayı vermemeli, ben 

MÜSBET UNSUR 
YOK MU? 

zetesi yazıyor : Muahedeleri ise de kendisini dünyadan ayı· 
Atman zabitlerinin bir tayyareyi gözden ~irmesl bozanların arsıulusal ablak racak bir Papa bulmak güçtü. 

mi olmahdır. Halbuki Hitler bakanı Lokarno devletleri adına önümüze çıkmaları ayılı Fakat ]andan uzak yaşamanın, 

Monsiyor Dö Damvili görmedim. 
O da beni görmedi. iş bundan 
ibaret. 

Alınan cevabı müsbet hiçbir 
unsuru ihtiva etmiyor. Ne mü· 
zakerata girişilmezden önce 
arsıulusal kanunun iadesi, ne 
~ovyet paktı üzerinde hakem• 
ik hakkında bir sarahat yok· 

tur. Ren bölgesindan kıt'a
larını 2 kilometre geri al
mağı Almanya kabul etmi
yor . istihkam yapılmaması 

kaydına gelince, Hitler bunun 
üzerinde bile durmamıştır. De
ınek istihkam yapmak niyetin· 
dedir. Kıt' alarm arttırılmaması 
hakkındaki teahhüdü Lokarno 
devletleri muhtırasının beşinci 
fıkrasındaki şekilden daha az 
sarihtır. Almanya teklif ettiği 
Yeni Lokarno paktında karşı· 
hklı yardım esasını kabul edıb 
etınediğinden bahsetmiyor. 
Hava paktı hakkında aynı ka· 
rarsızlık var. Hava silahlarının 
~ah~idinden söz açmıyor. Hal-
ukı asıl mesele bu idi. 

EMRIV AKILERDEN 
SONRA 

. Almanya Uluslar sosyetesine 
gb~recektir. Fakat bütün olup 
ıtenler · k'I .. . 

h
. , emrıva ı er uzerıne 
ır .. B sunger geçtikten sonra. 
u bal ise Uluslar sosyetesinin 

yıkılması olacaktır. Almanya 
Lahey adalet divanı yerine 
arsıulusal bir hakem divanı 
teklif ediyor, Fakat hakemlik 
adalet değildir. Demek Alman
ya hak yerine siyasayı geçir
mek isteyor. 

ALMANY ADA OLMIYAN 
SiLAHLAR 

Silahların tahdidi hakkında 
ileri sürdüğü noktalar: yangın 
ve gaz bombası kullanılmaması, 
açık şehirlerin bombardıman 
ed" ıımemesi zaten Cenevre mu· 
kavelesinde vardı. Almanya 
a· 
gır tankların ve uzun çaplı 

topların .ilgasını teklif ediyor. 
Bu silahlar da tam kendisinde 
olmıyan silahlarclır! 
BU TEKLiFLERiN MANASI 

önce garpta, sonra şarkta mü- arasında gelecek hafta içinde birşeydir. Almanyanın " hayat masum bildiği bir kadının sefil 
zakere istiyor. Sonra orta Av· bir konferans yapılmasını teklif ınenfaatı" muahedelerin yaşa- olarak sürünmesinin de müm-

Şövalye, evvelc:e babasına 
anlattığı ayni hikayeyi kısaca 
anlattı. Bazı tafsilatı da söy
lemedi. babasını da söylemedi. 
Bu suretle anlatış bile Mare
şalın hayretini mucib oldu. 

rupanın sırası gelecektir. edeceğini bildirecektir. Bu kon- masa ıçın kafi bir miyar kün olamayacağını anlıyordu. 
Şimdi Fransa ve Belçika ile feransın Brükselde olması düşü- olamaz. Almanya dün yap- Oa yedi senedir çektiği ıztırabı 

işini halletmek istiyor. 7 Mart nülüyor. Buna hazırlık olmak tığı tecavfizü tamir edecek düşünerek gözleri yaşarıyordu. 
kuvvet darbesini bunun ıçin üzere yana sast 15 de Fransa• bir şey teklif etmiyor. Muabe- Şövalye yanına girdiği za-
yaptı. Gelecek hareketlerinin nın Berlin, Londra, Brüksel ve denin Fransa ve Almanyada ınan onu sorguya çekmeğe ce-
de böyle olmıyac:ağını kim ttı- Roma sefirleri B. Flandenin plebisitle tasdikini istiyor. Fa- saret edemedi. Daha dün Ma-
min edebilir?. yanında toplanacaklardır. kat neden ardından hemen sö· reşal •gurur içinde yaşıyordu. 
FLANDEN ALMAN NOTA- Lokarno devletleri konferan- mtirge haklannda müsavat Şimdi bu zavalh acı içinde kıv· 

SINf GÖZDEN GEÇıRDl sında B. Flanden Fransanın meselesini çıkarıyor. Daima ranan bir adamdı. Fakir Şö-
Paris, 2 (Ö.R) - B. Flan· görüşlerini anlatacak ve B. kulağını gösteren bir yeni mese- valye bile böyle nüfuzlu ve şe-

di sabahtan beri Alman nota• Hitler tarafından tahrik edilen le var. Bunun önüne geçecek refli bir sinyora acıyordu: 
sının tetkiki ile meşgul olmuş meselelere müşterek bir cevab ancak Lokamo devletlerinin - Monsenyor, düşüncemde 
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Dün Fransaya teminat 
mektubunu verdi 

Fransa haksız bir tecavüze uğrarsa 
lngiltere yanındadır 

Londra, 2 (Ö.R) - Alman 
delegasyonu çevrenlerinde söy
lenildiğine göre lngilterenin 
mütesavver karşılıklı yardım 

paktına zamin devlet sıfatile 
mi, yoksa Lokarno devletleri
nin 19 mart tekliflerinde düşü
nüldüğü gibi hem zamin, hem 
de zımau altına alınmış devlet 
gibi mi iştirak edeceği noktası 
münakaşa edilmektedir. 

TEMiNAT MEKTUBU 
FRANSA YA VERiLDi 

kım Alman iddialarını reddet
miş ve Almanya Belçika ve 
Fransaya taarruz niyetinde 
değise lngiliz-Fransız - Belçika 
anlaşmasından Almanyanın hiç 
bir zarar göremiyeceğini gös
termiştir. 

ALMANYA ATEŞE YAG 
DÖKÜYORMUŞ 

Bir /nf!i/iz l{tl//İsinde layı,aıeteıe karşı müdafaa frtlibalı 
k~~~~ devletleri memorandö- hatlar var. Fransa kendisi 
m~n.un . bütünlüğünü istihkar kadar diğerleri için de çalışıyor-

- Bunu yaptınız ha 1 
Diye bağırdı: 

- Evet Monsinyor; bundan 
da bu kadınlan kaçıranların Ma
reşal Hanri dö Damvil olduğunu 
anladık. Arabanın nereye gitti
ğine gelince; bunu da yakın 
bir zamanda öğreneceğim. 

F ransova, delikanlının elini 
sıktı ve tuttu: 

- Delikanlı, ben de bunu 
şimdi öğrenmek istiyorum. 

- Monsenyör! Monsenyör( 
Ne yapmak istiyorsunuz? 

- Bana söylı:diklerinizi bi
raderim Hanrinin karşısında da 
söyliyebilir misiniz? 

- Evet! söyliyorum. Ondan 
hiç bir korkum yoktur. Hatta 
tehlike bile olsa yine hiçtir. 
Benim gibi dünyada biç bir 
şeyden korkmıyan ve pervası 
bir adam kılınçtan korkmaz. 

- O halde, benimle beraber 
krala kadar gidersiniz değil mi? 

Titremekten kendini alamı· 
yan şövalye: 

- Hatta şimdi hazırım! 
- Pek ala! Şimdi Lüvr sa-

rayına gideceğiz. Kral lazım
gelen adaleti yapar. iki Moa
moransinin birbirini öldürmesi 
gibi vahşi bir hareketle elale
mi kendimize güldürmektense 
barış yoluyla hareket daha 
muvafık değil mi? Şayed kral 
da kurtarmazsa .•..• 

- Sonra? .. 
Mareşal düşünceli ve kederli 

bir durumla: 

- Bifmedı -

Londra, 2 (Ö.R) - B. Bald
vin, B. Edenin yarın (Bugün) 
saat 11 de avam kamarasında 

Alman cevabı hakkında be ya· 
natta bulunacağını bildirmiş· 

tir. Diğer cihetten, erkanı har
biye müzakereleri hakkında be
yaz kitapta bulunan mektub, 
bazı tadilatla bu akşam Avam 
kamarasında bay eden tara
fından Fransa sefiri B.Corbine 

Paris 2 (Ö.R) - "Teınps,. 
gazetesinin fikrince ateşe yağ 
dökmek ve ayrılıkları kızıştır
mak doğru değildir, Alman 
notasında fili ve hukuki yan· 
lışlar, unutulmuş noktalar ol· 
makla beraber, metni tamamen 1 
menfi mahiyette değildir. Bu
nunla beraber Almanya bilmeli
dir ki bir taraflı olarak Lokarno
yu bozması ve Reni i~gal etmesi 
sözüne karşı emniyeti sars· 
mıştır. 

ed~cı bır cümle ile mukabele du. Her devlet Avrupa nizamına 
edıyor ve bunl~rı . hiç hesaba ne meyanında işbirliği etmek 
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verilmiştir. 

kat~ıyar~k, yenı hır sulh planı istediğini bildiriyor. Eg" er ko-
teklıf edıyor. l k 'f .. . • . . e . ti guvenlıgın hır hayal ve 

FRANSANIN HAKLARI uluslar sosyetesinin vazifesini 
h-;~Temps,. uluslar sosyetesinin yapmakdan aciz olduğu anla-

a a muahedelerin ve arsıulusal şılırsa 0 zaman bir felaket 

olduğunu ve menfi bir hareket 
Almanın doğru olmıyacağını 
yazarak diyor ki: 

Alman tekliflerinin kabulü 
n;ıüşterek emniyetin 1919 sene· 
sındenberi Avrupa sulhunu 
teşkilatlandırmak için yapılan 
herşeyin altüst olması demek
tir. Zira Almanya galib, mağ· 
lfıb arasında hiç fark gözet
miyor. Halbuki muahedeleri 

Von Ribentrop sabah bay 
Edenle görüşmüş, bu müzakere 
bir buçuk saat sürmüştür. Gö· 
rüşme Alman sulh planına 

aitti. 

A iman ya hüsnü niyetini hatta 
samipıiyetle ileri sürebilir. Mü
savat hakkının, yazılmış mııa
cedelerden daha üstün oldu· 
ğunu söyliyebilir. Bu hakikat 
ortada kalmıştır. Bu emni
yetsizliği zaifletmek için on 
dokuz mart tekliflerini Al
manya kabul etmeliydi. Hal-

nızamın muhafızı oldug· 1 k 
1 1 . unu, o aca tır, Fransa için o va kıt 

u us ar sosyet s k · · 
F h k~ ı, onseyının birçok sistemlerden birini ihti-
ransanın a ını tasdik ede- yar etmek lazımgelecektir ki, 

ceğini, sonra müşterek mesu- b 
1. unların hepsinin esası Fran-
ıyet almak sırası geleceğini 

kaydettikten sonra şunu ilave sanın münakaşa edilmiyeeek 

- Bizim de birliğimiz ve teşeb
büsümüz olsun. Bize hukuk nok· 
talarına çok saplanırız, diyorlar. 
Yapıcı ve düşünce de olduğu· 
muzu gösterelim. Boş müna· 
kaşaları bırakarak biz de bir 
Fransız sulh planı yapalım. Bu 
plan uluslar sosyetesi kadro
suna ve taahhütlere riayet 
esasına dayansın, Verilecek en 

evrenlerde zanne· ediyor: kadar kuvvetli o:masıdır. 
Paris,2 (Ö.R)- "Paris Soir 

" . -
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Asangi gölü muha e esi Akhisarın Hamidiye Okurların:::::::::::: 

Habeşler büyük şecaatla cepheden . --- .. 
Şaban adlı hır genç kendısıne 

ve yandan hücumlar yaptılar•• hakaret eden bir adamı yaraladı 
ltalyanlara göre bu hücumlar büyük zayiatla defedildi 

Londra, 2 (A.A) - Royter 
Ajansından: 

imparatorun ordusunun A
sangi gölü önündeki hezime
tinden sonra Dessi yolu birinci 
ltalyan kolordusu ile Aussa 
sultanlığı ülkesini işgal eden 1 

kıtaata açılmış bulunmak-
tadır. 

Batıda Gondarın işgali he
nüz resmen teyid edilmemiş 
olmakla beraber İtalyan dev
riyeleri Tsana gölü kıyılarına 
varmış bulunuyorlar. 

Bozulmıyan yegane ordu 
Ogadende Ras Nasibu ordusu
dur ki, bu orduya da Grazia
oinin hücumda gecikmiyeceği 
.zannedilmektedir. 

Asangl gölü muhare
besi hakkında Erilre kay 
nagından alınan tafsllate 
göre, Habeş muharfbleri 
ve bilhassa imparatorun 
muhafız kıtaatı askerleri 
nln büyük bir şecaatle 
ltalyan kıtaatı üzerine 
cepheden ve yanlardan 
saldırmışlarsada teksif 
edilmiş olan hafif topçu 
ve mitralyöz ateşiyle 
blçılmişlerdir. 

Habeş kumandanı ltal
yanlara karşı hemen 
bUtUn cepheden Uç defa 
çok derin bir hücum 
dalgası gönrJermlş ve 
takat her defasında da 
ltalyanlar mevzllerlnl 
bırakmamışlardır. 

Saatler geçtikten sonra Ha
beşler eski mevzilerine tarde
lip te yorgunluk emareleri gös-

.. 
ı 

~ . . /"" ... 
~ 

-
' 

Tsana gölünden. görüıtİİŞ 
termeye başlayınca ltalyanlar 1 su ve mitralyözleri üzerine bil-
şiddetli bir ateş himayesinde yük bir cesaretle atıldı ve fa. 
mukabil hücum yapmışlar ve kat müthiş zayiatla defedildi. 
N egüs'ün ordusu binlerce J Royter Ajansının ltalyan şi-
ölü ve yaralı bırakarak çekil- mal orduları nezdindeki muha-
meye mecbur kalmıştır. birine bu zayiatın ölü ve yaralı 
Habeş tahşidatını ltalyan is- olarak 7000 e yükseldiği söy-

tikşaf uçakları haber vermişti. lenmiştir. 
Bölgenin küçük köyleri Habeş imparator bu bölgeye Badoğ-
kıtaatiyle dolu idi. lionun taarruz edeceği kana-

Söylendiğine göre, bizzat im- atiyle daha evvel taarruza 
parator Asangi gölünün ce- geçmenin en iyi hareket ola-
nubunda bulunuyordu: Italyan cağını zannederek gi~işmiştir. 
mevzileri Asangi gölüne giden Habeşler modern sılahla ve 

k 1 t t kt 'd' oldukça mühim mitralyözle 
ervan yo unu u ma a ı ı. .. hh "d'I ı 1 Al 

ilk H b h'" t 545 mcce ez ı ı er. tayan p 
a eş ucumu saa • fırkası ilk şiddetli darbeye 

de vukubuldu. Habeşler kütle • f k t b d b saLah . . . ugramış a a u ar e ., 
balınde cepheden ılerledıler ve saat 8 de defedilmiştir. Alplı-
ltalyan mitralyözleri Habeş saf- lar ve eskariler mukabil bir 
larında derin boşluklar hasıl taarruza geçerek şiddetli bir 
etti. Yanlardan da buna mü- göğüs muharebesine başlamış-
masil hücumlar yapıldı. ltalyan lar ve muharebe 12 saat sür-
sol cenahına imparatorun mu- müştür. Italyan uçakları çekil-
hafız kıtaatı saldırdı. Muhafız mekte olan Habeşleri bombaya 
kıtaatı askerleri ltalyan topçu- ve mitralyöz ateşine tutmuştur. 
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Yugoslavya ayanında 
·Yugoslavya başbakanı B. Antantı 
hakkında önemli beyanatta bulundu -

Cenevre tebliğinin yarattığı mesele 
Ankara 1 (A.A) - Yugos

lavya ayan meclisinde dış işleri 
bütçesinin görüşülmesi esnasın
da hükiımetin dış politikası 
etrafında ayandan Andjelinoviç 
tarafından ileri sürülen bazı 
oıütalealara, başbakan ve dış 
işleri bakanı Stoyadinoviç şu 
karşılığı vermiştir : 

M Ayan bütçe komısyonunda 

dış politikamızı tefarruatiyle 
izah etmiş ve bu hususta hatta 
bazı mahrem maliımat ta ver
miştim. Fakat meslektaşım 
Andjelinoviç'in işaret ettiği ve 
ayni zamanda bir çok defa 
efkarı umumıyece münaka
şa mevzuu olan ve heyeti 
umumiyenizi de hiç şüp

hesiz alakadar eden ba:ı:.ı 
noktalar hakkında izahat ver
oıeği bir vazife saymaktayım. 

Arkadaşımın birinci sorusu 
Yunanistana ve bu hükiımetin 
Balkan antantına iştiraki me
selesidir ve bu mesele Yunan 
matbuatında hararetli bir mü
nakaşa ve hücum mevzuu teş
kil etmektedir. Fakat benim 
ist dlaatıma göre, matbuattaki 
bu hücum ve münakaşalar üze
rinde durulmaması lazımdır. 

Yunan efkag umumiyesine 
elbette kıymet vermek icabe
der. Fakat bizim için mühim 
olan Yunan hükiımetinin resmi 
noktai nazarıdır. 

Birkaç gün önce Yunan par
lemenlosunıı açarken Kral ta-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rafından söylenen nutka, hey-
eti umumiyenizin dikkatını 
celb ederim Bu nutukda 
kral, Balkan antantı paktını 

Yunanistan dış siyasasının en 
mühim bir vesikası olarak işa-

Vll(:aslmTn ba~balm111 StoJ'atlınori( 

ret eylemişti. Bu sözlerden 
mutmain olmaklığımız ve onu 
esas tutmaklığımız lazımdır. 

Sovyel Rusyaya gelince, bu
rada bu mesele etrafında ileri 
sürülen muhtelif noktai nazar 
düşünceleri dinledim. 

Hükiımetinizin Sovyet Rusya 
ile siyai münasebatın iadesini 
bugün için neden yerinde gör
mediğini, biltçe encümeninde 
izah etmiştim. Bunun sebep
lerini bütçe encümeninde o 
kadar teferruatile anlattım ki, 

bu meseleyi burada tekrar 
mevzuu bahsetmeği yerinde 
görmüyorum. 

Küçük antant müttefikleri
miz Romanya ve Çekoslovak
yaya gelince, her iki hükiunet 
bu husustaki noktai nazarımıza 
muttali bulundukları gibi b!z: 
de onların noktai nazarlarını 
biliyoruz. 

Romanya ve Çekoslovakya
nın Sovyet Rusya ile olan mü
nasebetleri bizce malümdur. 
Ve bu vaziyet ne bize, ne de 
müttefiklerimize bir güçlük ih· 
das eylememiştir. 

Romada Papalık makamiyle 
İmzalanmış olan konkordatoya 
gelince, hükünıeti kraliyenin 
bu konkordato üzerindeki nok
tai nazarı değişmiş değildir ve 
teknik imkanlar müsaid olduğu 
zaman tasdik edilmek üzere 
parlamentoya verilecektir. 

Meslekdaşım Andjelinoviç, 
şayanı dikkat gördüğüm bazı 

şeylerden de bahsettiler. Mev
zuubahis, Titülesko'nun riya
setinde yapılan Cenevre top
lantısına aid tekzibdir. 

Müttefiklerimiz Türkiye ve 
Yunanistanın ve hatta bizzat 
Tituleskonun yaptıkları gibi 
hükiımetiniz de bu tebliğ üze
rinde ihtirazi kayıdlar ileri 
sürmüştür. Ve bu tebliiğin ya
rattığı mesele, müttefiklerle 
aramızda halledilmiştir. 

Matbuat tarafından neşredil-

Akhisar, 1 (Özel)-Dün bu
rada bir vak'a oldu. Hamidiye 
köyünde Akhisarlı bay Mustafa 
oğlu bay Şaban ayni köyden 
Cemal oğlu Kazımı tabanca 
kurşunu i~e ağır surette yara
ladı. Vak'ayı bildiriyorum : 

Bay Şaban Hamidiyede otur
maktadır. Dün köye mücadele 
doktoru gitmişti. Şaban karısını 
ve çocuğunu doktora muayene 
ettirmek için köy odasına gö
türmüş, sonra da evine dönmek 
için köy odasından ayrılmıştı. 
Yolda önlerine çıkan Kazım, 

bay Şabanın karısına bakmış ilkhısar ili ii tblri1111111111 isi ;ı 111 si ara 

A . . 
Yaralı Kazım 

ve gülmüştür.Şabanın ona : ı Bay Şaban Akhisarın tanın-
- Ne gülüyorsun? demesine mış ailele. inden birinin çocu-

Klizım küfürle karşılık vermiş ğudıır. Muhitine kendisini sev-
ve Şabana çekmek için orada dirmiş olan bu gençten bir ci-
bulunan köy bekçisibin elindeki na yet umulamazdı. Kazımın 
silaha sarılmıştır. Şaban ken- yarası ağır olduğu için Manisa 
dini müdafaa mecburiyetinde memleket hastanesine sevko-
kaldığığını hissedince hemen 
belindeki tabancasını çekerek lunmuş ve Şaban yakalanarak 
Kazımın üzerine ateş etmiş ve tevkif edilmiştir. 
çıkan kurşunlar Kazımın ağır Adliye tahkikata devam edi-
surette yaralanmasına sebebi- yor. 

H. G. yet vermişsir. 
--~------. ..... ----~~-

ltalya 
13 lerle temas ediyor 

B.Hiroto 
Rapor istiyor 
Tokyo 2 (Ö.R)- Başbakan 

ve dış işleri bakanı B. Hirota 
Tien-Çin Japon sefiri general 
Veda'dan 31 martta dış Mogo
listan hududunda çıkan hadise
ler hakkında müstacelen bir 

Roma, 2 ( Ô.R ) - Resmen 
bildiriliyor: Onüçler komitesi 
baskanı B. de Madarioga'dan 
dün gelen bir mektuba Italya 
hükiımeti tarafından bugün 
verilen cevabda ltalyanın, tek
lif edildiği gibi, Onüçler komi-
tesile doğrudan doğruya te- rapor gönderilmesini istemiştir. 
masa girmeği kabul ettiği bil- "Nişi,, gazetesine göre dış 
dirilmiştir. işleri bakanı bu hadiseden Sov-

3 işçi ölüme mahkOm oldu yet kaynağından gelen bir tel-
Moskova, 2 ( ö.R ) _ Dev- grafla haberdar olmuştur. Ga

zete şunu ilave ediyor: 
Jetin demiryollar şebekesinde 

Japon askeri makamlarının 
malzemeyi bozmakla itham edi- müfrit gizliliği o derecededirki 
len ilç işçi ölüme mahkiım ol- Japon diplomasisini büsbütün 
muşlardır. Diğer üç memur 10 şaşırtmakta ve Japon ordusu-
ıeneye kadar hapis cezalarına nun taarruza hazırlandığı his-
çarptınlmışlardır. !erini uyandırmaktadır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
miş olan Cenevre tebliği, mev- Lokarno muahedesine gelin-
zuubahs meseledeki esas nok- ce, bunda ilk safta alakadar 
tai nazarımız üzerinde hiçbir bulunanlar muahedeyi imza et-
tesir yapmamıştır. miş olan devletlerdir. Bu mes· 

Andjolinoviç, aynı zamanda ele karşısındaki vaziyetimiz ise 
memleketimizin müstakil bir müttefiklerimizle anlaşmak su-
siyaset takib etmediğini ve retiyle alınacaktır. 
biraz tecrid edilmiş bir vazi- Ben evvela Balkan ve umumi 
yette bulunduğumuzdan sesi- surette bir de orta Avrupa 
mizin Avrupa konseri içinde devleti olmaklığımız ve hudut· 
coğrafi durum ve kuvvetimizle !arımız etrafında geçmekte olan 
mütenasip derecede işitilmedi- hadiseleri bu bakımdan takib 
ğinden bahsetti. 

Efendiler, eğer Andjelino
viç'in Avrupa konserini aynı 

zamanda Habeşistan ve Rhin 
meseleleri olarak telakki edi
yorsa, bilmeKliğimiz lazımdır 
ki, bunlar hudutlarımızdan uzak 
ve bizim ilk sözü söylemeye 
ve ilk rolü oynamağa çağırıl

mamış olduğumuz meselelerdir. 
Habeşistan ile müstt'mleke 

ve mandalar tevzii işinden uzak 
bulunuyoruz. Ve bunlar bizi 
alakadar etmeyen meseleler· 
dir. Biz sadece sulhun korun
masından başka bir fey iste-
miyoruı. 

ederek birinci derecede roller-
den birini oynamaklığımız la
zımgeldiği kanaatindeyim. 

Vaziyetimizin her bakımdan 
tesbit edilmiş bulunduğuna sizi 
temin ederim, Ve yalnız bizim 
yaptığımız d~ğil ayni zamanda 
bize· yapılan ziyaretler, müla
katlar ve konferanslara dikka-
tinizi celbederim. Bütün bunlar 
Yugoslavyaya verilmekte olan 
değeri gösterir. 

Andjolinoviç müsterih olabi
lir. Yugoslavya bugün olduğu 

kadar hiç bir vakıt bu kadar 
kuvvetli olmamıştır. 

Kalaf atçı1arın 
dileği 
Bizler her birerlerimiz lzmir 

limanında senelerdenberi yıp· 
ranmış çok nüfuslu aile sahibi 
kalafatçılardanız. Şimdiyekadar 
birçok tersane müdürleri ı;feldi 
gitti. Biz kalafatçılara mecca· 
nen şatları karaya çekmek ve 
denize indirmek gibi teklifte 
bulunmadı. Şimdi yeni tersane 
müdürümüz Hüseyin kapdan 
bize şu teklifte bulunmaktadır! 
Kalafatçılar şatları meccanen 
karaya çekecek ve denize ata· 
caktır. 

Bu teklife bizler razı olma· 
dığımız gibi zannedersem bu 
haksızlığa hükiımette razı olmaz 
Bunun için bu dileğimizi yarın· 
ki çıkacak olan gazetenizin bir 
sütununda yazmanızı sonsuz 
saygılarımızla ve efradı aile
lerimizle birlikte ağlıyarak yal· 
varırız . 

Alaybeyi tersanesi 
kalafatçı ustaları 

mm-smm11111 .......... mm ... 
•• 
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lzmir Sanatlar mektebi ma
kine öğretmeni Refik Baha 
Gürsoyun karısı ve avukat 
Tevfik Fikret Adamanın kız 
kardeşi Mükrüme henüz genç 
yaşta iken dün kalp hasta
lığından ani olarak ölmüştür. 

Cenazesi bugün öğleyin· 

kaldırılarak Soğukkuyu kab· 
ristanına defo edilecektir. 

S.6 (708) 
...................... , 
Müzayede ile 
fevkalade 
büyük satış 

S Nisan 936 pazar günü öğ
ledım evvel saat 10 da Tram· 
vay caddesi Sadık bey mevki
inde 687 No.lı Muammer beyin 
evinde maruf iki aileye ait fev
kalade lüks mobilyalar müzayede 
suretile satılacaktır. 

Fevkalade lüks saray mamu· 
latı dokuz parçadan mürekkep 
oda takımı, üç aynalı modern 
büfe, yeni bir halde lzmirde 
emsali bulunmıyan A. Gvand 
markalı Alman piyanosu ve 
tabüresi, tablalı 9 parça Av· 
rupa mamulatından hezaran 
salon takımı, bronz birer bu• 
çuk kişilik Avrupa mamulatın· 
dan iki adet iki direkli karyola 
maa somya, tekrar bir adet 
iki kişilik nikel karyola maa 
Şam işi şemsiyelik, üç adet 
ikişer kapılı aynalı dolap ceviz 
kabine üç aynalı iki beyaz kar
yola, birçok Avrupa yemek 
iskemleleri, kare anahtarlı ye
mek masaları, on iki adet deri 
iskemle, servant, duvar saat
ları, emsalsiz lüks Grandürla 
marka salon gramofonu ve biı 
çok plaklarile, ceviz şemsiyeli~ 
bir çok yağlı boya levhalar, 
maun şemıne aynası, dokuı 
parça ipekli kanape takımı, 
yazı makinası, bir kişilik Av
rupa mamulatı nikel karyola, 
fevkalade zarif ve nadide elek
trik avizeleri, Jardinyera, do· 
kuz parça kadife oda takımı 
ceviz saybur, yedi parça hası' 
kanape takımı, perdeler, kap· 
lan derisi, bahçe kanapesi, 
ipekli şezlong, poker masaları, 
komodinolar, vazolar, kuşlu ay· 
na, marüken bir kanape iki 
koltuk, etajerler, sarı işlemeli 
gayet şık mangal, siı;fara seh
paları ve birçok taban halıları 
kilim ve seccadeler vesaire. 

Ayni zamanda ev icara ve· 
rilecektir. 

Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat arttırma salonu 
Aziz Şınık Telefon 2056 

(696\ 2-4 S.6 
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İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

dullah ve Mehmet oğlu Meh
medin yathklara bekar odala
rma geceliyin giren bir hırsız 
tarafından bir kat elbise çahn

M 

- Beni bu gece bırakacak 
:leğil misin? 

- Neden? 
- Yeni kannın yananda ..• 
- Böyle söyleme Ayşe •. 
- Sana bin kerre af dile-

rim, fakat seni çok seviyorum .• 
Belki kıskanacağım beni bırak, 
başımın ağrısı geçsin .• 

Muhammed Ayşenin başını 
okşıyarak biraz su serpti ve: 

- Madam ki öyle istiyorsun 
odanda kal! 

Diye Ayşeden aynldı. 
Ziyafete gelen arkadaşları 

birbirlerile musah~beye dalmış
lar, her hiri bir tarafta görü· 
ŞÜyorlardı. Muhammedin tekrar 
yanlarına dönmelerinden bazı
ları haberdar oldu, baz1lan ol
madı. Zeyneb ve anası, Mu
hammedin diğer karılarile ay
rıca bir tarafa oturmuş tatlı 
sözlere dalmışlardı. 

Muhammed Zeynebe doğru 
ilerledi, Zeyneb ayağa kalktı: 

- s~n odana çekilsen daha 
eyi olur. 

- Emret ya seyyidil 
- Odan Hafasanın odası 

yananda yapılan yerdir. 
Muhammed döndü, Ebube· 

kire doğru yürüdü, Zeyneb 
anası ve eşlerile beraber yavaş 
yavaş dışarı çıktılar. Muham
med Ebubekirin yanma otu· 
rarak: 

- Ayşenin başı ağrıyor.Sizi 
ziyaret edemedi. Dedi. 

- Sizin şefaat ve şifanız 
içinde yaşıyor, merak etmem. 

- Mekkelilerden ne haber 
Alil 

- Allahüalem sizin haberi
niz benden ziyadedir. Fakat 
hakkımızda hayır düşünmiyor
lar. 

- Fakat korkuyorlar. 
- O malümt Mesela Ebu 

Süfyanın Uhud'da söz verdiği 
için yalan yanlış ordu kıhklı 
bir kafile ile Süveyka kadar 
gelib dönmesi.. 

Ömer güldü: 
- Hakikatan Ebu Süfyanın 

en gülünç ve perişan hali bu· 
rada tecelli etti. 

Muhammed: 
- Allabm sayesinde .. O Al· 

lahın sayesindeki biz onları 
kendimize ramedecek ve müs
lümanhk havzası içerisine ala
l ağız. 

- Kabe ... 
- Kabe bizim olacak .. 
Sohbet uzadıkça uzadı, va

kıt çok geçmişti. Sohbetin er-
kanı sözleri aralarında maya
landırıb, özenerek bir sürü laf 
ettiler. Muhammedin ağır itğır 
canı sıkılmağa başladı. Kendi
sine esnemek geldi, fakat es
nemi yerek ayağa kalktı, Ayşe-
nin odasına gitti: 

- Eyi misin? 
Ayşe çoktan uyumuştu, bu 

aziz ve sevgili kadının yegane 
gafleti, yegane kusuru uyku 
idi, Muhammed ona ilerledi, 
yüzünü okşadı, döndü. 

Muhammedin gidib gelmesi 
hiç bir alaka uyandırmamı tı, 
yine her kes yerinde idi. Fakat 
dalcikalar geçtikçe Muhamme
din canı gittikçe sıkılıyor, bil
diremiyordu. Tekrar kalktı, 
tekrar Ayşenin odasına gitti, 
tekrar geldi. Yine o ... 

Aradan beş on dakika geçti, 
yine kalktı, yine gitti, yine 
geldi. 

Bu sefer Ebubekir Aliyi 
dürttü, avağa kalktı: 

+wbff"' 

. . . . 
. . . . 

. . . . . . . . 
Muhammedin aldığı nikahlı 

kadınları yedi oldu. 
Muhammedin aldığı nikahla 

kadınlarından Sude sabahtan 
akşama kadar örgülerile meş
gul oldu. 
Ayşe bütün hissini hamuru

nun içinde yoğurdu ... 
Hafasa odasında kapalı kal

mağı tercih etti. 
Ümmü Seleme Ayşenin ya

nında ona bakarak gün geçirdi. 
Ve bu son müslümanların 

anası Zeyneb kendi odasında 
gecenin yorgunluğunu aldı .. 

- aeşincl kısım -
Müslümanlann Peygamberi 

Muhammedin beşinci hicret se
nesı ... . . . . . . . . 

Mekkede Ebu Süfyanın riya
setinde Muhammed aleyhine 
cereyan eden harekat hiç dur
madan yürüyor, etrafa propa
gandalar saçılıyor, yardımlar 
isteniyor, vaidlerde bulunulu
yor. 

Ebu Süfyanndan giden bir 
haber Medinenin dokuz konak
hk ilerisinde;Müreysia pınarının 
bir derin kuyunun içinde kay
nadığı vahada çadırlarda yaşı
yan Beni Mustalik kabilesinin 
reisi Haris bin Hazare yetişti: 

- Muhammedi ne kadar za
rara sokmak kabil ise yapar, 
bilhassa Üzerlerine kendi ka
bilesile yürürse ve muvaffak 
olursa bütün beni Musatlik kav
m:na ahmes hakkı verilecekti. 

Abmes hakkı Kureyşe mah
sus bir hakta, onlar haremin 
yakınında ve haremin muhafız
ları oldukları için bu hakkı 
kendilerine mal etmişlerdi. Ah
mes hakkı; hacıların Arafat 
dağına şıkıp kalmalarına rağ
men Kureyşin Mü7.delifede eğ-

lenib Arafata çıkmak külfetin
den vareste kalmaları ve buna 
mümasil diğer bazı mümtazlık
lar ve saire idi. Bu hakkı ken
dilerine uyan kabilelere bol bol 
babşetmekten çekinmiyen ku
reyşler Muhammede tecavüz 
ederlerse benimustalik kavmına 
bunu vadetmişlerdi. 

* • • 
Müreysia suyunun bulunduğu 

vahaya ta Kadid'den sahile ka
dar olan arazide yaşıyan kabi
leler su almağa gelirlerdi. Bu
rası mesirelik, bolluk. güllük, 

gülüstanlık bir yerdi. Müreysia 
kuyusundan başka ayrıca küçük 
kuyular ve bir de dere vardı. 

Bu vaha sankiçorak ve ku
rak Arabistanın içinde zümür-

din bir cennet gibi tabiatın bü
tün güzelliklerini taşıyordu. 

. . . . . . . . 
Haris Ebu Süfyandan aldığı 

haber ve vaadı red ile karşı

lamamış, kabul etmişti. Haris 
kendi kavmı beni Mustalik'i 

takviye etmek için Müreysia.ın 
asıl ahalisini de Muhammede 
karşı harekete teşvik etti, on
ları da ikna etti. Fakat gün-

lerce süren bu hazırlıklardan 
Muhammed; bir casus marife
tiyle haber almıştı. 

Hazırlığın doğru olub olma
dığmı ve beni Mustalik kav-

mının ne kadar kuvvete malik 
bulunduğunu öğrenmek için 
Zeydi gönderdi. 

Zeyd beyaz amamesine bü
rünerek garib bir çöl yolcusu 

mışbr. 

,,~Z»D2"Wfi"Y?m8' 

Doktor 

Sabiha 
Süleyman 

Çocuk hastalıkları 
ııı ütehassısı 

N Pazardan maada her gün 
öğleden sonra 3 - 6 ya ka
dar ikinci Beyler sokak 81 
numaralı muayenehanede ka- N 
bul eder. • 
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Dokt 

emal a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü vapur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Muayenehane 
nakli 

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

Doktor 
Ramiz GUndoğdu 

Ödemiş 
(670) gibi dokuz konaklık yeri yay.a 

olarak geçti, gitti, yanında sı- ... 
lah namına yalnız ucu eğri bir ••P~a•r•is-fa•k•u•·ı•tc:i:den diplo':ıaı. 
hançer taşıyordu. Diş tablplerl 

Zeyd Müreysia vardığı vakıt M ft E l 
kuyudan su çeken bir çobana uza er roğu 
sokuldu: Kemal Çetindağ 

- Kardeşim benim karnım 
· Hastalarım her gün sabah aç, bana bir az hurma venr 

saat dokuzdan başlıyarak 
misin? 

Çoban Zeydin yüzüne dik· Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 

katle bakarak: kabul ederler. 
- Seni tanıyamadım amma 

k Telefon : 3921 
peki, gel gidelim sana oyun· Cuma ve salı 8 den 10 a 
farımdan süt de sağayım, kar-

kadar memleket hastanesinde nım doyurayım, hurma da vere-
yim. Al şu Kırbayı beraber 
götürelim. 

- Sonu 17m· -
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IZMIRIN 
Devlet demiryollarından: 

Muhammen badelleri ile cins ve miktarı a~ağıda yazılı ve 
şartnamesinde ilişik listede gösterilen eb'adda~ı ker~te 18-4-936 
tarihine müsadif Cumartesi günü saat onda ıhalesı yapılmak 

Çok kazançlı ve 
çok tanınmış 

üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştu~. . . v. • 

Eksiltme lzmirde Basmanede 7 nci işletme mufeettışlıgı bına~ 
sında yapılacaktır. · t 

. . k . t' 1 . 897 09 liralık muvakkat temına Bu ışe gırme JS ıyen erın , .. .. _ 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar)~ kanunund ~ordu;c.u 
maddesi mucibinee işe girmeye kanuni manı bulunma ıgma ~ır 
bayanname ve tekliflerini aynı gün ve saat dokuza kadar komıs-
yon reisliğine vermeleri lazımdır. . . . .. 

B · •t t ameler h:mirdc Basmanede 7 ıncı ışletme mu-u ışe aı şar n 

BlR KIRAATHANESİ 
Devren satılıktır 

İstekliler hemen, Karşı- ~ 
yakada Sütçü çıkmazında 
62 numaralı evde oturan 
Bayan Emineye baş vur
sunlar. 

H.3 4-15 (678) 
rl;'YJZZX7J!. I~_./,; 

lzmir Birinci icra Memurlu
ğundan: 

fettişliğinde parasız olarak dağ~tıhr. 
Ciois ve evsafı Mıktarı m. 

Çam tahta, dime ve kalas 362,460 

Bir borçhm dolayi tahtı 
Muhammen bedeli hacze alınan sekiz yüz lira kıy-

11961, 18 metli uzun şaseli ve kasasız 
3~7 853 (700) çıplak bir adet kamyonun bi-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rinci apk arltırması ~4~36 

Evrensel ve arsıulusal Salı günü saat 11 de ve yüz-
• • de yetmiş başi bulmazsa ikinci 

Parı•s panayJf)0} gezınız arttırması 10-4-936 Cuma günü 
saat 11 Je Birinci Kordonda 

16 Mayıs - 2 Haziran 1936 Şevrule acentesinin arka kapı-
34 ulusa m_nsup eooo den fazla teşhirci sındaki ikinci Kordon meyda-

IKIMIL YON ZiYARETÇI nında satılacaktır. Yüzde iki 
Sattctlar: Orada bütün diinyadan gelmiş sayısız müşteri buçuk delliliye müşteriye aittir. 

namzetlerile temas edeceksiniz. isteklilerin ayni gün ve saat-
Ahcllar: Bütün istihsal şubeleri için en son keşifler ve 

ıslahları ve en değişik eşantiyonları bulacaksınız. larda satış mahalline gelmeleri 
1 - 15 (661\ ilan olunur. 851 (704) 

Pastil Antiseptik 
:K:.A.N9ZUK 

Teneffüs yolJariyle geçen hastalıklara karşı koruyucu, 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rahats!zlıldarmda, ses kısıkJığmda pek faydalıdır. 

lngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu - lstanbul 

lzmir v ·ıayeti defterdarlığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Ahmat ağa mahallesinde Halimağa çarşısında kain 1 
sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle sa
blığa çıkarddığmdan pey sürmek istiyenlerin Defterdalık tahsi-
lat kalemine gelmeleri 3-7-11-14 852 (702) 

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

§ 1~AZE TEMiZ UCUZ : -. 
§ HAC . . 
E HAMDİ NÜZ~IET 

Sıhhat Eczanesı 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçi oğlu ham karşısında 
lllllllllllllllalllll•lılllllallllllll111Llllallllllll11811111ellllll 

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

lesinde Şamlı sokağında kain 6 sayılı -ASYA- oteli binası tarihi 

ilandan itibaren 21 gün müddetle tekrar satılığa çıkarıldığından 
pey sürmek istiyenlerin defterdarlık kalemine gelmeleri. 

28, 31, 3, 6 811 (672) 

ÇABUK 
RA~AT 

TRAS OLMAK , 

İSTERSENİZ 
HEMEN BiR 

POKER-PL 

ALINiZ. 

.. 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Mükellefin ismi San'atı Ticarethanenin mevkii No. 
Mehmed Em n Gramofoncu Kemeraltı caddesi 292 
Kasım oğlu Riza Komisyoncu lkiçeşmelik ,, 10 
Ali Ulvi Fotoğrafçı ,, ,, 255 
Kara Veli Han müsteciri Azizler sokak 5 

Yukarıda isimleri yazılı 4 mükellef tarafından 931 takvim se
nesi muamelatı için Tilkilik şubesine verilmiş olan beyanname
lerin müstenidatı defterler tetkik edılmek istenmiş ise de terki 
ticaret ve san'at eden mükelleflerin nerede bulundukları buluna· • 
maması hasebile defterleri tetkik edılememiştir. 2395 sayılı ka-
zanç vergisi kanununun 86 ıncı maddesi delaletiyle kanunun 
42 inci maddesi mucibince 15 gün zarfında defterlerini ibraz 
etmeleri aksi takdirde defter ibrazından imtina ettikleri telakki 
olunarak haklarında kanuni muamelenin yapılacağı ilan olunur. 

856 (706) 



&ahlle a 
E 

lzmlr Belediyesinden: 
1 - Bir sene zarfında bele

diyece verilecek ilanlar gaze
tenin son sahifesinde ve 24 
puntluk harfli bir başlık altında 
on iki puntluk harflerle neş
redilmek şartile beher sabrı 
dokuz buçuk kuruştan seneliği 
950 lira bedeli muhammenle 
10-4-936 Cuma günti saat on
da baş sekreterlikteki şartna
mesi veçhilc açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
yetmiş iki liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
J{Ürı ve saatte komisyona 
gelinir. 

2 - Karşıyakada soğukku

yu mevkiinde Değirmen dağın
daki gazino yerinin senelik 
kirası yüz elli lira bedeli mu
hammenle ve iki sene müd-
detie baş sekreter1ikteki şart
name veçhile 10-4-936 Cuma 
günü saat onda açık arbrma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için yirrui üç liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte komisyona 
gelinir. 

26-31-3-7 785 (758) 
- Bayındırlık sahasında 49, 

50, 52, 53, 57 - 58 sayılı ada 
arsaları arasındaki yolun Şükrü 
Kaya bulvarına kadar ve Gazi 
mektebi arkasındaki yolun Vo
roşiloftan Demir çember soka-
ğına kadar olan kısmının ve 
Dr. Mustafa bey caddesinden 
ayrılan 57, 58, 61 sayılı adalar 
arasındaki yolun Vasıf Çınar 

caddesine kadar,58 sayılı ada
nın 12, 13 ve 26, 27 sayılı ar· 
saları arasındaki yolların yet
miş beş metro uzunluğundaki 
kısmı ve 58 ile 53 sa yılı ada
lar arasındaki yolun TefikRUştü 
Aras sokağına kadar olan kıs
mı ye ikinci kordonda tercü-
man sokağı ve bu sokağın 
ikinci kordon kısmı ve Basma
hanede Gazi ve Mareşal Fevzi 
bulvarları arasındaki cadde ve 
Basmahanede imbat sokağı, 

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

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

786 (759) 
1 - Beher metre murabbaı 

iki yüz lrnruştan dokuz yüz 
yirmi sekiz lira bedeli muham
menli altmış sekiz sayıh adanın 
dört yüz altmış dört metre 
murabbamdaki beş sayılı arsası 
baş sekreterlikteki şartname 
veçhile 10-4-936 cuma günü 
saat onda açık arttırme ile 
ihale edilecektir. 

iştirak için yetmiş liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte komis
yona gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
yüz kuruştan Çayırlıbahçede 
85 adanın 352 metre murab
baındaki 70 ıı;ayılı arsası 352 
lira bedeli mubammenle baş 

sekreterlikteki şartname veç
hile 10·4-936 cuma günü saat 
onda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için 26 lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
i.le söylenen gün ve saatte 
komisyona gelinir. 

24---27-31-3 761 (642) 
1 - Beher metre murabbaı 

dört liradan 54 sayılı adanın 
372 metre murabbamdaki on 

YENi ASIR 

sayılı arsası bin dörtyüz yetmiş 
sekiz lira bedeli muhammenle 
baş sekreterlikteki şartname 

veçhile 17-4-936 sa\ı günü saat 
onda açık arrrırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yüz on 
bir liralık muvakkat teminat 
rna1~buzu 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
ter ikteki keşif ve şartname 
veçhile 17-4-936 Salı günü sa
at onda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir, iştirak için lnrkbeş 
lira.ık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saatM 
te komisyona gelinir. 

3 - Senelik kirası yüz lira 
bedeli muhammeneli ve hudu
du bir taraftan Değirmendağı 
laka deresinden Bornova hu
dudundaki su akıntısma ve di
ğer taraftan alurca köyü hu
dudu beşiktaşa kadar olmak 
üzere üçyüz bin metre murab
baındaki Jaka merasının bir 
sene müddetle icarı baş sek
reterJikteki şartname veçhile 
17-4-936 Salı günü saat onda 
açık arttırma ile ihale edilecek
tir. iştirak için yedi buçuk liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylene gün ve saatte komis
yona gelinir. 

4 - Senelik kirasi yüz lira 
bedeli muhammenli ve hududu 
Kiriş dağının her iki taraf 
akıntıları hariç olmak ve dağın 
sathı balasını teşkil eden düz
lük olmak üzere 187 bin metre 
murabbaındaki kiriş dağı ve 
mer'asının bir sene müddetle 
icarı başsekreterlikteki şartna
me veçhiJe 17-4-936 Salı günü 
saat onda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yedi 
buçuk liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 

5 - Senelik kirası iki yüz 
lira bedeli mnhammenli ve hu
dudu bir taraftan Soğuokuyu 
çayı bir taraftan Sancaklıköyü 
çeşmesi, kavaklı tarla, Ahmet 
taşı Yamanlar seresi, kesme 
gediği ve Mehmet Ali ağa 
mer'ası olmak üzere yedi yüz 
bin metre murabbaındaki Sı

ralı köyü merasının bir sene 
müddetle ic;ırı başsekreterlik
teki şartname veçhile 17-4-936 
Salı günü saat onda açık art
tırma ile ihale edilecektir. iş-
tirak için on beş liralık muvak
kat teminai makbuzu ile söyle
nen gün ve saatta komisyona 
gelinir. 

6 --- Senelik kirası iki yüz 

elli lira bedeli muhammenli . 
ve hududu su deposu ilerisin
deki taşlıktan başlıyarak bir 
yüzü Menemen şosesi diğer 
yüzü dağ nkıntısı Turana ka
dar olmak üzere altı yüz yirmi 
beş bin metre murabbaındaki 
Değirmen dağı mer'asının bir 
sene müddetle icarı başsekre

terlikteki şartname veçhile 17 
-4-936 Salı günü 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) 

1 - Karşıyaka su tesisatı
nın temdidi için lüzumu olan 
0,4 kutrund« bin yüz on metre 
çelik boru ile otuz yedi aded 
T. ve üç aded Vana başsekre
terlikteki şartname veçhile 21-
4-936 salt günü saat onda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Hep~inin bedeli muhammeni 
yedi yüz yetmiş yedi lira kırk 
kuruştur. iştirak için elli sekiz 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 

2 - Hava gazı fabrikasında 
mevcud yirmi beş ton font 
boru, alh ton demir parçaları 
iki yüz kilo tunç ve pirinç par
çaları, üç silindirli bir motor, 
bir büyük ve dört küçük eski 
dinamo ile yedi yüz parça eski 
avize ve şişe başsekreterlikte 
ki şartname veçhile 21-4-936 
salı giınü açık artırma ile ihale 
edilecektir. Hepsinin bedeli 
muhammeni altı yüz yirmi do
kuz liradır. iştirak için kırk 
yedi liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve ı 

saatta komisyona gelinir. 
3 - Metre murabbaı yirmi 

beş kuruştan 95 adanın üç yüz 
altmış metre murabbaındaki 
bir sayılı arsası başsekreter
likteki şartnama veçbile 21-4-
936 salı günü saat onda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için yedi liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy· 
lenen gün ve saatta komisyona 
gelinir. 

4 - Senelik kirası otuz lira 
bedeli muhammenli Namaz
gahta Misakı Milli mektebine 
bitişik 42 sayılı dükkanın bir 
senelik kirası başsekreterlik
teki şartname veçhile 21-4-936 
salı günü saat onda açık ar
tırma ile ihale edilecektir. iş
tirak için iki yüz yirmi beş 

kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 

3---5-9-14 860 (707) 

I:~~-.-

Şekil No, 9260 Şekil No. 9268 
Avcılara, Polislere Koyun sahiplerine müjde 

Daimon marka 9268 ve 9260 numaralı iki pilli en 

! 

s rtısan ıeaa 

Bir gün bahar, bir gün kış 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır ! 

Vücudunuzun grip, nezle, baş ve diş 
nğrısı, kırıklık, sinir, adele 

bel ağrılarına karşı 

ı iN 
Kaşelerile korunmağa bugün her vakıttan 

daha fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız l 

G i i N 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yor· 

madan bütün ıstırapları dind"rir. 
G RIPIN, Radyolin diş macunu fabrika~ının 

mütehassıs kimyagerleri tarafından imal edil
... ... ~~ mekted"r.1- er eczanede bu unur Fıatı 7,5 kuruştur 

ı ensucatı 
T. rk. A. Şirketinin 

• 

- uma! a rı a~ı 
1~arafından mevsiın dolayısile yeni çıkardığı kunıaşlar: 

AGLAB ------
.................. s •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
r./-7 XL./J.Z/.7 /YJ 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Birinci Kordonda 
186 Numarada 

Mimar Kemaled- F 
din caddesinde 

:zABIF - -

.Ş 
i Kandemir oğlu 

raZTJL7ZZ7JJ-7-7~.LZ7..TL7J:Z./7./27.../L.7.7.Z7...z7...72':.r:7:ZZLZLZZZZ/L77.77.J.:Z7JZ7.L/ L7.///L/).. 

" Ayni ı~uınaşlar lzmirde Sağırzade ve Asını Riza 
r • s "' 11••••1111111111111•11111111•11•1111111111111111111111111•11 

~ J\.ardeşlerı ve trugo .~~~~~.~ı.~~! .. ~.~~!.~!?.~!!~!~.~i.~?.~.~.~~!ı.~~~!~~!~ .. 
UZ7.Y-7.J...7JJ:727J0.7.ZV..tr~.7..7.L7..ZZZ7.zZJU.7727.7~7!7..7JZ7-2'777..z7J!. 'Zz1crL7J7~LZ7JJZn 

"1•~-=~4~A~MAlllCl$imlll .. ll!Elllll ..... mlg*ms:eauw-mcd_ .. : .. 1mnm .............................. r'• _, 
PASTİL FOR PASTİLFORPASTİL FOR PASTİLFÖR PASTİLFOR 
PASTİL FOR ,........_ ...... ildııtı.ıı.iıı..;ı..._.......-.~~~-liılılıl p ASTlLFOR 

PASTİL FOR PASTı·L FOR PASTİLFOR 
PASTİL FOR PASTILFOR 

Kullananlar 
PASTİL FOR Nezleye, öksürüğe, nefes darlığına tu- PASTİL FOR 
PASTİL FOR tulmazlar, sesleri kısılmaz, nefes boru- PASTİL FOR 

· ları hastalanmaz, boğazları ağrımaz. 
P ASTIL FOR p ASTİL FOR 
PASTiL FOR~P-Alll!'S~Tl~---~~l":""'L"=Fo~R~P~ ..... ....r..:. PASTİL FOR 

PASTiL FOR P R PASTİL FOR PASTİL FOR 
PASTİL FO ASTİLFOR PASTİLFOR 
PASTİL F~~~~~~~ ~l!·ı.ıa.:.~.ı· .. ::ıSTlL FOR P ASTiL FOR 
PASTİL TİLFOR STİL FOR 
PASTİ ~OR 

PAST R 
PAST 
PAST 
PASTİ 
PASTİL 
PASTİL 
PASTİL FO 
PASTİL FOR 
PASTİL FOR PASTIT~-

~ 

R 
:OR 
FOR 

İLFOR 
ASTİLFOR 

OR PASTİL FOR 
L FOR p ASTİLFOR PASTİL FOR icat edilen bu fenerler ile karşıdaki her göz kamaşır 

sayede avcılar geceleri diri diri tavuşan keklik vesair~ gibi 
avlarını yakalamaktadırlar.Beş yüz metre mesafeyi tamamile 
gösterir. 

Umum deposu lzmirde Suluhan civarında Ödemişli 

'.-~=Y=e=n=i~T~el=e=f=on=~~~l=z~m=i=r~l=im~a=n=iş=le~r=i=u=m~u=m~m~iı=. d~iı=. r~-

kılavuzu !üğünden : Hüseyin Hüs'lÜ ticarethanesi 
1 1. . . -. ' • • • . . 

lzmir Defterdarlığından: 
lssısınm vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Orhaniye mahallesinde lkiçeşmelik caddesinde kain 
472 sayılı fırın tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün muddetle 
satılığa çıkarıldığından pey sürmek isteyenlerin Defterdarlık tah-
silat kalemine gelmeleri. 29- 3-7-11 820 (680) 

Mart 1936 zarfında basılan 

yeni telefon kılavuzu şirket 

veznesinde sablmağa başlan

mıştır. Fiyatı pul ücretleri 

dahil yalnız 15 kuruştur. 
1-3 (693) 

İdaremiz müstahdemini için yerli mallardan idarede mahfuz 
kumaş nümunelerine göre 104 takım elbise açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 1475 liradır. Eksiltme lzruir Liman 
işleri idaresinde müdürler encümenince 13 - 4 - 936 tarihinde 
yapılacağından isteklilerin san'at vesikaları ve yüzde 7.5 
teminat akçelerile beraber o gün saat 15 e kadar mezkur 
encümene ve şartnameyi görmek ve fazla malumat almak içirı 

yazı işleri şefliğine müracaatları. 31 - 3 424 (685) 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERl.ANDAIS 

KUMPANYASI 
SA TURNUS vapuru elyevm 

limanımızda olup 28· 3·936 da 
Anvcrs, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 6-4·936 
da gelip 11-4-936 da Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamb· rg liman!ara için yük 
alacaktır. 

GA YMEOES vapuru 8-4-
936 da beklenmekte olup yil
kunü tahliyeden sonra Burgu 
Varna ve Köstence limanları 
içın yük a,aca'kbr. 

GANYMEDES :rapanı 20-4-
936 tarihinde ~p 2~936 
tarihine kadar AnYers·Rottu
~am-Amstcrdam ve Hambm:g 
limanları için yük aJacakhr. 
SVENSKA ORIENT Liaieo 
ROLAND motörii 29-3-:936 

tarihinde beklenmekte olup 
:rikünü tahliyeden sonra Rot
terdam,. Hamburg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
~~slo •e lskandina•ya limanlan 
ıçın yük olacaktır. 

ALGERIA vapuru 14-4-936 
da beklenmekte olup yiikiiaü 
tahliyeden sonra Rotterdam 
HGa111burg, Copenlıage, Dantzig 

dynia., Goteburg, Oslo ''e 
lskandinavya füaanlan için yük 
atacaktır. 

SERVJC MARITlME RuUMAlN 
ALBA JULIA ;vapuru 16-4-

936 da gelip 17-4-936 da Pire 
Malta, Marsilya ve Barselone 
hareket edecektir. 
PELEŞ V8J>UfU 21-5-936 

da getib 13 - 5 - 936 da Pi
te, Malta, .Marsilya ;ve Bar· 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

AQUiLA vapuru balen 1ima
mmızda olup Anvers, Rotter .. 
dam, Hamborg ve Bremen için 
yük almaktadır. 

ANGORA vapuru Hamburg 
Bremen ve Anversten yük 
çıkarmıştır. 
S. A. Roya1e Hongroise de 
Navigation fJuviale et :Maritime 
DUNA vapuru tO nisand.a bek
Jeniyor.galah,Belgrad,Budapest 
BratisJava ve Viyana için yük 
alacakbr. 
AMERICAN EXPORf LINES 

EXMOOR raporu 12 nisanCla 
bekleniTor. evyork için yük 
atacaktır. 

01.S. AfS Spanske1injen 
Om 

BAYARD •otörii il ıaiMaela 
be1deaiJOI'. Harfa, Wteac1eıire 
Dieppe Ye Nonreç ---.. 
yük alacaktır. 

Vapudana Ui8leri, ;Pime 
t.arilaleri ıre eadaa tarifeleri 
hakkınCla ıhiç, bir taü1alde gi
rifilmez. 

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

Biriaci Kordon 1' e1Joa No. 
2007 ~2008 

celone hareket ıedeceldir. 
ALBA JUUY.Avapuna 7-6-

936 da beklenmekte el1qJ ı8 6--
936 da ~ire, M~ Manilya 
ve Barcelone için yük ala· 
cakhr. 

Yolcu kabul eder. 
Handaki hareket tarihlerile 

navlıınlardaki değişiklilClerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat i~n ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabıiye 
binası arkasında FRAT.EULl 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

T e efon: 2004-200~2663 

ECZACI 
KEfvıAL AKTAŞIN 

Zümriid damlası kolonyası 
Maskiilen - &kek Feminen - Dili 

iki cinı :kOku üzerine yapılmıı 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olaıu~t ~ 

Ec:ıacı Kemal Akta,, koku
c'1tuğu eczaalak cibi ıbir IUUD1d 

İf İ }'apmı~ır. 

Zevk 
S&D'at 

Taklit editemez 

lzmiri kokutarile de meşhur 
eden Kemal Aktaş diyor ki : 

Benim kolonyalanm yerine 

ba~ka şeyler verilirse redde
diniz. 

Kemal Aktaş kokularının 
kabına varmağa ıimkan :verrne· 
d iğini unutmayınız. 

lzmir Cumhuriyet Müddeiumumi
liğinden: 
. lunir hapisanesinin SOO lira bedeli muhanimeneli tamiratı ke
şıfname mucibince ve paz.arlıkla munakasay.a konmuştur. 

TaHb1erin 7-4-936 6alı günü 'bapisanede toplanacak <llan ko
misyonda hazır bulunmaları ve arzu edenler bapisaue müdür ü
ğ'ü ne müracaatla hergün keşifnameyi görebilecekleri ilan olunur .. 

31~3 828 [686 

! Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRiNCI 

KQRDON TEL. 14.4~ 
THE ELLERMAN LINES L TD. 
FLAMINIAN vapuru 23 mart
ta gelip Liverpool ve Glasgov 
için yük alacakhr. 

MARDINIAN vapuru mart 
nihayetinde Liverpoot '1e Svan
sea''dan gelip lahliyeae bulu
naca'k. 

THRSO vapuru nisan ipti
dasında Li\'erpool ve Svansea
dan gelip tahliyede btilunacak. 

GRODNO vapuru mart ni
hayetinde Loadra, Hut •e Aıı
veraten gelip tahliyede bUlu
nacak~ ve ayni zamanda Lon
dra ye Hu'U için yük alacakbr. 

NOT : \f irat tarilıleri, ,. • 
ptar1ann üimleri Ye aaYiaa riic
retierİllİD cleği(ildilderindm me 
•Wi.tel kalNal eclilmez. 

O. operatör 

M. Nuri Arkan 
İzmir memleket hastanesi 

hariciye ıefi 
l-LutalarlDI iter güa öj'le

dea •oara 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler·Numanzade so
kak S numaralı uayenclıa
nesllMle ibW eier. 

Telefon 
M uayeııelıaneai 3125 
Evi 2980 

BERLIN 

10-26 (591) 

VfY'ANA 
VE 

PARIS 
Moda ilemioia 193' .-ea 

için kabul etttiği 

4:0 
Reak üzerine yiill. "pek, pa-

muk veya keten hec laanfİ 
kuma, ve elbiseyi .f&lnız 

~5 
~ıuruş ile ve çok kolay bo-

yamak isterseniz bir paket 

KIZ ınarkah 
A R il' 1 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 

En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 

Manisa bağcılar kooperatifinden: 

1

. öDEllJŞ HUKUK. HAKıM-
v. Asır gazetesinin lS.:3-936 tanla 9191 - zrah .p.lpıAle L~-: - müal 

31-3-936 Sah~ yapılacağı ilin eClile. •Mle .e fewbllde . elDlfUI ~~et • 
teplaablarnmz ekseriyet mabiaiu temin eAa.eme.i ,.,-ndea lesiadea Şerif Ali lazı Safiye 
ts-4-936 Çarpmba günüııe bırakılmqbr. tar:afmdan Kuuaapp la.anıHa 

Ortak!8!'1n 4 ~ün .saat 14 de Manisa Ha1km salonunda ve mukim Giritli Mc1uaed oj'hı 
evvelce ilan eailen ruxnameler dabilinae alelide •e fe.kalide lor.ahim aleyhine açılan attar 
olarak yapılacak top!anblara gelme1er.ini daeriz 819 •703} d el d lb 

5i1!~iiiiiiiiiii-:O-~:-O:--iiiiiii000;;;;;;;;;;~~..ii;;------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİ;;. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•1\~~- ava!'lnın uruşma sm a: ra· 
lzmir Liman işleri umum mu·· d ·· ı·· _ hı~ın gösterilen ~d~.ste o1ma-ur u dıgı ve nereye gıttagı de meç-

ğii n den: bul bulunduğu namına çıkarı-

1
.m • • • Jan celpnamenin arkasındaki 
uaremızce açık eksıltme suretiyle 1000 bin metre mikabı çıralı -b • _JL tı ..1 1 çam azmam sabn a111u1acakbr. Eoiltme miMl•eti t isan '936 1110 aşınn meş~a naan. ~n a-

dan 30 Nisna 936 tarihine ıkadardır. ibate 30 Nisan 936 tarihine şı•ma~la mu~~'ıleyhe ılan~n 
müsadif Perşembe günli saat 16 da lzmir Liman işleri idaresin- d~vetiyc t~\Jl,gıne karar verıl-
de müdürler .encümeninde yapılacakbr. Ebiltmeğe gireoek olan· mış oldugunt\an merkumun 
lar muvakkat teminat Olarak J87S Jira.rı idaue ... 11 eme Ukden 25 - 4 • 936 Cumartesi günü 
ırteya milli bir ıbanka4an lbu mıktarda teminat mektubu getir- saat 1'0 da Ôdemiı Hukuk 
mej'e ve y:abud deYlet.çe .çıkanımıı olan tabvilittan bu miktar Mahkemesinde hazar bu1unma-
vermeğe mecburdur. Şartnameyi görmek ve fazla izahat ahnak sı veyabud bir vekil gönder-
istiycnlerin idaremiz yaıı iıleri Şefliğine müracaattan. mesi lüzumu ilan ofonur. 

3-8-13-18 850 (701t 848 (702) 
OC.W O A&i liCitS!JZ•&• 

METALLUM 
Yeni pkan çifte splr~llı 

METALLUM 
Lambasına alarak diğer lam· 

balara nazaran sarfiyattan 
yüzde yirmi daha kirlı 

oJur~UDUZ 

M. Tevfik BAVKENT 

E4ektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simenı 

fabriknlar.ı mümessiii 
P ~temaicdar 77 - 19 

Tel. 3332 

BC>~ ..A.SI ALiNiZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 EYLu-L 

TELEFON : 3882 

•• • 

HUSEYIN KAYIN 

Mohilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 30 lira Yün kadife 

9 paıça koltuk takımı 60 lira Yün kadife 

9 parça koltuk takımı 100 lira ipek kumaş 
• v 

LUKS VE SAGLAM 
Yemek ve yatak edaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

(645) 7- 13 

Ferit Kuvvet Şurubu 
l(uvvet, kudret, işt~ sıhhat verir. 

V eremJi ve sıracalı kansız _____ _ 

romah~malı hastalara zayıf 

btiyüy.e emit ıçocukbra mi· 
de kemik sinir rahatsu:lığına, 
ademi iktidara emsalsiz blr 
devadır. 

Büyük şişesi 

60 
Kuruştur. 

Umumi depo ı 

S. FERn"' 

Şif 
Eczanesi 

Hükumet .sırası 



• 
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1 

19 ) maddelik Alman planının ilk 
Münaka ada müsa at şartı udur • • ................... ""'" ........... m:ıı ........................... . 

Bu şartla Almanya U. Sosyetesine girmeğe hazırdır 
Asırlarla süren bir mücadeleden sonra Alman ve Fransız uluslarını 

barıştırıııak ve anlaşmayı plebisit yol~yle iki millete kabu] ettirmek lazım 
aktı teklifini yeniler. 

14- Almanya, eğer Hollanda 
hükümeti arzu ederse, bu dev
leti de Garbi Avrupa devlet
leri arasındaki emniyet anlaş
masına idhal etmeği kabule 
hazır olduğunu yeniden beyan 
eder. 

17 - Almanya kendi hesa
bına, cenubu şarki ve şimali 
şarki hududundaki devletleri 
teklif ettiği ademi tecavüz 
paktlarını aktetmeğe davet et
mek üzere onlarla münasebete 
girişmeğe hazırdır. 

AkMANY A SOSYETEYE 
GiRER 

1 

Alman Jevkatade tle/r![esi Vorı Riberıtrop Lo11drada tayyareden iniyor 
Londra, 2 ( Ö.R ) - lngiliz !eri delaletile bu müşahedeleri 

ASIRLARCA SÜREN 
MÜCADELEDEN SONRA 
15 - Asırlarca süren bir 

mücadeleden sonra bu uzlaşma 
ve sulh teklif ne samimi bir 
mahiyet vermek için Almanya 
ve Fransa gençliğe aid neşri· 
yatı kontrol etmeği ve diğer 
milletin hissiyatını tahrike ve
ya karşılıklı olarak umumi 
efkarı zehirlemeğe matuf her
türlü neşriyatı menetmeği ta
ahhüd ederler. 

18 - Almanya Uluslar sos
yetesine girmeğe hazırdır ve 
yeniden şu ümidi serdeder ki 
makul bir müdded zarfında 
dostan'e müzakerelerle müstem

leke bakımından hukuk müsa
vatı meselesi ve Uluslar sosye
tesi paktının Versay muahedesi 
esasından ayrılması meseleleri 
tenvir edilebilecektir. 

bükümeti Alman cevabını dün yaptırabilecek ve bunu aliika-
ıaat 15 de resmiğ olarak dar devletlere bildirecektir. 

19 - Almanya bu muahe
denin meriyetine nezaret et
mek üzere bir arsıulusal hakem 

Fransa ve Belçika elçilerine 8 - Almanya, Fransa ve 
bildirmiş ve akşamdan sonra Belçika bu müşahedelerden 
cevabın metni gazetelere tebliğ ileri gelebilecek mülahazalara 
olunmuştur. Alman sulh planı tamamile icabet etmeği kabul 

16 - Almanya ve Fransa 
bu tesbitin tatbiki neticesi 
olarak muahedeyi plebisit yolu 

mahkemesi 
hükümlerini 

tesisini ve hunun 
istisnasız olarak 19 noktayı ihtiva ediyor. Bun- ederler. 

lar sırasile şunlardır: 
19 MADDE 

1 - Akid milletler tam bir 
müsavat vaziyetinde münaka
faya girişirler. imza taahhüdü 
ancak, devletlerin hepsi tara
fından tasdik edilen ııulb le
hinde ve milletlerin sosyal ve 
ekonomik refahı lehinde hare
ket zaruretinden doğmalıdır. 

2 - Ekonomik menfaatlere 
:ıarar veren kararsızlık devrine 
bir nihayet vermek için Al
manya ademi tecavüz paktla
rının akdına kadar geçecek 
olan iptidai müzakere müdde
tinin dört ay olarak tahdidini 
teklif eder. 

3 - Almanya, Fransa ve 
Belçika tarafından tam teka
büliyet şartile, bu dört aylık 

müddet zarhnda Ren bölge
sindeki Alman kıtalannın mev
cudiyetini arttırmamağı taah
hüt eder. 

4 - Almanya, ayni devre 
esnasında, kıtaabnı Fransa ve 
Belçika hudutlarına doğru daha 
ileri sürmiyeceğini temim eder. 

5 - Bu teahhütleri zıman 
altına almak üzere Almanya 
Lokarno muahedsinde zamini 
olan iki devletin (lngilere ve 
ltalyanın) ve meselede alakası 
olmıyan uçuncü bitaraf bir 
memleketin mümessillerinden 
ıııürekkeb bir kontrol komis
yonunun teşkilini teklif eder. 

6 - Almanya, Belçika ve 
Fransa bu komisyonda birer 
delege ile temsil edilmeğe sa
lahiyettar olacak ve bu dört 
aylık müddet içinde teminat 
komisyonuna hudutlardaki as
keri kıt' alarm vaziyetinde gö
rebilecekleri her hangi bir de
ğişikliği bildirebileceklerdir. 

KOMiSYONUN SALAHiYETİ 

7 - Almanya, Belçika ve 
Fransa her hal ve karda ko
misyona İcab eden müşahede
leri yapmak üzere gereken sa
l•hiyetleri vermeğe hazır olduk
l•rını beyan ederler. Komisyon 
lngiltere ve ltalya ataşemiliter-

Ber/iııde Niilere itimat reyi ı'Cfiltligi akşam ha/kırı Villıelmsfrasede fcznlıiirafı 

silahların tahdidi meselesine açık mevkilere karşı her nevi 
geçmekte, kısmi tahdidleri ka- bomba atılmasının men'i. 
bul etmekle beraber umumi bir 3 - Uzun çaplı toplarla 
sureti halle maarız bulunduğu- muharebe sahnesi dışında, 20 
n ı ı bildirmektedir. Almanya kilometreden fazla uzaklıkta 
silahları tahid mukaveleleri için açık yerlere mermi atılmasının 

•· tip olarak lngiliz - Alman deniz men ı, 
anlaşmasını göstermektedir. 4 - Ağır tip hücum araba· 

Almanya birçok konferans- ların,ı.n ilgası ve kullanılmasının 
!arın, her biri ayrı ve muayyen men ı, 

5 - En ağır topların ilgası 
bir proğramla, toplanmasını ve kullanılmasının men'i. 
teklif etmektedir. 

Eğer yukarıki noktalar üze-
Siliıhların tahdidi hakkında, rinde bir anlaşma olduktan 

Alman notası Führerin 21 ma- sonra silahların yeniden azal-
yıs 1935 tarihli nutkundaki 

tılmasına imkan görülürse buna 
esaslara göre aşağıdaki talı- da tevessül edilecektir. 
didleri, Cenevre mekavelesine Son söz olarak Alman planı 
uygun olarak, gelecek konfe- siyasal anlaşma akdından son-
ransın proğramına mevzu gös- ra bir ekonomik konferansı 
terıyor: fikrini de ileri sürmektedir. 

KONFERANS PROGRAMI Alman notası bu tekliflerin Avrnpada sulh davasıwn sadık bekçılrri nöbet esnasında - Dey/i Ekspres- l z 
MÜTEKABiLiYET ŞARTILE ile doğrudan doğruya millet- akid her devlet tarafından ka- - ehirli gaz ve yangın son senelerde Almanyanın 

bombalarının kullanılmasının yaptıüı tekliflerle sık sık hiz-
9 - Almanya, mutlak mü- !erine kabul ettirerek ona dai- bulünü teklif eder. •· " men ı, ııiete çalıştığı Avrupanın sulh-

tekabiliyet şartile, garb hudut- mi bir şekil vermeği taahhüd SiLAHLARIN T AHDIDI 2 _ Ağır ve orta çapta )aşması işine yardımı olacağı 
larında her türlü askeri tah- ederler. Alman notası bundan sonra topların menzili haricindeki ümidiyle nihayet bulmaktadır. 
didatı kabule hazırdır. •••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fr!~s;:- ~ım~~ra·z~~~~ik~e:~ ispanya' da Iran haklı görünüyor Habeşler 
let ya heman, yahud Fran- • 1 

•' • A •k ı• • 1 
sız intihabatı bittikten son- Yeni bir ihtilal mi? merI a pO iSi ran 
ra, lngilterenin idaresi altında Barselon, 2 ( Ö.R ) _ 50 bin f h k 
olarak, bir taraftan Fransa ve se J•rı•ne a aret etmı•ş İşçinin grevi devanı ediyor. Ma-
Belçika, dığer taraftan Almanya den sanayii sendikası toplana-
arasında 25 sene müddetli bir rak patronların delegeleriyle 
ademi tecavüz ve emııiyet görüştüler. 
paktı aktı için müzakereye gi- Eğer bir anlaşmayi imkansız 
rişmeği teahhüt ederler. kılacak vaziyet tahaddüs eder 

11 - Almanya, lngiltere ve ise işçiler maden faprikalıırını 

ltalyanın yeniden zamın olarak ve müe.;sesleri isgal edecek-
bu pakta iştirak:arını kabul !erdir. inzibat kuvvetleri grev-

eder. cilerin bu teşebhüsüne karşı 
12 ~ Bu emniyet anlaşma- koyarsa, sendikalar ihtilal yap-

sından hususi askeri yardım mayı düşünüyorlar. 
teahhüdü çıkacak olursa, Al
manya kendi hesabına böyle 
bir leahhüdü kabule hazırdır. 

HAVA PAKTI 
13 - Almanya bu teklif ile, 

bu emniyet anlaşmasını tamam
layacak ve kuvvetlendirecek 
bir unsur olan bir hava paktı 

ltalyan tebliği 
Roma, 2 (Ö.R) - 192 Nu

meralı tebliğ: Kıt'alarımız dün 
Gondarı işgal etmişlerdir. Taf
silatı diğer bir tebliğle bildıri-

. lecektir. 

Tahran, 2 ( Ö.R ) - Amerikadaki Iran sefaret ve 
konsolosluklarının kapanması hakkında "Pars,, ajansı şu tasri
hatı vermeğe salahiyettardır : 

Amerika polisi fazla sürat vesilesile Iranın Amerika sefiri B. 
Gaffar Celalı tevkif elmiş ve sefir her ne kadar sıfatını ve 
otomobilin sefarethaneye ait olduğunu bildirmiş ise de polis 
buna ehemmiyet vermemiş ve diplomasi masuniyetini nazarı 
dikkate almayarak B. Celal Gaffara karşı hakaretli bir lisan 
kulianmıştır. Bunun üzerine bazı gazeteler Irana karşı yaralayıcı 
lisanla bazı makale ve haberler neşretmişlerdir. Amerika Dış 
bakanlığı Iranın tamirat talebine bir netice vermemiştir. 
Bundan dolayı Iran hükümet imparatoriyesi Amerikadaki bütün 
diplomasi ve konsolosluk mümessillerini geri çağırmağa karar 
vermiştir. 

Işbankası kumbara ikramiyesi 
Istanbul, 2 (Özel) - iş bankaslnın kumbara ikramiyesinin 

1000 liralık mükafatını Konya da 533 numaralı kumbara sa
hibi bayan Nebahet kazandı. 

Bir zafer kazandı 
Adis - Ababa, 2 (Ö.R) -

Royter Ajansından: 
Habeş umumi karargahı Ha

beş kıtalarının Misiyo dö bo
reste büyük bir zafer kazan
dıklannı tebliğ ediyor. 

Dört ltalyan müstahkem mev
zii zaptedilmiş, 700 ltalyan 
neferile 36 zabit ve 2000 Erit
reli telef olmuştur. 

Hauptman 
Cuma giinii asılacak 

Trenton 2 (Ö.R) - Katil 
Hauptman cuma günü saat 20 
de idam edilecektir. Suçlu 
Venden evvelce yaptığı itiraf
ları sonradan tekzib ederek 
tesir altında bazı suçları kendi 
üzerine çektiğini ııöylemiftir. 


