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Rusya 
Japonya ile Mançuı'i'yi Pro

testo Etti. 

Demircis öldü. 
ltalyan gazeteleri: 

Notamız Karşısında Mü. 
Boğ zlar Ha ınd ki Dil ği izin Da-ıalea Yazmamaktadırlar. 
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Çanalrkalenin n kerle.ştinlen ve sillilıtan tecrid edilen kısımlarına aid bir harita .. 

Verdiğimiz 
Ankara 12 (A.A) - Boğız 

lar makHeleelnla mftııkereıloe 
lttlnk etmiı olan dnletlere 
barldye •ektletl tuafındın 

tncll ~dilen aotının metnidir: 
1923 de TOrktye Lozaa'da 

eerbeetl mQrur ve gayri Hknl 
bale llr1ğ ıblı:Amını tbıiu eden 
80~11l1r moklfelt-.alnt lmHya 
matafıkat ettl~I samın, A no
paaın umumi Hzlyeıl ılyıai Ye 
Mkerl bıkımlardın bagln kea · 
dlal g3eteren t1slye1tea tama· 
mile ayn bir m11nZ1ra arr;et · 
mekte idi. 

A nupa o t1rlbte ıllAbıı&lıa 

mıya doğru (lldlyordo. Ve ıl 

y11I dorumu yalnıı beynelmilel 
t11bbGdlerle •~yit edllmle, d··· 
Alwmez hukuk prf'Dlllplerl üzt: 

rloe lbtloı eyllyecekd. 

Notayı Aynen Yazıyoruz 

Çanakkale den bir görünüş .. 
llheteo mamsl dnletlerln n ı letla, tebdld vukuaudı bo~az 
her balDUrdı dört bGyftk dev - Sonu 6 ıncı -~ahi/ede -

Habes işi akinı kalmış, logil
tere Avrupa}a dönmeli imiş! 

K1rı, deniz •e h19ı ko net 1 K b ç k 
lerl çok dıba iZ torkulıl'.ak n gi 1 iz a i nesi e i ı • 
mıhlyet ~ôıtermekte ve temı 

!:::::~~:~::~· 1····d· .... bn· mek Mecburiyetinde l\fi? 
O ııradı TDrklye bo~azl1r 

ruukneleılnla tıkyidl ıbUmı · lngiliz'ler r etrol Ambargosu Olmaz-
Dl mllleıler cemiyeti mlıaluaıa 

_<_•a_ua_cu_m_ad_d:•_0_g_"_a0_•ı_.ı_ne_ sa Soveyişin Kapatılmasını istiyorlar 
Parti Başka
nımız Geldi. 

Oo tıı6ndenberl Aokıra'dı 

haluaan lsmlr n Mıolu Ulerl 
C. 8. Pmrtlıl yöokarolu bıo 

kını •e Yosgıd 1aylnı A .nl 
l>o~ın, diln Ege npuru ile le· 
tıobal'dın oebrlmlse gelml, •e 
•ıpardı earbı1. yır ••rhıy, 

parti •tlAyet idare heyeti erkanı, 
eınıf lıçl birlikleri heyetleri 
•e birçok doatlırt tarafından 

karıılumııtır. Eıaaf birlikleri 
idare heyeti, A•al Dogaa'a bir 
bakeı •er mittir, 

I..ondra 13 
(AA)- Son 
za mıa lı r dı 
J, en d r a 'd ı 
zecri tedbir· 
ler lehinde 
gene tlddetlJ 
bir mGcıde 

le bıılımıı 

ıar. 

Rt:ımi mıh 

teller yıloız 

çok enerjik 
ıe J bir le rl n 
maeulr olı · 

blleceAI fıkat !ti. Eden _ kabine içtimaından çikarken 
dlger tıraflla lagtllı blktlme· - Sonu 6 ıncı ıahifede - .. 

' 

,- '"'\ terde neoredllmlotlr. 
lfalyaa gazeteleri bu haberi 

hlı;:btr mütalta dcrmeyın etm~ 
den oeıreylemlelerdlr. 

Notamızı n 

IFransa'daki 
Akisleri 

Çok Mosaitrir ve 
TOrkiye Kuvvetli Bir 

IDevlet Oldu Diyorlar 
letınbul, 13 (Özel) - Boğız· 

)ar hakkındıki notamız, Franea 'da 
dı mftaait karplanmıatır. Pariı 

gazeteleri notıyı tetkik ederlerken, 
Tiirkiye'nin bugünkü askeri ve 
ıiyaıi dorumuou tebarüz ettirmek· 
te ve müracaatimizin yerinde ol· 
duğunu kaydeylemektedirler. 

Hir gazete: 
"Türkiye'uio, Atatürlı:'ün reh· 

berliti ile bug6n modern •e kuY• 
Yelli bir b81u1.meı Oldatuau unnl• 

mamalıdır. Türk ricali , çok akıllıca 
hareket etmiıtir.,, 

Diror. 

Yalnız bo talebin derm,.yao 
edllec,.~lnlo çoktan malum ol 
du~u yazılmıllllf. hal yan ef kirı 
001umlye11l bu barekttl, uluııler 
eoapl«'Slolo cihan etki. ı umu 

mlyulade do~urdoğu bir endlee 
ıekllode ı,aret eımekıerlfr., 

Itılyın tı;azetelerl: 
.. Bu mea'ele hakkındı Iogll 

M. Mussolfoi 

So1111 4 ncii sahifede 

Alman'lar Şimdi Oe Avusturya'yı 
ilhak Edeceklermiş .. 

lstanl>uf 13 (Özel) - Paris'ten gelen lıalıerlere göre, Alman. 
lnr Ren'i işgalden sonra şimdi de Avusturya'1ı ilhak etmek 

niyetinde imişler. Fransız'lar, ilhak keyf iyeıinin rok yak11! 
bir zamanda olacagını s6yliyorlar. 

imparator artık muka
vemet edemiyecek mi? 

Yunan Başbakaoı Adis-Ababa üzerinde ltal
Don Ansızın öldo 

Yeni kabineyi 
Metaksas teşkil etti. 

Aılaı, 13 (A.A) - M. De 
mlrclı nGıGI l111betlle fftccete• 
ölmaııor. 

lnaabul, 13 (öıel) - Yo· 
n1n bıobakını M. Demlrclı ba 
11bıb yıtığındı ölG olank bu· 
luamuıtur. Kendlıl mide n 

ortada ölen başveJı'il 

M. Demircis 

kılblnden 11hıttız bol~noyordo. 

Doktorlar, Dizil l11bet ettl~lat 
ıöylayorlar. 

l111abul, 13 (ôsel) - Yeni 
Y aaaa kablaeılal, Demlrclı 

kablnealade batbakan maniot 
olan General Metıka1e'ın teıkU 
edeceği ıö1le•lyor. 

P1rlı, 13 (Rıdyo) - Adnı 
dan haber •eriliyor: 

Bııbabn Demtrclı'la ölGmG, 
Y ananlıtındı dflrla bir teeuar 
oyandırmı111r. Uı,bakan mDI· 
vlol Ye harbiye n11m general 
metık ... , nfat haberini alıncı 
11ırayı gltmlt te kral &aralan· 
dan kıbnl edilerek baıbıkaaıa 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

yan Tayyareleri. 
~~~--------~~-ltalya, Haheş'ler Teslim Olmadan 

Müzakereye Girişmiyor. Sosyete
nin Kontrolunu Da istemiyor 

Roma, 13 (Rıd · 
yo) - M. Ave 
aol ile M. Mı· 

d1ryıga'aın bir 
ıulb teılı etmek 
üzere Itılyıo ve 

Bab«'t mur1bbae 
lulle yıpıcık 

lan maıakereler 
bOyftk mftıkalle · 

re teudftf ede 
cet.tir. MarPşal 

hılya hakumetl bQtQn Hı 
be, ordoıunaa teıllmlndeo n · 
Yel mGHkerelere glrltemlyece 
ğlnl hlldlrecekılr. hılyıo'lır, 
ıalb mftaakerelerloln Adlı Abı. 

bı · Roma arııında ve Sosyete 
kontrolQ olmadın yıpılm11ını 

laıemektedlrler. 

Londra 13 ( A.A) - Hıbe' 
dıı baklnı M. Her1uy dan M, 
A veaole fO telgrafı çek mittir: 

9 Nl11u tırlhll telgrafıntzı 

ce•aben Hıbeılıtın'ın mGteca 
•ize klrfl yıptıAı mftcıdelede 

ltalyı t1rafaodın ıçıktan açığı 
te ılıt,.mlt bir tekilde nkl 
olan yolmzlokları ra~mea b1rp 
uıullerl hık.kındıkl aalı1mıl1rı 

harf iyen riayet ettiğini bildir 
mekle keıbl ıeref eylerim. 

Babetlıtu bu yolıaaloklıra 
makabelel blJmlıUde balonmık· 
llD bile ceklamlfdr. 

Bocloglio lıarbı idare ediyor 
İstanbul, 13 (Özel) - Bıbe~ 

imparatorunun J.ondra'yı gön· 
derdiği bir upordı, artık mu· 
kuemete iktidarı kalmıdığıaı 
blldlrdlğl bıber nrlllyor. 

Adlı · Abıba 13 (A.A) - Ba· 
•H ajıa11 bildiriyor: 

Dokuz ltılyan tayyareei bu 
11bıb e111 10 dı Adlı Abıba 
Ozerlode uçmuıtoı. 

Adlı Abıba, 13 (Rıdyo) -
Havas Ajanıı bildiriyor: 

Şimdi 1111 15,35 dlr. Üç mo 
tör!Q baya~ bir ltılyın bom 
bardımın tıyyareıl şehrin Oze. 
rinde açmıktıdır. 

Sovyet Sanayii 
MoıkoH 13 (Radyo) - 936 

ıeneılnla ilk Qç ayında So•yet 
ADayl lıtlbıılıta IS,986,000,000 

rubleyi balmuıtur. 



Alman Milletine 

Fihte'nin 

Badema Flbıe, lr.ftranauz pro 

fesör; nhnı olmıyao ntaodoı 

idi. Luylpzlg'telr.I yQkaek bir 
ıahelyet: 

- Bir seneye nrmez, ya 
OrQIOr, ya azloloonr. 

Demişti, dediği çıktı. 

RftyQk Fredrtk'lo bir talebesi, 

nazır Oobn, Proeya'ya iltica 

etme ini eöyleul . Flhte, bonon 

Ozerlne, Berllne gitti. İçinde 
(hitabeler) ini söylediği Berlloe 
girmesi, biç te mozaf ferane 

olmadı. Karısına ya:zdığı bir 

mektupta diyor ki: "Çareamba 
akeamı saat onda varacağım 

kapıya vardım . Perıembe 11a 

babı nszırh~r, hakkımda, yakın· 

dan taklb edUmekllğlm için 
bir rapor almı~ler. Cama gftnft 

ise polis mQfettlşl gelerek bo · 
rada bir iş için mi, yoksa sade 

gezmek için mi olduğumu sor· 
da . ., Bereket versin ld .inal, 

eOpheelz Dobn'un teevlktle, po· 
lise lebllg ettirdi kf: İyi bir 

vatandaş olarak yııadıkça Flh 

te'olo flklrlerlle meıgul olun· 
mısın. 

Berllnde hlı;olmueıt rahattı. 

Yenadakl talebeler ise Flbte 

hakkındaki hGrmetlerlol göster· 
mek Ozere namına bir madal 

ya yaptırdılar. Faklt bGtfln 
banlar, tamemeo bozulmoı olen 

istikbali temin eden t<'yler 

değildi, karıeı • ona yazıyordu 

"Karakterllc herkesi betbaht 
yrpmıştı. 11 

Ftbıe geri dönmekte tered 

dild etmedi "Herkese karşı 

çok iyi ve çok itimatlı idim. 

İnsanları, kendimden şöyle 
hlrH alarga tolmığı bilmedim. 

Bıoa hilcom ettlle, herkese 

mevkllnl bildirmeli. Bo sel il 
dftnyada yol ancak böyle açı· 

hyor. Bo yılanlar, en ıon dG· 

vccek •e hakikat meydana 
çıkacak. Ştmdt batıma gelen, 

ruhumun şiddetli ıkelyoounı 

ilk makamettl. Şimdi mllcadele 

baıladı; ve milcadeleyl tam ya· 
pacağım. Vatandaşları üzerinde 

kuvvetli ıe iri olao hangi ada· 

mın Akıbeti baoka Ulrlft ol· 
muştur? Bahea girelim ki, on 

seneye varmaz, Alman mUJetl· 

olu umumi eevgl ve eaygıeını 

kazanacağım (1799 haziran) c·> 
1e denilir e denllefn earSJntı 

şiddetli idi. Fikirleri yeni bir 

revulOsyon yapmak Ozere olao 
f llezofa elbet tesir etti. 

Do hidleeler~ Flbteyf dini 

mee'eleler Oetflne çevirdi: Akıl 

ile imanın çarpışması gözQ 

6n0nde vazıhen canlandı. Sh· 

temlulo ilmi va rasyonel kıs· 

mını terketmekalzln, bunu daha 

geniş bir pltloın Qetilne kur· 

mağı dOeOndO. f ,te o ZIWID 

bf r rasyonel teokrasi) projesi 

çizdi ki banda (Akla dayanan 

harletlyanhk), evrensel bir kona· 
tltQeyon puınetbJ olacaktı. Uzoo 

m6ddot, yeknesak bir bayıt 

l~lnde, hericle rnOnasebetl ke· 

ellmfş ve kendi içine dayanmıt 

bir halde, bo yeol doktrinin 
formulünft bolm k için dlişftn· 

dft. Şimdi artık enelce, üstle· 

rlne titrediği eski nızerlyeleriue 
kar,ı l&b yitti. Harici hayatı; 

ara.sıra Volkmen ve mıd m 

Oe Stall'ln yol arkadaşı G. 

Schlegel'I zly retten ibaretti. 

O ıurada biraz m1eonlokla dı 
•lakadar oldu, sonra vazgeçti. 

( ) bitabelt.:rini 1808 de Vel'• 

Hitabeleri 
Çeviren: M. Rahmi Balaban 

Tefekkür ettikçe anladı ki 
halk, henOz onu dfolfyecek 

eevlyede değildi; bununla be;fa · 
her yeni doktrinlerini baza 

samimi doetl•rını açtı, bu dost · 

lar mahfelinde Kotzıbu He 
baron Alteneten de vardı. Bu 

mQuaetıbetler, onu, dokırlDlnl, 

Berlln •"-demlıloe takdim et· 

meğe karar verdi, munf fak 
olamadı. l!'akat biraz sonra 

Proıya hftk umetl ona Erlaug 

dnlvereltest fUoıof i kOr11611GnG 

teklif etti. Flhte, Yenıda baı 

ladığı: "Sosyetede mfltefekklrln 

faal rol O nedir,. derelerine bu · 

rada devam elti. Ayni zamanda 
meelektaelarıoın derelerini taklb 

ediyor ve onlar dı Flhteden, 
kendi "lllm uazarlye11l11 al lıtl· 

yorlardı 

Bu ıırada Proeya, Napolyona 

karı• muharebeye girmek Qıere 
idi. Flhte, omomf heyecanı 

benimsedi ve -eskiden Eechylı 

Camoeneln yaptığı gibi· sözle 

lol blrleıtlrmek istedi: .. Ba 

mlllf mGcıdeledcı berkea bGtftn 
varlığı ile borcuna ödemelidir. 

YokH Prusya dftter,, diyordu. 

- Sonu Var -

r-
Donanmamız 

KaradenizeÇıktı 

İstanbul 13 (ôıel) - Do 
nanmamız K1radr.nlze çıkarak 
Samaon'o atyaret eımletlr. 

Sameoo belııdlyeıl n vllAyetl 

donanma erkaoıoı zfyıfetler 

ff'rmltlerdlr. \.. ________________ _ 
.l\lilli Servetimiz 
Hakkında Afyon say· 
tavının verdiği takrir .. 

Ankara, 13 (Özel) - Afyon 
eaylnı Kereeleclyın Kamutayı 

verdiği bir ıuıl ıakrlrlnde, em· 

lftk kıymetlertnln yarı yarıya 

dftşmeelnden mlllf ıeneılo heba 

oldogonu; reemi emlAklo aatıoa 

çıkarılması ile, bankaların kredi 
•ermemesinin bunda teelrl ·ol· 
doğunu blldlrmlo •e bu buanıtı 
Maliye Veklllnio dOtftnceıaial 

sormuştur. 

ihtiyat Subaylar 
Anklra, 13 (Ôıel) - Milli 

mddafaa encQmenl ihtiyat zabit· 

lerlnln fkl senede 45 gfto or· 

doda hizmet etmeleri bakın· 

dakl lraoun IAylhaeını mftza· 

kere etmekt"dlr. Buıcoe yalnıs 
memur olan ihtiyat zabitleri 
temmuz uyındı çığırılacak, 11er· 

beet oieelek erbabı ıtneye hı · 

kılacakt1r. 

MOlkiye mektebi 
Ankara'ya Kaldırılıyor 

fıtaobul, J 3 (Özel) - MOI· 

kiye ınektebl bueene eylOlde 

Ankara'ya nıkledllecek ve ge· 

lecck eeoe tedrleatı borada bae 

l•nacalr 1 kadrotıo genltletllecektlr , 

Nisan 14 111111111111 
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G ·lUınlUın TeDy©ı~o HabeırOeırü) 
idman Cemiyetleri ittihadı lsıanbuı 

Gazeteleri 

Kongresi Düıı Toplandı. ·---Boğazlar me~e~eAİ 

hakkında ne yazıyorlar -Kongre Başkanlığına Seçilen Saracoğlu, üç Milyon 
Gencin Spor Ç.ağına Geldiğini Söylemiştir. 

letanbnl 13 (Radyo) - Ba 
eabahkl gaıeteler, hftkumetlml· 

zln boğazlar ıneeeleıl hakkında 

devletlt're verdlttf notanın akltı· 

lerlnl mevzuobabı etm~kte:~ Ankara, 13 (Ôzel) - idman 
cemiyetleri ittifakı kongresi bu 

ıabah h•lkevlnde toplanmıo; 

Erzurum ıayJavı Aziz kongre 

,rl açmı~tır. Kongre rlyaeetlne 
adliye bık.anı ŞokrO Saracoğlu 

11eçllml1 ve bir 116ylev nrmlo 

slr. Şakra Saracoğlu outlı:unda 

epor çağında ftç milyon gencin 

--mncnt bolonduğunu n bun· 

larln ilk olarak harekete geıl

rllmeel lbımgeldlğlnl ıöylemlo 

te mCUflaklbtın encGmenler ıe · 

çllmlttlr. Seçilen encümenler, 

lialke~lnde çahemağa baılamıı. 
tardır. Kongre rlyaeetlne nrl· 
len bir takrirde, tlmdlye kadar 
verilen baıon cezaların affa 

Sınıf Hakimiyeti Yok! 
Bunu Zorla Tesise Kalkanlar 5·12 

, Yıl Cezalandırılacaklar .. 
Ankara 13 (Öıel) - Adliye encftmenl, ceza kanonunda de· 

Alofldlk yapılması h•kkıodakl Adliye bıkınlıgı kanun liylhaaını 
tetkike baılımak Gzeredlr, Bu kanona göre, memleket dablllode 

bir içtima! sınıf diğerleri ftzerlnde b&klmlyetl tlddet kullanarak 

teelıe çahtınla:, bet ıeneden 12 seneye kadar ağır hapis cezaeı · 

na çarpbrılacakl.rdır. 

Göçmen Kardeşlerimiz 
Dört Yılda Yetmiş Beş Bin Kişi, 

Gayri Menkulleri ile Gelecek .. 
Ankara 13 (Özel) - Romaoyı'dıkt arktatlarımıııa anayurda 

hicreti için Romen bOkumetl ile yıpılao moknele, 8Glneı 
elçlmlı Sophf Taor• Ö verin htlrak ettiği komltyond• tetkik 
olunmıktadır. Dört ıene zırfıoda Romanya'dao 70 bin kiti ge· 

Jectk ve bunlar menkul mıllarmı kAmlleo beraber getirebilecek· 

lerl gibi, gayri menkul malları dı Romen hftkumetlnce mGıalt 

f lallerle 11111n ılauıcaktır. 

·Kürd Cemiyeti, Hala 
Fesat Sokuyormuş! 

Suriye Gazetelerinin Fikirleri 
lıtanbul 13 (ôzel) - Şam gazeteleri, Boybon lımlndekl kftrd 

cemiyetinin Tftrklye Sariye mftnaeebatını bozacık tekilde Tftrklye 
aleyhindeki faallyetlndeo bahıetmekte ve buna nihayet nrecek 

tedbirler ılınmasını Ali komiserlikten lHemektedirler. 

••• 
Bir Italyan Gazetesi Soruyor 

Milletler Cemiyetinde 
Kalıyor Muyuz? 

Horp Usulleri Hakkında Verilecek 
Karar Buuu Gösterecektir 

Roma 13 (Radyo) - Gazetı de Popolo bogGo "Cemiyeti 

Akvamda blı~or muyuz?,, başlıkla bir mık.le oeıretmlıtlr. 

" Bo ıuılln cenb1 yaken bir ıamandı •erilmelidir. Biz Lo 

karnodı diğer devletlerle ayol cepheyi mi tutacağız. Edenin 

11ly111etl bize birçok eaf hılar göstermektedir. Boolara karıı göz 
yummak bizim için ~rtık mftmkGn değildir. Eekl taahhGdlerde 

devam da mftmkOn olmaktan çıkmııtır. Çunka ıtrbeetll harekA 

tım1111 mıllk değllfı. 

"Uloelar eoeyetlode kıhb kalmıyacığımızı, harp kanunlarının 

tahdidi hakkında verilecek kararlar gOeterecektir.,. demektedir. 

İttaobul 13 (özel) - Romadıo gelen haberlere gôre İtalyada 
Uluslar kurumundan çekilme cereyanı baa göstermiştir 

letenmlttlr. 
Spor nlzamoameılnln de bazı 

maddeleri değltmlttlr. Yeni 
nlzamhame hakGmlerl ile ld· 

man ittifakı relılne ıente eall
hlyetler verilmiştir. idman itti· 

fakı (Tftrk ıpor konımo) ne · 

mıoı alacak •e vazifesi yurtta 
ıporu Atatftrk'Gn e111111 (berin· 

de genltletmeğe ç•lıtmak ola· 
cakıır. 

Kongrede, ldmıo ittifakı re· 
iellğl ve federmıyonlar relelerl 

için de seçim yapılacaktır. İd 
man ittifakı relellğlnde Erzo 

rom eaylavı Azlz'tn lpkaaı 111 
tenecktlr. Futbol federaeyonu 

rel11Hglne Aydan ııayluı Ad· 

nan'ın, atletlım federasyonu re· 

lıllğlne VUdın'ın veya Şeklb'ln, 

tenle federasyon ıe•ellğlne To 

kat ıaylnı SGreyya'oın, umumi 
kAtlpllğe de beden terbiyesi 

müdftrO Nlıameddtn•ıo gt'ltrll 

meal mohtemeldlr. 

Habeşistan'da 

Esaret Kalkıyor .. 
Londra, 13 (Radyo) - Habeş 

11efarethane11t erU.nıadan ~anoel 
Abraham Milletler cemiyeti ıu 
beel salonunda verdiği bir kon· 

feranuı. esaret lthamltr•nı kartı 

Milletler cemiyetinin ynaı ha 

reket ettiğini 116yllyeıek tiki· 
yette bulonmuı ve Neg011'Gn 

eearetf tedricen kald11dı~ıoı, 

bagGnka ıeralt lçfnde tamamen 
kaldmlmıeınıo mftmkiln olma· 

d•ğını Uhe etmletlr. 

Hind Müslüman 
Kongresi. 

fngiltere'yi şiddetle 
tenkit ediyor. 

Bombıy, 13 (Radyo) ·- Hfnd 
Müılftmınları kongresinde, in 
glltere'nln ılyaeetl elddetle ten 

kld edllmltılr. Ioglltere'nln 

Hfndletan'da yeni tatbik ede· 

ceğl kanunu eaaıi bo tenkit 

Jerlu e111ını tetkll etmektedir. 

J\f ftslGman koogreııl hatiple· 
rlne göre, Hlndlıtın'da L lnd 

mecllıloe kartı mes'ul bir ha 

kumet ılıteml kabul edilmelidir. 

Kongre, iothıbaua Blnd'lllerlo 

umumunun ayni hakka malik 

olmalarını letemektedlr. 

Laz Dursun Oç 

dtrler. 

Tan gazetesi diyor ki: 
~eokQmetlmlz taı.fındaa ve. 

rllen notanm alAkadar memle · 
ketlerde uyandırdığı akisler, 

hakla bir duanın nihayet mon. 

11f muhatıplar bulacağı ho110· 
ıundıkl Omttlerlmlzl kovvet. 

lendlrecek mıblaettedlr. 

Kurun gazetesi de: 

"Bu meselenin ehemmiyetini 

hakklle takdir eden Tnrk ef· 
kan omumlyeel, bGtOn varh. 

ğlle istiklal dnamıııo korun· 

maıı uğrunda baısaelyet gGı · 

teren .,, mllli arzayo bfttftn 

fomollle terceman olan bftkd· 

metle bo teıebbOete betaber 

bulunuyor.,. Dlror. 
Haber gazetesi de tôyle ya· 

ııyor: 

«TOrklye bogOn ve yarın 

baraı ıeverlerle beraberdir. Fa· 
kat berkeetn hGrmetlnl kasın. 

mak için de bir çare .ardm 

Kunetll olmak ve eo iptidai 

emniyet tedbirlerini almak, 

TOrklye boğazlardaki hAklml. 

yetinin ladeılnl istemekle bııka 
blroey yıpmıt olduğunu zan. 

oetmlyor ... 
Comhurlyeı'te Yunuı Nadi 

"En emlu yol" bıolığa altındı 
tonları yazmaktadır: 

« Şurası muhakkaktır ki, mil · 

letler cemiyeti hıkklle karola· 

bilmek için meseleyi bılleyle· 

meli. bfttüo ömrftode bir kere 

ve fakat kahir 11orette, yani 

kendisini tutan hı.itan millet· 

lerln lotlraklle barbetmeel la. 
zımdır. Ne yapacak11nı~ bo 

beeerln en baycık koıunıdur. " 

Japonya 
Hentız cevab vermedi 

Tokyo 13 (Radyo) - Japon· 
ya hGkdmetl henüz lnglltrre· 

oio deniz uzlıemıeıoı imza bo· 
ıosundakl davet •e teklife ce· 

vah •ermemletlr. 

Hariciye mahafUf, Londra 

mukaveleıloln dördGncG mad· 
deel mucibince tabtelbıblrlerln 

tahdidi meseleelnln jıponyı 

bOk.Gmdarhk ıur11ıadı tetkik 

edlleceğlot ileri 11ilrınektedlr. ,, 

ltalya 
Erkanıharbiyeler mO· 
zakeresine de girmiyor 

Roma, 13 (A.A) - lyl ha· 
Kişi Yaraladı. her alan mahfeller halya'nın 

htanbol, 13 (lSzel) _ Çetme erkAnıharblyeler arasındaki g6· 

meydanla LAz Dunun bir dfık· rOtmelere lıılrak etmlyeccğlnl 
lı:an mea'eleelnd"n dolayı ave· eôylemektedlrler. 

neelle birlikte Gç klılyl yar• Resmlğ mahfeller bo haberi 

lamış ve zabıtaca yakalanmıı teyldden imtina tdf yorlar. 

lardır. Fransı7 ihtiyat zabitle· 

Amerika'da 1500 ~irıcmada birden gö~ıerilmekıc ' . . 1 ı .. olan, ÜÇ /ıaftadanberi fstunbıtl'u /.:oştııran nıevsimiıı Ctı göz kamaştırıcı zaferi rJnlD ta ya geztSJ 

Brodvay Melodi 1936 
En son moda danslar · en yeni şarkılar · en meşhur orkestralar · en eğlenceli bir 
nıevzu · Holivudun en gOzel kadınları . gözler ve kulaklar için hakiki bir ziyafeL 

BUGÜN MATiNELERDEN iTiBAREN 

ElLHAMRA Sônemasoncdla 
...................... m:L== 

Romı, 13 (Radyo)- Fraoeız 

lb\lyat zabitlerinden :rn klıt, 

Trleate clYarıodalLl hududlar11 

buıuai trenle gltmlı ve harp 
Hhalarını gezmlılrrdlr. Birçok 

halyan zabitler Fran8'z'lar• 
mihmandarlık yapmaktadırlar. 

A.~detlerlnde Venedlk'te halk 

tarafından tezahürat ve alkıı · 

larlı kııreılanmıştır. BogOn Ro· 

mı'y• döneceklerdir . 

' 

' 
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Tayyare -....... 
.................... r. 

HABERLERİ 
M uallinılerin 

Dilekleri 
Piyangosunda 
Kazananlar .. 

ŞEHiR __________________ ..... ____________________ _. ___ .. .._ __ 
İımlr muılllmler birliği idare 

he} eti reisi İbııblm 11, Ü) elerl 
dıın TllAyet makamında nU 
Faslı GQlecl ziyaret ederek ge· 

r Mahkemelerde: Moskova 
Radyosunda 
Türk Gecesi .. 

lmir'de ve Istanbul'da 
kazananlar 

İetanbul, 13 (özel) - Tay· 
f&re piyangosunun son keşide· 
sine dcıu devam edildi. 

Askere Davet 
Edilenler 

lzmlr aııkerllk l}obeelnden: 
1 - Şimdiye kadar çağırıl 

mamı!J veya çağırıldığı halde 
icabet etmlyerek hakayada kal· 
mış piyade eını(andın 316 Ilı 

Muallim ~lektehi Hadi
sesinin Davası. . ···-Pazar gece11I Moekova radyo· 

eonda Tilrklye'ye gelen artl11ler 
tarafı.ndan Türk gece11I tertip 
edllmlo n saat 11eklsde muhte · 
lif parçılırjçılmağa baolımeotır. 
Çalınan parçaların isimleri hem 
Rusça n hem de Tarkçe ola. 
rak eöylenmlo. Moııkova letae· 
yonundın baoka, letıobul n 
Ankara lıtaeyonları dı tranıı · 

misyon ıuretlle bu parçaları 

dlnletmlşlerdlr. 

çenlerde toplanmış nlın mqa\, 
Umler birliği kongreılode mq, 
alllmlerln muhtelif leleri ftaerl. 
ne verllmlt olan kararlar elr•• 
fında valiye izahat vermlı ve 
muallimlerin dileklerinin yerine 
getlrllmeslol rlcı elmhlerdlr. 

~~~~~~-~~~~~~ 

fldyGı bin liralık bOyOk lk· 
ramiye tehrlmlıde ClçtıncQ hu· 

kuk mıhbmesl memurlarından 
MOoerref e çıktı. Ylrmlbln Ura 

alacaktır. OOnkü çekilişte ka· 
zınan numaraları bildiriyorum: 

Şahitler; mektep müdOr muavini Reşid'in 

328 dahil doğnmlolar. öldnrnlmek istendiğini söylediler Muallimlere lld işlerde bet 
tftrlfl kolaylık ve yardımın göı, 

mektebi mOdftr Muallim 2- Muzlka eıoı(mdan 316 
lla 329 dahil. muavini Reeldi ve mekteb hı 

3 - jandarma 11ınıfından 
316 lla 330 dahil doğumlular deme11I Abdurrıbman'ı öldftr· 
20 nisan 936 pazartesi gQnQn· mek kaetlle yaralamakla suçlu 

30000 Lira den itibaren mürettep olduk· eski talebeden Kıtzımın muha· 
ları yerlere eevkedlleceklerln- kemeslne ddn ağırcezıdı bal} · 

10591 Numara den tayin edilen gOnde nftfoe lınmıftıl'. 

hChlyet cflzdınlarlle birlikte letlolak kararnımeel okun · 

20000 Lira 
şubeye gelmeleri gelmedikleri doktan sonra maznuna ne dl. 

takdirde 2850 sayılı kanon yeceğl eorulmut ve K4zım; 
hflkmftne göre hapla cezaslle vak'ayı ı:öyle anlatmıetır: 

11009 Numara 
1200 Lira 

21218 Numara 
10000 Lira 

12637 Numara 

cezelaudmlacaldarı. - Mektebe d1'vam edeme· 
4 - Hizmetlerine kareı be mek yftzOoden taedlkname ver· 

del vereceklerin 20 olean 936 diler. Blrgiln bu tasdtknımeyl 
pazartesi gfinü akeımına kadar almağı glttl~tmde babama ald 
bedullerlol vermeleri bu gftn · olan flzerlmdekl blçağı mekteb 
den sonra bedel alınmıyacağı m6d4r muavini aldı, ver"'esl 
ve 2850 11yılı kıoun mucl· için ısrar eltim; ebeveynime 

blnce hapis ceza&lle kıtıya sev· nreceklerlnl söylediler. 
kedUeceklerl llAn olunur. O sırada ebeveynim Urla'da Büyflk ikramiyeleri kazan· 

mıo olan 10591 11009 21218 
12637 numaralı btletterln ylr· 
mi aşağı 'ft yirmi yukarı nu· 

\.,, ____________ ./ idi. Akrabamdan yanıma aldı. 

Bir kadın yedi ğım C,avld'le .mektebe gittim, 
• d benim gibi taedlkname almak 

maralı biletler de 150 şer lira, 
y.nl onda bir biletler 15 !}er 

yerın en yaralandı. için gelmlıJ olan Receb de ka · 

lira mflkAfat alacaklardır: 
Dolaphkuyu'da birinci havai pıdı bekliyordu. Ben de kapı 

sokağında oturan Ali Rlza oğlu dıoındı beklemeğe bııladım. 

Bin heşynz lira 
kazananlar 

Mebmed Amir •arhoo olup Receb lçtrl girdi, o sırada md· 
arkadaeı B11kkı'nıo zevcesi Se· dftr monlnl Emin, beni gör· 
h'r'den para istemle ve veril· m6~, çaAırdı . Tekrar bıc;aAı le· 

13991 10505 21429 18886 memesinden kızarak Seher'i 
8 

tedlm. Muhatabım Emin olduğa 
81 22350 bı,.ıkla yedi yerin ben baf lf su· " halde diğer mftdilr muavini 

Bin lira kazananlar rett" varalamı•tır. Seher,· Aml· R ld b d b d h v ee lr en lre mü a ate etti. 

10504: 4599 18893 i71 l rlo yeogeoidtr. HAdlse tahkl· - IJıçağı eaoa vermeyiz, ka · 
22602 24216 21889 8132 kalına mftddelumuml muıvlul rakola -veririz. Dedi ve birden 
26421 19ü43 22678 8578 Ali Akkaya tarafından devam 

lkiynz lira kazananlar edilmektedir. ifadeye göre yen· 

24884 19518 21574 9986 gesl, Amlr'lo yaoığıoı ııkmıt 

1885 7068 116115 3820 
ve hAdlee bundan çıkmıştır. 

7156 13541 5699 25937 fat en son olarak çekilen aşa· 

19821 26613 800 25009 ğıdıkl 100 numara arasında 
13698 24571 701 1825 taksim edilecektir. 
20839 624 18340 19945 14752 2433, 1918 12927 
10837 25368 7138 8346 20795 14713 28584 21276 

935 7991 8419 3862 26931 29004 519i 13642 
11476 9291 486 22959 29249 6244 18420 23464 
26770 29411 24018 28634 1894 7648 14233 20838 
26618 28248 23147 ~9ö01 10389 29466 20288 625 

Yetmiş lira kazananlar 146614875 23965 25309 9!18 
18229 18001 1891 

1937 26369 10~24 2257 3828 3793 16814 5092 
25549 8737 1282 20483 2z076 1746 7483 11267 

9632 10661 21303 29375 14162 17720 2~086 21116 
26974 10678 3301 21199 25496 13007 838• 2514!! 
1424.8 28911 2570 20146 10678 1260 7482 14204 

2428 °15477 17112 9893 6834 755 3617 29122 
10449 26576 26880 17968 25125 1150 25786 18699 

1845 16783 15731 17263 28565 11646 21147 18365 
21649 25789 21070 24929 6639 7063 7968 18210 
18164 25514 24693 29206 3509 14356 25430 9860 

1512 28973 28893 19001 26641 9025 4255 27523 
19276 23379 29 3 25200 22821 2105s 3714 213 ~2 

16228 578 20816 7678 

bire yıkama sarılıp beni ma· 
saeını doğra çekti, odada bu· 
lonao diğer muavin Emin ve 
İlhan ile dahlllye tef 1 Kadri 
ve talebeden Hasan, Bademe 

Abdorrahmao'rn yardımlle be· 
nl dôvmeğe bıılıdılır. Yedi· 
ğlm dayağao teılrlle yara bere 
içinde kaldım. Buna dair r.· 

porum nrdır. Ellcrlndeo kur· 
tulmak için bıçık çekmeğe 

mecbur oldum. Boğoı,mı eenı· 

sındı bıça~ın ucu mftdflr moa· 
vlnt Reeld'e değdi. Abdurrah· 
mao'ın naeıl yıralıodığıodan 

malumatım yoktur ve bo ha 
reketlmde katil kaııdı kıt'lyyen 

bulunmayıp ancak dayaktan 
kuraulmak için bıçık çekmek 
mecburiyetinde kaldım. 

Maznunun isticvabından ıon· 

ra mftdftr muavini Reıld din· 
lendi ve dedi ki: 

- Mftdür moavlnllğl odaeına 

giren Kizım'dı gayri tabii bir 
hal gördOm, bu; nazarı dlkka: 
timi celbettl, herhangi bir hA· 
dleenln önunQ almak için yı· 19151 4562 28725 13238 7171 3248 2562 11651 

427 18482 274457 29250 9150 26320 221·.~7 9~~97 '> .,\J ' kasından tottom, bo suretle 
1644S 916 18385 1068a 13279 27650 25792 15664 

7460 12818 17951 25866 784 16283 12029 12689 
27168 27870 

455 9955 
1 9!!82 24624 
17232 13673 
27809 10947 
21257 26962 
22396 29858 
19708 10969 

27811 6673 Bu numarah blletlerln sahip· 
19093 7 45 lerl 500 lira, yeni bileti onda 
11"28 26036 &. bir olanlar 50 lira alacaktır. 
13164. 294l7 
29616 29089 
21793 
22625 
269 2 

21968 

İkramiye ve milklfıt kazan· 
mıyın bQUlo btletler 15 Ura 
yınl onda bir blletler 115 lira 

(lzerlot yoklamak letlyordom. 
Halbuki suçlu birdenbire sil. 
klnerek bir blçık çekti ve bent 

göğıftmden yaraladı. Eğer y•· 
dlğer mddOr muavinleri Eı.nln, 

llhıo, dahiliye ıef 1 Kadri oda 
içinde bulomamıo ve odacı Ah· 
dorrahmao da gl'lmemlş oleaydı 
beni mutlaka öldftrecekd, çftn· 
k6 kastı öldOrmektl. 

muştur. Abdornhman'ın 20 
gilnde, mtıdtır muavini Reold 
ile maznun Kbım'ın beıer 

gftode iyi olacakları bu rapor· 
larda zlkredUlyordu. Mahkeme 

ce; diğer talebe Recep'to ça~ı· 

rıhna1101 karar verller~k mo· 

hakeme baoka bir gftoe bara· 
kılmıştır. 

Eşrefpaşa cinayeti 
Eşrefpaea'da kahveci Kadri 

n Remzi'yl öldflren bölflkemlnl 
Ali ile ince Mebmed'ln ve ır· 

I 
kadaelarJDıo mubakeroelerloe 
dün ağıreezada devam edllmlt· 
tir. loce Mebmed'lo yaoını göe· 
teren ve lzmlr :evlenmf> daire· 
sinden getirtilen nafue cQzdanı 

okunmuotor. Mahkeme; nfifoe 
cOzdanını reeml mahiyette bul· 

mue ve Btğeehlr'e nftfus kay· 
dındı da yazılması için oraya 
gönderilmeelnl kabul etmiştir. 

M ohakeme ıon saf haya gelmto 
olduğandın ayın 24 ııade mfld· 
delomumi tarafındın iddia ser· 
dzdllecektlr. 

Soyadları 
Kolayca de· 
ğiştirilebilir .. 

Soyadlarını tescil ettirmiş olan· 
lardın bir kı11mı, sonradan mil· 
racaatlı ·Muhtelif ıebeblerln 

tesiri altındı· bu eoyadıoı de· 
ğlijtlrmek letemekte idi. Fakat 
bu glbllerln mııracaatları · Soy· 
adları teeçll edildikten sonra· 

kabul edilmediğinden · Hukuk 
mahkeme11lnden ilam almak eu· 
retlle aldığı, (ıkat değlı,tlrmek 

istediği soyadını değlttlrmeğe 

teoebbfts edenler çoktur. 
Dan Dahiliye vekAletlodeu 

vlliyete gelen bir emirde ııoy · 

adlarının teeçlll hakkındı 2 
Temmuz 936 da bitecek olan 
milddet zarfında değiştirme için 

mOracaat edenlerin mftrıcaatlı · 

rının kabolO. blldirllmlotlr. 
Onun için soyadlarını değlo· 

tlrmek ho11u11unda handan sonra 
2 Temmuz tarihine kadar mıh 
kemeye mllracaat .. 16zum yok· 
tor. Doğrudan doğruya mOra· 
caat kafidir. Bu mftddeuen 
sonra yapılacak müracaatlar ka· 
bol edllmlyecektlr. 

Tayin 
Ankara ticaret llse~l büro 

kommerelyal moılllml Orhan 
Tabir, İzmir ticaret lleesl lktı· 

sat ve hukuk oobesl muallf m 

llğlne · ıkeım ticaret mektebi 
Fransızcı mualllmU~I vazifesi de 
llAve edllmt-k suretlle · tayin 

Karşıyaka'da 
Sivri ve 
Karasinek mtıcadelesi 

Pazar gilnfl saat 10 de Kıl' 
ııyaka mab(ellode C. H. P. 
ocak heyetleri ile Kızılay he· 
yeti, belediye oubesi mildGrQ, 
belediye doktoru ve mahalle 
ler mümeeıillerl biı' toolantı . 
'apmıolardır. KarGıyaka'da be 
ledlye şubesinin bugOne kadar 
yaptığı e&111t. mO.cıdele, doktor 
tarafından izah edllmlo Ye bu 
mesai mftebet gOrdlerek takdir 

olonmuotur. 
Daha kunetll mftcıdele oekll 

'fC belediyenin elmdlye kadar 
yaptığı gtbl fakirlere meccanen 
mazot dağıtması ve ev çukur· 
larına mazotun belediye me· 
morları tarafındın atılması, 

seyyar gaz eatınlarla mahalle 
bakkallarından balkın kolayca 

mazot bulmaeının temini kı . 

rırlaetmlmışlır. Evlere gldtp 
memurlar mazot atılıp ıhlma· 

dığıoı kontrol edeceklerdir. 
Her Cumartesi gBnft her eYde 
yapılacak temizliğe llheten 
mazot n kireç atılmak suretlle 
sinek inle mO.cadeleye glrloll· 

mcsl esasları tespit olunmo~tor. 
Onbet gQn ııonra yapılacak 

bir toplıutıdı bo çalışma eek· 
linin ne derece fayda verdiği 

tetkik edilecektir. 

Saat başı ve bekçiler 

terlleceğl kendilerine vadtdll· 
mletlr. 

Kredi Vadesi 
Ankara TOrkofls merkuln• 

den oehrlmlz ticaret odaıııoa 

~elen bir mektupta ıramısdı 
klerlnıı; anlaşmaları mevcut 
memleketlerden ithal edilen 111· 
tlblAk maddeleri için Tftrklye 
comurlyetl merkez bankaaınca 
nrllen bredl vadesinin 6 ay· 
dıo bir seneye çıkarıldığı bil· 
dlrllmletlr. ---
Elhamra'da Kamer 

Bo ake•m ııaat 20 buçukta 
Elbamra elneınattında zengin 
bir konser verilecektir. Kon· 
eerl te:tlb f'den madam Len· 
kaya Mahirdir. Madam enelce 
de bir iki konet'r verrnie n 
çok. alAka görmoıuı. Kendisine, 
lzmtr Balknlnde kendi yetlı:ı· 

tlrdlğl bazı gençler re(akıt 

edeceklerdir. Payıço operasının 
bir •ktındao sonra, dl~er genç 
muılkl,lnaelar dı muhtelif par 
çalar ıöyllyectklerdlr. Madam 
P. Mahir 11yr1cı 110Uet olarak 

1 

bazı gilzel parçalar 

edecektir. 

Sun'i ioci 

teganni 

Japonyada Kole eehrlode 
birinci derecede firmalardan 
biri tarafından ıehrlmlz ticaret 
odıeıoa gelen bir mektupta 
bir gölde hususi 11urette yetlo· 
tlrllen ve sopalarla d!hölmek 
11oretlle istiridyelerden alınan 

incilerin memleketimizde l11tlh· 
lift vaziyeti hakkında malumat 

l11tenmlştlr. 

Borsada 
Üzüm satı.şiarı: 

1 
Halil füfıt Pıeı caddeıılnde Ç. Alıcı K. S. K. S. 

oturan bir okuromoz; bo eemt· 32 Ş Rlza hale(. 11 75 12 50 
teki bekçilerin geceleri her u· 18 S. Fmlo 10 50 
at bııındı karakola gidip bir l 1 ô. LOtf! o. 10 7fi 

u 
10 75 
13 llıteyl imzalamak mecburiye· 4 K. o. Meh. 13 

tinde bulonduklırını bildiriyor 65 
n bu yaıden hırııızların 111t 503700 
bıılarında f•allyete geçmeleri 503765 
ihtimalinden behelle alakadar· Zahire satışları: 

ların nazarı dikkatlerini cel · Ç. Cloli K.. S. K. S. 
beımektedlr. 10 Ton Akdara 5 50 

Yeni n~riyat: 

Kan damarları 
Üoherslteden Rftknettln Fet· 

hl ve Lebh Fehmi bu isimde 
gençlik heyecan davalarını mtı· 
dafaa eden bazı parçalarında 

çok esıeh meıı'elelere dokunan 
kOçftk bir e11er neşretmlolerdlr. 
Flati 10 kuruştur. Okurlarımıza 

270 B, pamuk 41 50 42 
30 e. 4 4:1 50 42 

200 p. çekirdek 3 25 3 25 
99 ken. pa~. 250 250 

1 N.öhetçi Eczaneler 1 
Bo akeım Kemerıhında Şi

fa' Karantinada Eıref, Tilki· 
tikte Yeni Lımlr, lrgıdpaz•· 
rınd• Asri, Gftzelyerde Af lyet 
eczaneleri ıc;•ktlf. edllmlı:ııtr. ıavıılve ederiz. 

~--------------...---------------------------, TAYYARE Bugün 
SiNEMASI TELEFON 3151 llcr scansda 

7575 
27704 
12599 

8394 

2628 
12169 
22988 

1324. 
17767 
24000 

21737 18375 
29693 

15289 26571 

23431 amorti alacaktır. 
25499 1 . d' 

24.22 zmır e 
21401 K I 
2567 azan an ar. 

11485 Tayyare piyangosunun son 
29977 keşldeslnde 15 bin Ura kaza· 

Şahitler de dinlendiler. Vak'a 
esnasında odada bolunmuo 
olan bu şahitler; Kizım'ın; mü· 

ANNA BELLA . Jean MURAT . Jun Plerre AUMONT · Cbatlee VANEL 

Gibi en ylkeek F.rınsııt artletlerlnln kudretle 

SONU 
t.ımıdl ettikleri tıheeer f llm 

us 10903 6036 
19581 
10950 

8216 nan biletin onda bir parçası 

50 bin liralık bOytık 
mnkafat 

polis Mehmet ve eskici Rı· 
mlz'dedlr. Blnbeı yoz lira ala· 
cıktır. Onbln lirayı da Musevi 

Şağol kazanmııtır. Bin lira ala· 

501000 llrallk baynk mnkA· cıkhr. 

dar muavini Reetd'I ölGdilr· 
mek için bıçık çektiğini, e~er 

kendileri KAzım'ı saçlarından 

bıc.k ve kollarından totmamı!J 

olsalardı onun, Reold'l ôldore· 

ceır;lnl eöylemlolerdlr. 
Bundan sonra raporlar okun· 

., 
BGyGk bir aşk blkAyeıl . Heyecanlı hın mohırebelerl 

Ayrıca : Tnrkçe sözln FOKS dtlnya haberleri 
SEANS SAATLERi: 15-17-19-21,15 Comarteıl ve paHr ~Onlerl 1111t 13 de bıolır 
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Siyaset Ve Aşk Elektrik tesisatı 

Mınleı, (Hoıusi) - Manlaa 
beledlyeal tehrfn en belli baıh 

lhtlyıçlarmdın biri olan elek· 

ılrlk lılol de bılletmeie karar 
vermfıtlr. 

e··'~ t··; Edebi, tarihi macera romanı 
' 

Geçen ıene, teşrlnievvelde 

kendltıl ile gllriltımek: Ozere BI· 
yarlçe gittim Bir Fransız Pros· 
ya ltllıifı gôrftşecektlk. Pek 
kısı olan mOIAkatımda, fiç'iincn 

Napolyon hakkında esaeh bir 
f iki: edinemedim. Ba moka· 
vele bo hafta imzalanacaktır. 

Fakat OçOncO Napolyon'dan 

esasla ve mftblm bir taahhnt 

elde edemedim. Şo anda İtalya 
ile ittifakımız bir emri vaki 

haline gelmiştir. Sizden sakla 

mağa lftzum gllrftyorom, Fran· 
ıova Jojef fn nafozuno kAf 1 
derecede kırmış bolanoyorom. 
Fakat Fransanın m0sell4h bir 

lhttlif ıamınındakl hattı hare· 
reketlol bilmek: mutlak surette 
14ıımdır. 

Arada gene bir sOktlt bisıl 

oldu; Prusya hariciye bakanı, 

dftşQnmeğe daldı. 

Bu sftktlto, Parla ıef fri Fon 

der Golç bozda : 

- Fransa'nın bHı mnblm 

satlarlle, bllhaeea Prens Napol· 

yon, M. Droyn ve Loyo'Ja yıp· 
tığım temıslarm bQebütQo ne· 
tlceel olmıdığın1 da arzedeblll· 
rJm, dedi. 

- Ne elbl neticeler elde 
ettiniz? 

- Fransa hadodlaunın tev· 
ıH Zıh aslJAoelerfoe d" meçhul 
değlldlr ki, Ren'in eol BBhlllol 
kaybettiği için Fraoa11 1815 
ıeneslnden beri bir torla te· 

selli bolımamaktad1r. 

Blsaı1rk nıa&1, ftzerloe kn•· 
•etli bir yumruk daha yerleı· 
tfrdf; dJlc bir bakışla bakarak : 

- Ren 'f n sol sabili mi? 

Hiçbir .akit.. Akıllar1Da bile 

cetlrmeelnler! Diye bağırdı. 

Parle aef irinin, Fransız rica· 

linin Ren'ln sol l!abllf ftzerln · 

deki ftmldlerl, Blemarlt'ı adetA 

asablleıtlrdl. Ayağa kalktı, 18· 

tonda gene bfr ııağı bir yoka· 

rı dolıımııa baıladı. 

- N1&1l? Bir an Hel hazır· 
Jınmık, lbım gelen malı1.mab 
toplamak için acele etmekte 

haksız mıyım? Acel~mln ıebe· 

bini ıtmdl anladınız mı? Fran. 

ıa, blııraf lığını bOyle çok hı· 

balıyı 11ımak urar1Dda bulu· 

nurBB, ben de onlara hiçbir 

ıey vermlyece~lm, ıu takdirde 

ne yapacaktır? Ordularını ftze· 
rlmlze Hldıracak değil mi? 

lıte bu taarruzun ne derece 
lktlbamı mDmkan bir taarruz 

olacağını anlamak, bilmek isti 

yorum. Frınaa lmpar1torluğo 
barbtye bakanının, Mareıal 

Nlel'den, Fransız ordueonoo 

yeniden tanzimi, ku neıleetlrll· 

ANADOLU 
-------

Giinlflk Siyasal Guete 

Sahip ve Baoyazgana 
Haydar Rfiodü ÔK'f EM 

Umumi neoriyat ve yazı ioleri 
mfidflrli: Hamdi Nilzhet 

İdarehanesi: • 
İı:mir İkinci Beyler ıokağı 

C. Balk Partiei binaaı içinde 
Telgraf: İzmir .. A ADOLU 

Telefou: 2776 .. Poala kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Alu aylığı 700, Oç 

ayhğı 500 kuruıtor, 
Yabancı memleketler için aeııeli.k 

abone ücreti 27 liradır, 
Beryerde 5 KuruDtDr, -ClııG geçmit nüshalat 25 kuruotur. 

3 .. 

mest hakkında bir ıelAhıt plAoı 

aldı~ıoı biliyorum. Bu plAoın 
Franaa meb'oeları tarafındın 

tasdik edildiği gizli blrıey de· 

ğtldlr. Komıu devletlerin aeke· 

rt kunetfnl çok geçmeğe ma· 

tuf olın hu plAn henüz tıeav· 

vor halindedir. Tatbik edllmlo 
değildir. Şimdi kuvvet bizde· 
dlr; henfiz vakit ve fıreat nr· 

ken ha kuvvetten istifade et· 

melfylz. Bugtın 11Mabarelt Per· 

şembe,, rr ·30 mart 18~6 dır; 
krallığın istikbal ve ıeallel hu
euednda hOyük mOhlm kırarlar 

nrmek arefesindeyiz. 

Blemork'ıo ıesl tehdftkAr ve 

ılddetll bir hal almııtı. Söz 
e6ylerken yumroğono tehdJd 

makamıoda 11llayor; mahmuzlu 
ağır çizmelerini yere ılddelle 

vuruyordu. 

Bl11mark heyecan ve tlddet 
içinde s6zftne devam etti : 

- Bir defa taeavvor edlntz; 
mesela yarın ıf zdeo Fransız or 

dueunnn bize karşı ehemmiyet· 

ll bir mokuemet g6etermekıen 

Aciz oldoğonn haberini alırHm, 

Prusya kraHığıoıo fstf kbal ve 

mukadderatı baştan baıa de~lı· 
mlo olacaktır. A voaıorya'oın 
Ozerlne kral Vf ktor Emanoelln 

yardımı ile k.ldırdım. Bora n 
Molteke'nlo dJrayet ve mehı· 

retl, generallerimizin liyakati 
ve şecaati, askerimizin emsalsiz 

1 

zabıt ve rapta sayesinde, bu 
tabrrllr enlğlmlz memleketi 
çok çabuk ve kolay olarak çiz· 
melerlmlzln Onftnde diz çllk· 

mOş hale koyarız. Ba 11yede 

bize tıbıkkftme, ftzerlmiıde 
11lıanatı çalışın muzır bir ku•· 

•eti bfltftn Ctırmanyadan uzak· 

lııtırmıe, bo hakkı Pruıya'yı 

babşetmlı olacağız ve 'Vlzlyet 

o kadar de~ieecekllr ld Proı· 

yala olan herıeyden korkolıcak, 

yani hflrmete IAyık gOrftle· 
cektlr. 

Şet inin bu ıôzlerlnden he· 
yec1Dıodın Almanlıllğı bfttbG· 

Ulo kabaran eef lr Fon der 

Golç, yerinden kalktı, 81ımar· 
kın 6n0nde aıkert bir ıelAm 
11., dlm dik durdu •e : 

- Teeekk6r ederim, Ekle· 
IAns! Dedi. Bent teovlr ettiniz 

ve hını ıeref bahoettl nlı. Ben 

de memleketimi çok bOyftk ve 

kov.etli g6rmek isterim. 

- Sonu Var -

rJ Hıriıtiyanlann muayyen ve 
büyük yorlnlarından birilidir. 

Yeni yıpılıcak alternıtlf le· 

slııtın meydını getirilmesi için 
elde 70 bin lfrıhk bir proje 

vardır. Şehir dahilinde 14 kilo· 
metrellk bir aabanıo ıııkl1Ddı · 

rılm111 için yapılacak olan bu 

tesisata •llAyeı meclisi umumi· 

sinin de yardımı, belediye ta · 

rafından rlcı edllmlıtl. 

Meclisi umomf; dO.okft top· 
lanıuunda ha talebi lnceUyerek 

belediyenin bili fil lıe baılımaeı 

şartlle tA•lıen oo yedi bin 

beıyoz lira verilmesini karar· 
laıtırmıştır, bo karar memna· 

niyetle kareılınmııtır. 

H.alkevi: 

Bılkevl 11110 kuralar fU· 

besi Ioglllzce, Fransızca ve Al· 

manca dereleri nrdlrmeğe bae· 
lamı ıtır. 

Şıpka, çf çek, biçki ve dtlde 

kursları açılmııtır. Bapleanede· 
de mahpuslar için bir kora 
açılm11tır. 

Şehir içindeki parti ocakla· 

rında gece deeslerloe baolınmık 
ftıeredlr. 

Balk.nl temsil ıobeal 23 
Nisan çocuk bayram• için Is· 

tiki Al piyesini b1Zırlamıktadır. 

Belediye: 

Şehir meclisi 1 çtlmılarına de· 

vam etmektedir. Evlere so •e· 

rllmeıl kararlaetırıldığındaıı 

brıoşmın iti münıkasıya ko· 
noluak lhataeı yapılmııtır. 

Evine ıo alıcak olanlar alel· 
hesap peılnen on lira vermek· 
tedlrler. 

Ana so borolarındao itibaren 

bet metre için 980 ve ondan 

fazlı gelecek her metre için de 

40 koroe .eritecektir. 

Belediye ile mftıaahblt arı· 

11nda mukuele yapılmıı oldu· 

ftondan bir haf taya kadar e•· 
lere ıo verilmesine baılanı· 
caktır. 
~~~~~---~~~~~-

Italya'dan alacaklılar 
İtılya'ya 25.12.935 ıulbln· 

den ev.el mal lhr1ç etmlt olıa 

firmaların ıon zamandı ltal· 
ya'da tatbik edilen b111 aınlltr 

dolayıılle alacaklarının ldlrlnge 
yatanldığı anlııılmııtır. Bu pa· 
ralarıa blrıa ev.el kllrlnge 

devri için Jhım g~leo teıeb 

hftıte bolonolıcağından bu te· 
fehbftıe eıae olmak Ozere 1z. 
mlr'de bu gibi alacakhlarıo teı· 
biti Tar kof lı merkezinden fz. 

mir eobeılne blldlrllmletlr. 

.. 
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Çin' l ile r Büyük Bir Harp Bekliyorlar. Rusya, Japon~ 
ya Ve Mançuri'yi Protesto Etti. -

Şıngbay, 18 (Radyo) _. Ga· 
ıeteJer nt:ak o arkta vaziyetin 

çok nhlm oldoğano yazmakta · 
dırlar. 1 

Şınghay'ın beynelmilel mah 

felf, hudutlarda eon çıkan hl· 

dlseJer, Japon aekert eevklyatı 
ğlbl flk'alaları bftyOk bir har· 

Alman Notası 
---------------

Bugün logiliz Kabinesi Toplantı
sında Müzakere Edilecek .. 

l.ondra 13 (Radyo) - M. Eden bugün Londra'ya dönmiletftr. 

M. Eden mnun buhındoğo sırada M. Baldvin ile boluımuı ve 
bazı mftzakereJer yepmııtır. 

Yarın, k11blne lçtlmaında vaziyeti izah edecek ve slyad vad 
yet hakkında ıon mahimah da alacıktır. Kabine lçtlmaında Al· 

mart not191 ve Ren mea'elesl de gôrftıtUecektlr. M. Eden'ln 
Cenene'ye gitmesi etrafında kararlar verilecektir. 

ltalyao kaynaklarına göre 

üç Italyan Kolu Dessie'ye 
Doğru ilerliyor 

hın hazırlığı addetmektedir. Çlll 
vekayllnln lokfıafı, ecnebi dip· 

lnmatlar tarafındın ebemrolyetle 

tetklt ve ıaklb edilmektedir. 

Moskova 13 (Radyo) - Sof· 
yet Rusya hilkumeti, Japo~ ve 
Mançorl lutıları tarafı nied 

So•yet hodudarına vaki taar· 
ruzlar hHeblle Japon ve Man· 

rorJ hOkumetlerlnl olddetU bft 

ıurette protesto etmlıdr. 

Moskon'nın Japon sefiri, 

elde ettiği vesalka gllre bo 
bosoııı proteeıo hakkının keo· 

dlsiode olduğunu blldlrmlıtlr. 

Pan Ameriken 
Konferansı ağus· 

tosta toplanacak .. 
Vaılngton 13 ( Radyo ) 

bakanlığı, ~ Boyneı·Ayres'te top · 
Janıcak olan Pao Amerikan 
konferansı hakkında, davet 

edilen hilkdmetlerden M. Roz· 

velte gelen cevapları neoret· 
mektedlr. 

Adis-Ahaha'daki Rum ve Ermeniler kaçıyor· 
lar. Italyan'Jar yeni muvaffakıyetler kazandılar 

Kolomblya •e Domonlk reisi 
comol'ları, Pan A merlkın kon· 

feranerndı milletler cemiyeti 

teşklltne ah projeler vermlı· 

terdir. Amerika milletler cemi· 

yeti, olmdlkl evrensel kınnn· 
lardan dıba geniş ve mıballl 

kanonlar yapacak, Cenevre ile 

elblrllğl edecek, mali mes · 
elelerde daha kunetll kırarlar 

Roma 13 (R~y~ - ~mal 
cepbeılnde bir ltalyan kıtaıu, 

Sına gölü 11bJUnde flerllyerek 

Gorgara mevkllol fogal etmletlr. 

Gondar'dau Sana'ya kadar 

bGtOn yollar açılmıo n oto· 
karlar da gelip gitmektedir. 

Otobrlar Gondar'ın garbında 

kAln Alabat mevklfnl logaJ et· 

mlelerdlr. 

Cenup cepbeelnde Negell hıt· 

tında Italyın pişdar kolu bir 

keılf hareketi yıpırak Vodova· 
ya kadar llerlemlolerdl r. Bora

da Babeo konetlerlle kftçilk 
bir mOıademe olmnı •e Babee 

kanetlerl pftıkOrtftlmOıtOr. 

ltalyın'ların yerli •e İtalyan 
zaylNtı 46 kitldlr. Daımaoın 

zayiatı pek çoktor. 

Londra 13 (Radyo) - Son 
alının haberlere göre ılmıl 

cephf'alnde ilç İtalyan kolordu · 
su birbirine mflllld olmuı ve 
Desale nzerlne yftrQyeceklerdlr. 
Ye.rll Erltre askerleri Magdıle · 
den kırk kilometre meHfede 

bolonmaktıdırlar. 

Clbatl, 13 (Rıdyo) - Neca· 

ılolo Amerikalı müşınlrl Hı· 

beıfeıan'dan borayı gelmlı ve 

Amerlka'ya hareket etmiştir. 

Adlı Abıbı'dan gelen trenler, 

Babeılsıan'dı bulunan ecnebi· 

lerden birçoğuna getlrm.ıkte 

devam etmektedir. Bunlar, İtal· 
yan ordoıonon lıgaH korkoslle 

Hıbeşfstın'dan kaçmaktadırlar. 

Duhlin Nümayişlerinde 
Yüzlerce Yaralı ! 
---~~~-.. ~---~~-

Kom Q n İs t Tahrikatı Var. Londrada-
ki lrlandalllar Da l'ezahürat Yaptılar 

~~-~--~--ı~---~--
Ooblln, 13 (Radyo) - 1916 Bu lçtlmaın hedefi, Irlında va· 

İıyanının yıldôodrııO mftnase· ıanperverlerlnden Loadra'dı gö· 
betile yapılın nftmaylşlerde 7ftz mola bulanın bir kimsenin 

terce kişi yaralanmıştır. cesedinin Doblln'e nakline- mG· 

Ba hldleelerln komüolstlerln 8Bade edilmesini protestodur. 

tahrlkltandan doğduğu •e ko· Akşam fizerl binlerce loglllz 
manlstlerlo ndmaylşçllerl tap Haydparkı &1rmı,lardı. Bunla· 

tutmasından çıktığı anlaııl· rın elinde serbest lrlındı :bft· 

mıetar. Komllnlıtler tıı taarro· .kumetl bandıraları buluuoyordu. 

zonu bir zaman halk ve bir Londra 13 (Radyo) - Dob 
zaman da comnrlyetpenerler Un'den bildlrllfyor: 

ftıerlne tevclb etmlılerdl. lrlındı serbest hftktlmetl 
Nftmıyfoçller, bOtftn lrlanda· 

erkAnı harbiye reisi bir nutak 
lılar, 1916 lsyanındı ve Irlında Irat ederek: 
lıtlklAl ıavaıında ölenlerin g6· 

mouı bulundukları mezarlığa 

gltmloler, ve mftcadele muar· 

bkta da devam etmleılr. 

Cnmurlyet partisi relet bur1da 

bir natuk iradına bıılımıı ve 

beri taraftan da zabıta sopalarla 

nftmaylıçllerl ve mClcadele eden· 

lerl dağıtmığa çalı~mıotır. Y •· 
rah miktarı ydzdeo fazlwdır. 

Londra, 13 (ltıdyo) - Lon 

drı'da makim yftzlerce lrlan · 
dalı Baydpark'ta , toplanarak 

n6mıylı yıpmak _ letemlelerdlr. 

- Her lrlaodılı'nın 

feıl, bnı.an lrlanda'da 
tere'nln ihdas ettiği bu 

vazı. 

Ingll· . ., .. 
yet ile mOcadeledlr. Cenubi ve 

olmali Irlandahlar artık blrleı · 

~elldirler. Eğer ou ganlerde 

bir bırp çıkarsa biz Irlında'lı · 
lar Inglllz haklarında deJil, 

karşı haklarda mevki alacağız. 

Uluslar sosyetesi artık bir 

hiçtir? Mlıal olarak Bıbeşh· 

tıo'ın uğradığı felaketleri gös· 
terlrlm. Demlıtlr. 

Arj1Dtln'de soysal, ekonomik 

muahedeler, ŞIU'de genle gftm· 

rfik tarifeleri istemektedir. M. 

Hol, Blrleılk Amerlka'nıo fi. 
kirlerinin henOı tesblt edilme· 

dlğlnl aôylemhtlr. Konferan 

ya temmuz veya ağoetos sonla· 
rında toplanacaktır. 

Italyan Gazeteleri ...... 
Notamız 

karşısında mfltalea 
yazmamaktadırla~. 

- Başıarafı 1 inci sahifede -
tere'nln nasıl bir hını hareket 
takip edeceği ııyanı dikkattir. 

Bo hususta Italya'nın bdyOk 
alAkHı yoktur ve M. Mosıoll· 

nl'oln ne dGeDodOğft de şlm· 
dlllk tamamen meçboldOr . ., 

Demektedirler· 
a]ponya'ya da verildi : 

Tokyo, 13 (Radyo) - Tar
klye'nln Tokyo sefiri Enis, 

TOrklye bGktlmeıloln Lozan 

maıbf'dealnde boğozlara mftteal· 

ilk ahk4mıoıo dtğlştlrllmeel lft· 

zumu hakkındaki notasını ha· 
rlclye bakanına vermfotlr. 

Roma, 13 (AA) - Hane 
ajansı bildiriyor : 

İyi haber alan mabat il, bo· 

ğazlar rejlmlo~n yeniden ted· 
klklnl talep eden TDrk notası· 

nın resmt İtalyan mahal ilini 
hayrete dllşftrmedlğl f lkrlnde· 

dlrler. Bu mahafll, B. Mu110· 

llnl'nln zecri tedbirci memle· 
ketleri ıllkadar eden diğer 

mee'eJeler karıııındı aldığı lh· 
tlraz klyıtb hattı hareketten 

bhtıbl ayrılmayacağını tebuft• 

ettirmektedirler. 
Siyaei mehafll, Tark jestini 

İtılya'yı karı• z~rl tedbirler 

tatbikinin doğurduğu karııık· 
hkların yeni bir mıntıkı neti• 

cesl olarak tellkkl etmekte· 

dlrler. 
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P!ı======tfytiftl: • l:,;I ikinci H~~·~sı 
· l&kbahar aty ımılarıoa puer 

Pazar Maçları 
Halkevi Kahramanlar Takımı Gay

rifedereler Şampiyonudur. 
E•elkl gfto Aleaocak eaha· 

ıında ikinci devre ilk aıaçlauoa 
dnam edildi. Saha bom boıto 
İlk oyun Egeıpor · Demlrepor 
takımları ara1ında idi. 

Egeıpor takımı 1ahaya geldiği 
halde hakem Sabrl'aln davetine 

Do oyunlardan ııonra Halk 
e•l takımları llkh:lde ıon haf ta 
ma11bakalarına de am edildi. 
Gaoao en mGblm maçı Kurul· 
ııy ile Tepecik takımları ara · 
aında idi. Kurultay takımı bl ı 
rlncl denede GmldYar •e gazel 
bir oyun çıkardığı halde ikinci 
devrede takım oyoacoları ara-

gaaa K ııılçollu koıo sahaaıoda 
denm edllmlttlr. Gftze1 bir ha . 
nda ikinci hafta koıoları çok 
• ın:ah olmuı, mnıterek .., 
çifte bıhlaler ftzerlne çok oy. 
naomıtlır. 

fJç yaııadakl yeril yarımkan 
lngtlf ı atl1rana maheoı 340 Ura 
ikramiyeli birinci lrnıoya altı 

hayYaa glrmlı, Prens HaUm'ln 
Tlhu'o blrlnclli~I, Emir Sallh'ln 
Gftllilzar'ı ikinciliği, Klz,ım 

.K.orogam'ıa Kootee'I açancil· 
h1ğa almııtır. 

işçi ve Patron 
Ne Gibi Ahvalde Hatalı Sayılır 

Ve Ceza GörOrler .. 
An kar• 13 (Ôzel) - lo kanonu berinde tetkikat H ıadllit 

yapan lktı11t eocamenl, 50 kiti çahıtıran bir maeMHe ımeletl· 
ılaln bette birinin lolerlol tallllnln grn teltk:tl edllmeılne Ye 

mGe11e1e eahlbl telol kabul ettirmek için mae&1e1enla faallyetlol 
tatil ederee bonon da cezayı mucip olma1101 kanr •ermlıtlr. 

Boğazlar işi Ve logiliz 
Gazeteleriı.in Neşriyatı. 

ltalya'da 
Altın mevcudu 
gittikçe azalıyor. 

icabet etmedi bu ıuretle Altay'ın 
proteıtoıonı lıtlrak elli. Ve De· 
mlrıpor ıeremonl ile oyooo 
kazandı. Seremoniden sonra iki 
takım ara1ında yapılan huıod 

maçta Demlrıpor tıkımı 6 4 
gıllb geldi. 

sındaki aolaeemamnlık yaıiln · 
den Tepecik'e j 1 mağhlp ola· 
rak ellerindeki eamplyonlo~u 
hybettller. Balknlerl llk m(l· 

Kazındığı lkramlff"ler yeku 
ou 1200 lirayı doldormıyan 3 
• ., daha yukarı yaıtıkl hallekan 
logtllı at n lusraklarına ma'J . 
auıı 320 Urıe lkramlyf!ll ikinci 
koouda aç hıyno koımuı, Akl 
f lo Tomrueo birinci, madmazel 
81oie'lo Barcı ikinci .e Naz 
minin Akını Oçfloca gelmlı 

terdir. 

Parla, 13 (Radyo) - o,, 
gasete1loe göre, ltalya devle• 
bankaııoıo altın mncudq beı 
ay takriben beıyaı milyon liret 
11almıktadır. Bftkalmetlo bılk· 

lan aldıi• alt1ulu n ayrıq 

yapılın ıarf lyat hona dahil 
df"illdlr. Dabeı h1rbı dolayııll• 

yapılan m11raf ytdl milyar il· 
rettir. Harbe daha deHm et, 
mek H oradıktleri memlekete 
Rerl getirmek için yapılıca9' 

m11raf tarla earfiyatın 13 mil· 
yarı bolacığı muhakkaktır . 

rol Bonkur 
Deyli Telgraf; talebimizin haklı ve cihan su). 

hu ile alakadar olduğunu yazmaktadır 
Londra, 13 (Radyo) - Bo Almaoy1nıa aldığı kararlar Cumur reisi ta· eabakalarının bltlfğlne gare 935· 

936 senesi ,,amplyonloğooo E1· 
refpa,,a takımı 25 poHnla ka
zanmış lae de boodın birkaç 

ğezlar ve Trakya DJD tıhkiml oetlceılode MacarlıtlDID yıkın· rafından kabul edildi .• 
tılebl, loglllz matbuatında mü· da yeniden ılflblaom111 tehdl · Do oyunu lzaılrıpor.Bornna 

maçı taklb etti. lzmlrepor ta 
kımı hMzamınkl kadroauoo mo 
halasa ediyordu. Bornna lıe 
en iyi mGdafli Necml'den mah 
romdu. Oyun bıolar baelımas 

bArlz bir hAldmlyet teılı eden 
lzmlrepor'lolar dabı ı& Gocft da 
itikadı lehlerine nrllen penal· 
tıya atamadılar. Burnava kale· 
clel enfee bir plonjonla kurtardı. 
Bnroan'hların mıne•lyatı be 
lbeo yOkaeldl n mukabil bir· 
kıç ıkın yapmaAa mu 91ffak 
oldu. İsmlrapor 14 •e 20 ncl 
dakikalarda biri peoahıdıa ol· 
lbak ftzere iki gol çıkardı •e 
dene 2 O lzmlrepor lehine bitti. 

İkinci devrede Boruna ta 
l:ımı birinci devrenin eon da 
dakikalarında yaralanmış olan 
kıleclılnden mahrum olarak 
ayana çıktı . 10 klıt ile oynadı 
fakat kunetll rakiplerine iki 
golden faslı yaptırmadı. Oyun 
bo ıuretle 4-0 İzmlrepor'on ga
llbtyetlle bitti. Sıra gOnQn en 
ı.aahlm maçına gelmlıtl. Fakat 
~hay aıhaya gelmedlAlndon 
Cöztepe'lller ıeremonl ile oyu 
laq kasaadılar. 

Halk sahasında : 

haf tı enl Egeepor'lı blrleıerek 
ittifaka dahil olmaeındao hak: 
ktnı kaybetmiş n ş11mplyonlok 
Kahramanlar takımını nrll· 
mlştlr. 

Deniz sporları 
Deniz ıporları yurdunun ka. 

rek. talimleri nvelkl hafta bıı 
Jamıetı. 80 haf ta geoçlf'r biri 
6 çifte, diğeri de 4 çifte fıll· 

ka ile talim derelerine dnam 
etml,lerdlr. 

Her hafta pazar gilnlerl eaat 
S,30 da tekrarlaoıcık olın dere 
ler bo haf ta lıllka ile aç defa 
yapılacaktır. Deni. ıporları Gye· 
lerlle federe, gayri federe ha 
tOn ıporca gençler bo dereler· 
den paraıız letlfade edebilmek· 
tedlrler. 

Altınordu mağlQp 
Aydın, 12 (Haıaef) - fzmlr 

Ahıoordo takımı bugün Aydın 
mobtelltl ile yaptığı rnanı ma· 
çını gene Aydın takımı ikiye 

kareı aç sayı ile kazandı. 

Atlıspor şampiyonlğu 
Ankara, 13 ( Ôıel ) - 29 

Teırlnienel comorlyet bıyra · 

mındı memleketin her tarafın . 

dan Ankara'ya gelıııcek biniciler 
arasında Atlııpor TGrklye eaaı 
piyonu ıeçllecektlr. 

aald ve mGlAylm bir kabul dlnlo Avrupa için teıkll eyle· 
gôrmGotGr. dlğl tetkik etmektedir. 

Dört •e daha yukarı yaıtald 
yeril yarımkan loglllz at n 
k111raklara mabeuı 340 Ura t.k. 
ramiyeel açftoctı ko~oda Emir 
Sallh'ln Alemdar'• birinci, Ah 
med'ln CeylAn'ı ikinci 9e prens 
HaUm'in Kllhnoru Gçauca gel
mlıtlr. 

Taymlı : Tempe gezete1I, A 9Dltoryının 
"Bu talep tedkike lAyıktu; muahedeler haricinde n ban· 

TGrklye h6kdmeıl boğazlarda laran ihlAll aorelile aldığı karar 
seyrtl seferi tanzim ve tabk:lmıt ile TGrklyenln nizami yol ile 
yapmak istemektedir. TGrklye yaptığı talep arasındaki farkı 

bu boeoıta muahedeleri yırta bllbaeıa tebarftz eulrmektedl. 

Dört •e daha yukarı yaotak.I 
hallekan lnglUı at n kıııraklara 

maheoı dôrdftocft koıoda prens 
Ballm'io Şarbara'ıı blrlocl, 4.kt. 
fln Bekyar'ı ikinci n Erol'o 
ftçftnca gelmlotlr. 

Beolncl n eoo kooo dört •e 
daha yukarı yaıtakl ytrH ya
rımkao Arab •e hıliııkao Arab 
atlarana maheoıtu. Kemal'ln 
Aldenltl birinci, Fehmi Vora

lın Oktayı ikinci n Tnf lk'ln 
Sadaıu OçGncG geldl. Bu koeo 
nuo 2400 metrelik meeafeılode 
Sada ihtiyarlığına ra~men di
ğer atları •ormak ftzere iken 
koıo netlcelenmlotlr. 

Buca Ortamektebi 

rak drğll, fakat mazakereelnl 
lııır mek ıoreılle ve ıabU bir 
eekllde hareket etmlotlr.,. 

Deyll Telgraf : 
"TGrklye'olo ha talebi, clbın 

eulhu ile alAkadardır. Bo ta· 
lebln alAkadar dnletler nez· 
dinde ne earetle telakki edile· 
ce~loi elmdldeo ıôylemek gaç. 
tftr. füaaeo makineli allAhlaun 
mevcudiyetini naHrı itibara 
ahreak, TGrklye comorly1ıti en 
kua bir zamanda Ye bir tehll · 
ke halinde Boğazları ağır top 
lar Ye maylalerle kapılmak 

mamk:Gnda. Donun için meı'ele 
mıntlkf bir tekilde teltkkl •e 
kabul edilmelidir.,, 

Mornlog Poıı: 

"Bu talep eade Tarkiye'yl 

Bergama'da galib.. değil, Akdealı dnletlerinl de 
alAkadar eder. Fakat Tarklye 

Bergama orta mektebi moh 
Balkan ltUAfına dıhll olduğa 

telhlle bir mıç yapmak ftzere 
Bergamı'ya gitmio ol•n lzmlr'fa ve Roıya~da mattellkl olduğu 

için bu talebin maknemet 
Buca Ortamekteb takımı Der· 

Fransa'da Kış 
Geri Döndo. 

Pula, 13 (Radyo) Cu-
marıeıl gGnGadea itibaren kıt 
geri danmGııar. Kar, ıook •e 
ya~murlar Parle •e banlldnde 
nııalr yerlerde devam etmek· 
tadlr. Derecel hararet Lloa'da 
3, Angolem'de ııfır, Nanıl'de 

Verdon tıhtelııfır 1 dlr. 

Fransız· Belçika 
şenlikıeri iyi geçti 

LU, 18 (Radyo) -= Belçika 
nakliyat n11ırı, LU'de yapılan 
Franıız-Belçlka cloetlop ten· 
llk.Jerlne letlrak etmlıtlr. Lll 
meb'oaları Belçika aaıırıaı be-

ledly.ıde kabul etmlolerdlr. Rea 
mi geçitten sonra Fraaıız tlca· 
ret naım, Belçika nazırı eere· 
fln., bir ılyafet nrmlo, kartı· 

laklı nutuklar ıöylenmletlr. 

Fransız Kabinesi 
görmlyeeeğl aelklrdır" demek-

gama'da gaseı bir oyandan yarın Bo&azlar 

Ayni kulaplerln B. takımları 
~•rıılatacaktı. Fakat Gç oyun. 
da11 yalnız Borana · lzmlrepor 

lbıçı yapıldı. Ve bu mGeaba· 
~1• Bol'nna kGçaklerl l ·0 
~ıadı. DIAer oyunlarda Göı · 
tepe-Altay'a, Demlrıpor da Ege 
'Para ıeremoal ile galip gel· 
~ler. 

Hakova takımı geliyor 
tedlr. e 

sonra Bergama mektepli takı· 
mını ı 3 yenmletlr. Parlı 13 (Radyo) - Hı .. a Mes'elesini Konuşacak 

Cll e § Talum C) ~ 

~ o 
l Kahramanlar 10 
2 BacıhOaeylnler 10 
3 Korulaay 10 

Tepecik 10 
Toran 10 

İstanbul, 13 ( Ôıel ) - 23 
Nlıan hAkl mi yeti milliye ve ço 
cnk bayramında aç maç yap 
mak Gzere meebur Hako•a ta 
kamı ıebrlml~e gelecektir. 

. .. ... Cll 
:E!ı ..cı ... .Q a 

·- Cll • ıWJ ..... • 'iii ..... .. .... a 
c Cll )1 ..cı ı:ı.. ı:g 

6 2 2 24 
6 1 3 2!l 
6 1 3 23 
5 1 4 21 
5 4 

Ajanıındıo: p ı 13 (R d ) Alb İzmir kadroıu eGyle idi: ar ı a yo - er 
Temn11 gazeteel, A •oetarvanın Sa p ı Bo L Necati, Cemil, Celil, Moıta· r- ' ro yarın o n&ar •e 

fa, Necmi, Oımao, Seyf 1, Sabri, yeniden ıllthlanmaeıaın, boğaz Flındeale birlikte bir mGzakere 
Saim, Haean, Şlna1I, ların yeniden aıkerleıtlrUmeal yapacaklar Ye ltalya-Rabeı, 

ı hakkında TGrk talebinin •e Ren'ln aıkeri hale ffnğı, Trak· 
Para atııınd~ zmlr kuan· 

ya ve boğasların tahkimi meı'e · 
dığıodıa rftzglrı lehine almıı, mir talebeleri razgAr altına 

lelerfal gôrleeceklerclfr. 
rAs,,11.rın yardımlle fıe•La(Ade dG•tftLlerl halde Bergamalı'lar 

u "• • • v • M. TiUllesko bir oyun oynayan lzmlr tale· anca .c bir ıeref golOnQ atmağa 
belerl Haean'ın ayağından iki, mu•affak olmuılardır. Umumi · Montekarlo 13 (Radyo)-Ro· 
Sılm'lo ayağından bir, yaal yet itibarile, bllhaeea Necmi, manya dıe bakanı M. Tttoleako 
aç gol ıtarık devreyi 0·3 gallb Cemil, Baıaa, Sılm, fnkalAde Kap Martlna'ya lnmletlr. Ba· 
bhll'mleıir. ikinci dnrede iz bir oyun oynamıtlardır. rada birkaç ~Ga lalacaktır. 

~ ....................................................................................................... ... 

CASUSLAR A~ASINDA HARP] 
• • • 

tenkl'ye geılnce; mukabil 

~--· teıkllAtı bu adamın hA· 
,~. bir fotografıaa malikti; 

~, fotografın kopyelerl caıua 
\e lbtne memur batan zabıta 
ı.aurlarınıa eline nrllmletl. 

"-Celllı:.i'nlu ıaldb te tHldf ine 
~'-idea fazla detektif memur 
\ 1ı.aı,u. Fakat bu ıdım tama 

' kıybolmuıtu. 
litklm, S•lç'ja notları ara· 

11 ıu garlb aolo okudu: 
•13 

·00 Trokadero. 24.4000,, 
' Boalar ne demektir? 

' 1933 aauıtoaunoa 23 
3 te Trokadero 
aamarab ajıaa 

4000 frank nrdlm demektir. 
- Bu 624 numaralı ajın 

kimdir? 
Miralay. 

- Hangi miralay? 
- lımloi bllmeyorom. Ken· 

dialae hep miralay deriz! 

Miralayın Ocreti! 
Bu aıralard• S•lç çetealnln 

relallğlnl yapmılı:.ta olan Kako 
•iç, aılen ÇekoeloTakya'lı, :J4 
y•etanadı idi. Zikrolunan ta· 
rlhte Mıko•iç Trokıdero ônan · 
de 62' numaralı ıjaaa 4000 
frank nrmlı Ye mukablhnde 
bir paket k&ğıd ve •eelklka al· 
mııtı. Ayol gao, Stlç te Mar· 
ko•lç'tea ba paketi Romuıya'la 

Ri ne DHldot1kl •e bilAhare 
ıld aeae mıhktim edilen biri· 
ıloe vermek emrini almıflJ, Fa· 
kat, Mako•lç'ln ôatlnden eaat 
ikide Rotont kabveılade balon· 
doğu da teıbh olunmuftu. S•fç 
buraya gelmlı Mıko•lç ile gö 
rftımGe, e•lne avdette zabıta 

tarafından ıaklbedllmletl. v .. ı. 
yet karıeık Ye mahlm olmakla 

· beraber, Demolen tHklf edil· 
mle hapse atılmııtı. 

Demolen'in Firan 
Demolea tevkil edilerek hap· 

ee atıfmıt olmalla beraber, f I· 
rara moTaffık olmuetol'. 

Da adım, 22 ağqatoı 1915 
te mGtblı bir barbde mltralyaz 
kureoau ile yaralaomıı ve ol· 
doğu yere dftemGe idi. Kendi· 
elal buldukları zaman fHla kan 
•lyaıadan dolayı ade&a 61Qm 

hıllade idi. 

Demoleo ha ıırada yazbaeı 

idi. Demolen'la hıyıttı boaa 
benzer fedakarlık ve ceearet 
eeerl yoktur . . . 

MGtarekeden sonra Demolen'I 
Rur, bl1Ah1re Sorlye'de bir 
alay komandanhAıaa tayin edil· 
mitti. Miralayın göze çarpan 
tek koıoro, bazı ileri ve mftf · 
rlt f lklr ve hareketleri idi. 
"Aıker ve millet,, m~cmua1ıada 
Fraaıız '. umumi erkAaaharblye· 
ılnl Ye "ikinci bao,, ya tld· 
dede tenkld etmlttl. 

MG1taatlk, Demolea bazı 

makalelerialn neye matuf olda· 
ğonu ve boularıa ca1aıları hl· 
maye eder ıekllde olduAona 
ıöyledl. 

Demolea bu ıözlerden Drey· 
toı hakkında JHdıi• ya•ılarıa 

kıededlldlglnl hemen anladı, Ye : 

- YasdıAım yazılardan Drey· 
fae'e Ald olanlar meuoubaheo· 
lorea, derim ki ben cuaıları, 

caıoıluğu mldafaa etmedim; 
znallı bir ıabhla ıeref Ye hak· 
larındaa •e bunların muhafaza· 

ııadan bah1ettlm. Yalnız bu 
yuılarımıa bana gGıterllmeılnl 
lıterlm .. 

iki makale 
M6atantlk Benan, doıyıduı 

15 ıubat 1934 tarihli bir "Al· 

ker Ye millet., mecmaau çı· 

kardı. Bu mecmuanın bir ma· 

kaleıl n eGpheH addedilerek 
Fraaıız ikinci blroya gönde· 

rllaılt idi. ikinci baronun mG· 
tıleaıı da mecmuaya llltlk ba 
lunayorda. 

- Sonu l1Gl' -

Parla 13 (Rıdyo) - M. Pol 
Bonkor, Cennre'den gelir gel· 
mez, cnmor baıkanı Maıya 

Lebroo tarafından Ellze ıara · 

yanda kıbol edllmlıtlr. 

M. Pot Bookor, Cenetre'de 
cereyan eden mftHker~lerln 

holAıaaı yazı olarak comor 
bııkaoına V«!rmlıtlr. 

M. Pol Bonkor, bugla tek· 
rar Ce11nre'ye daaecektlr. 

Dıı bakan M. Flanden'Jn 
Ceanre'ye gidip ghmlyeceğl 

beoas bolll değlldlr. 

filen sefirin cenazesi 
BerJin'e gl>nderiliyor. 

Loadra, 13 (Rartyo) - Al · 
mıoya'oıo Loadra ae f iri mate· 
velfa Fon Hao'iln ceoaze mera· 
raelml yarın yapılıcal •e çar· 
ıamba gGna Duvre gAtarOlecek 
buradan bir h1rp ad lnt'ıl ile 
Al manya 'ya ınkedllecektlr. 

(;en11e Dretd'de gGmGlecek 
aııl dini meraelaı burada yapı· 
lacaktır. 

San 'at mektepleri 
Ankara, 13 (Ôzel) - Batan 

San'at okullarının Ekonomi Ba· 
kaalığıaa bağlınmaıı hıkkaada 

bir kanun hasırlaamaktadır. 

Ege bağlarının doğuşu 
Ttırkoflı Ankara merkezin· 

den ıebrlmlz eubeılne gelen 
bir mektupta Ege mıntakaıı 

dabfllndehl bailrrıa ha 1enekl 
ealkım dogaıu Ye bana mle1· 
ılr Taziyet hakkında mufa11al 
mrldmat lıteamlıtlr. 

İzmir TGrkoflt ıabeıl, ba 
•niyeti teıblt eden bir rapor 
halinde merkeze bildirecektir. 

Vilayet meclisi 
VllAyet umumi mecllıl, ha· 

glla ıaat 14 te •llAyet ıalo · 

auada toplanacak • e yeni ee· 
nenin Hrldat badceılnl mG· 
zakere edecektir . 
• 

rö -KSURENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) ökeiirG.k 

tekerlerini tecrühfıı •ıUoia .. 

ve Pdrjea ~abab'ıo • illtdn 
ltir ma.bil tekeri olclapnu 
uoatmayum. Kunetli mb 
bil iltiyaıler (Şabab Sıblıat 
Slrgln Haplan)m maruf eoo 
•aelerd• anmıJu. 
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Boğazlar Hakkındaki Dileğimizin Da .. Habeş işi 
yandığı Mühim Sebepler Nelerdir? Aki:. ~~~~.~~a. _ 

- flaşı 1 inci $a/ıifedo 
farın müdafsasıne mOetert.oken 

n n:llletler cemiyeti konseyi 

l•rafından bo buıosta karar · 
Jıvtmlacık bütGn nRıtalar ile 
teveesftl etmeleri taahbftdftnft 

ihtiva eden 18 lool maddenin 

teminatına gdvenerek imza ey· 

Jemlotf. 
O zama.adaoberl Karadenh~ 

vaziyeti her noktadan emniyet 

bahe bir mftsalemet manzarası 

arıeder hale gelmlı ve booa 
makabil Akdeolz'de yava ya· 

vıı bir kararaızlık teel809 et· 

meğe baelamıçhr. 

Deniz konferaoıları ıllAhlıo · 

maya doğra bir inkişaf göster· 

mlıtlr. Deniz tezgAhları yakmda 
denlzlen elmdlye kadar eri· 

ellmemlv bir eorP.tte gemiler 
dökecektir. 

Bava eahaeıoda kovvetlr,nme 

baedöodfirfi.cQ bir vekilde teze· 
yftd, kıtalar ve adalardaki tah · 
klmat mDtemıdlyen tekessür 

etmektedir. 

Ahval ve ıeralt bu suretle 

tamamen değlelrken boğazların 
tam emolyetalzllğloe çareaaz ol 

mıaı 14zımgelen yegıtne garao. 
ti de ortadan kalkmıe ve en 

alAkadar devletler umumi bir 

ihtilat tebllkeılnlo mevcadlye· 

tini llllo edetlerden Ttırklye bn 

endlee nrlcl emnlyetsJzllğlo 

hiçbir mukabil tarafı olmaksa· 

zın en zayıf noktHından en 
fena tehllkelere maraz olmakta 

bulunmuıtur. 

Tilrklye kendlılae yapılın 

muerırraoe talepleri isaf ederek 

o 11man ıımamlle ecnebi kuv· 

vetlerlo ltgıll altında bulanın 

bogazların aakerllkteo tecridini 

kendisine verilen 11ğari garan· 

tllerlo kıymetini, mevcut eeralt 
ahında ve boğazların ve civar 

mıotakaların 'gayri askeri hale 

ıfrağınıo Tftrklye için aıkeri 

noktal nazardan blgayrlhakkın 

bir tehlike teekll etmeıl bak•· 
mıodın uzon uzadıya tartllk· 

tın sonra kabul etmiştir. 

Mezkur mukaveleyi imza eden 

devletler, Boğazla rejimini tan · 

Eim eden abkAmın heyeti omo· 

mlyealoe ayrılmaz bir tarzda 

bağlı bulanın emniyet garanti · 
sini mtıeyyit mukavelenin 181ocl 
maddesine o derece ehPmmlyet 

vermlılerdlr ki, mezkur garan· 

tinin aakerllkteo tecrit ve ıer· 

bestll mftrur hakkındaki ahlA 

mın gayri kabil tecezzi bir par· 
çasını teıktl etmekte balonda· 

ğonu kat'i olarak teyid etmle· 
lerdlr. 

Bu hflkmün tazammun ettiği 

maoa ıudur ki; Emniyeti, mem· 

•@ i • g 

leketfo heyeti omomlyealnlo 

emniyeti tçln ~arori olan ara· 
zlsloden bir parçaıı fizerlodekl 

hukuka hüktimranlelnla tenldsl, 
filli, amelf ve mileHlr teminat 

olmaksızın Ttırldye'ye tıbmll 

ettirilemezdi. 

Şor11Bı da ııtkArdır ki, bu 

garanti lılemez bir hııle gelir 
veya meıkftk kalırsa bilUlo 

mukavelenin m4vazeneal TOr· 
ktye'nln ve Avrupa ıolhilotın 

zararına olarak bozolmuı olar. 

Hokukf, elyaef buhranlar &ı· 

rlb surette lepıt etmlıtlr ki, 

kollektf f garantinin bogGnkil 

makanhım11ı pek ağır bir eu· 
rette harekete geçmekte ve geç 

ittihaz edilen her karar beynel· 

milel bir hareketten beklenen 
istifadeyi ekseri ahvalde kay· 

bettirecek bir mahiyet ırzet· 

mektedlr. 

Bo aebebledlr ki 1923 ıene· 

alode Türkiye bogftn birçok 

d~vletlerln de ayol noktal na· 
zarı giltUiklerl gibi mllletler 
cemiyetine gh:eceğl andan hl· 

haren misakın kendlılne temin 

edeceği kollektlf garanti ile 

iktifa edememiş, boğazlar mu· 

kaveleslnl imza edenlerin heye · 

ti omumlyealnln kollektlf ga. 

raotlılol gayri kit 1 bolmuı ve 
yalnız dört bGyak devletin 

mfi.ıterek garantilerini kendi 
tamamiyeti millklyeal için o 

zamanki şerolt altında elıem 

olan aakeci emniyeti temin 

edebilecek mahiyette görmftetO. 

Fakat eğer bizzat bu aagarl 
emniyette teelslnl ialllaam eden 
,eraiUen tamamen fHklı ılyaai 

ve askeri ahvalden dolayı za. 

yıf Jır nyahot meşkük bir hale 

gelirse comurlyet bilkumetl ağır 

bir ihmal ıoço altında kalmak· , 

sızın biUiln memlektıtl tamir 

kabul etmez ani bir baakına 

maraz bırakamas. Boğazların 

emniyetini zamln olan devlel

lerln mllletler cemiyeti moa· 
heılndekl vaziyetleri ve bu 

zamlnlerln kendilerine tefviz 

edllmle vazifeler kart111nda a&· 

keri ve mılesalr teırlkl mesaide 

bolonmılarını hiç olmazsa oOp 

heli bir bale ıokan huaoai ah· 
val ve veralt 1923 mukavele· 
alolu umumi monzeoeılnl bo· 
zan unsurlardır. 

Boğazlar emniyetinin bıtlA 

hakiki bir garanti ile mftem· 

men bolundoğo bogfln iddia 

edilemez. Tftrklye'den de bo 
tf'mlnal vaztfealolo lfaaına ade· 

mi icabet gibi tehlikeli bir lh· 

tlmale blgAae kalması talep 
olunamaz. 

Bo müllhazata eonu da ilave 

Çar'ın Mavi Şeytanı 

- .13 -
Kıtya'om yınmda geçlrmeğe 

hasredlyordo. ımporatoron, gün· 

dOz "akit bolımadığı, işlerinin 
eo yorucu olduğu gQnlerdc bile, 

gece lıtlrahatını feda ederek 

IKıtya ile mülAkata koştoğono 
dı eaats1 eaatına haber ohyordo. 

İmparatoriçe, çarm bu hare· 

ketlol Hdece kadınlık blelerlle, 

zevcelik luakançlıklarlle flztıct1 

ve elem f"rlcl bulmıyor, fakat 

imparatorun emniyeti ve canı 

namına tehlfkell buluyordu. 

Bu vakitli vakitsiz fakat mu· 

oyyeo bir yere, Beseoaya'yı 

yapılan zlyarealerden Nihilistler, 
suikastçılar, anarttatler azami 
surette istifade edebileceklerdi. 

Çariçe, bu hasta imparatoriçe 

en ziyade bu endleenln ıstırap · 

ları altında kıvranmakta idi. 

Koot Şôvalof, tatar bıyıkla· 

rım andıran uzun ve sarkık 

bıyıklarını burarak dOşaoayor· 

do. Bu hıl, konton mtıhlm bir 

mea'ele etrafında çok meegol 

olduğuna delll idi. 

Muavini Aıkirçef haaındı idi. 

1 ; L 

etmek lcabeder ki boğazlar 

mukavelesi yalnız hıll ile TGr· 
kiye bitaraf veya muharip ol· 

malt Ozere harp halini zikret· 
mekte ve hoıu!f veya amumf 
harp tehdidi lbtlmıllnl mevsoq 

bahselmlyerek Tilrklye'olo o 

takdirde kendi meıru mftdıfa. 

aeıoı temin çareleri aramuını 

imkan vermemektedir. 

Halbuki bugfto tımamlle H · 

bit olmuştur ki hali harp ıo· 

ıızın ve hlçhlr formaltteılz 

vokna gelebileceğinden harici 

tehlikenin en nazik 1111f hası 
asıl bu tehdit saf h11ıdar, Bu 

noksan derplı edilen garanti · 

lerlo kıymellerl oe olursa ol· 

aoo buolıran mea'ullyetlol bavh 

batına lzıtl~ edebilir. 
Türkiye cumorlyetl bldıyetl 

teşekk41Qodenberl kendisine her 

Hhıda tahakkuka ekseriyetle 

ığır fedakArlıklar tıbmlllndeo 

hali kalmamıı oları bir ııolh 

ve ltllAf slyBEıetl çizmletir. 

Türk bftkumetl eon 1 O yıl 

içinde tıhaddftı eden pekçok 

ahval ve şeraitte bOttıo devlet· 

ler tarafındın takdir edilen 

bir uzlaşma taabbfttler!ne &a· 

dıkat ve ıolb eaerioe ııamlmi 

bağlıhk zihniyeti gGıtermletlr. 

Türkiye başkalarına dalma 

temin ettiği emnlyell bizzat 

leodlal için de istemek bak· 
kını haizdir. 

Lozan 
edenlerin 

moahedealol imza 
iradeleri haricinde 

olarak tahaddtıs eden ahval ve 

terah lam hftıo6 niyetle teıplt 

edtlmlt olan ahkıtmı lelemez 

bir hale gellrmtıtlr. Ve blone· 
tice mevzuobabe olan mesele 

ise Tftrklye'nln mevcudiyeti ve 

bGUln arazisinin emniyeti oldu· 

ğo içindir ki Comurlyet hO· 

kumednln ~ahval ve şerallln 

zaruri kJdığı tedbirleri almak 

aoretlle millet bozuronda ken· 
dl11lne dGven mea'ollyetl de. 

robte etmeğe mecbur kılmaeı 

mfimkOn olabilir. 

Yakarıda bildirilen mGIAha · 

zatı gôz ôntınde totan ve bo· 

ğazlar mokaveleılnlo dört bO· 

yftk devletin mftfterek garanti· 
sine taalluk eden 18 inci mad· 

deıl ahk4mınm meekuk ve le
lemez bir hale geldiğini ve ara· 

ılılae m fttever.clh harici blr 

tehlikeye kareı bu ahkamın 

Türklye'yl artık ameli bir ıu· 

rette mobafasa edemlyeceğlnl 

haklı olarak dıleftnen cumurl· 

yet bakumetl Tfi.rk araziıloln 

taarruzdan maeunlyetl lçlD el· 

zem emniyet oeraltl dahilinde 

ve Akdeniz ile Karıtdenlz ara· 
11oda ticari seyri ıefalntn dal· 

Bo adamın kıç yauıoda olduğu 

sarı ytıztıoden anlamak lmkAn· 

sızdı. Köseliği de bu lee çok 

yarayordu. Elinde evrak dolu 
bilyOk bir doeya vardı. 

Bo iki ytıksek rütbeli me· 

mor, Peterhofa, çariçenin ya· 
nıoa araba ile ~tmek.te ldller. 
Sonbahar, çamların yeellHğlnl 
göze çarpacak kadar aarartmıetı. 
Fakat elmal ormınıoın bo ,zil· 
zelllğl pollı Amirini hemen biç 

alAkadar etmiyordu. Biran evet 

aaıaya varmak için acele edl· 
yordu. 

Kont ŞOvalof, çariçenin ken· 

dleloe ne eôyllyeceğiol bilme· 
mekle beraber, ne lçlo çığırıl· 

dığıoa takriben hillyordo. Ea 

ziyade canını sıkan ıey, bu 

bedbaht ve hasta kadına, hoeona 

gltmlyecek haberleri kendisinin 

vermek mecburlyeıl idi. Şimdi 

tinin Süveye kanalını kapamak 
gibi yarı Hkerf tedbirler tatbl · 
kini t11avvor etmediğini eöylo· 
mektedlrler. 

Loodra 13 (Radyo) - Zec· 
ri tedbirler taraftarı muhafaza· 

kArları İtalya· Hı bet itinin millet· 
ler cemiyetinde akim kaldığını 
binaenaleyh J oglltere'nla artık 
bu mea'ele ile allbdar olma· 
ma1101 ve yıluıı Avrupa lıle· 

rlle ugraımamaaıoı lıtemlt 
terdir. 

Loodra 13 (Radyo) - Bu 
haf tanın siyasi faaliyeti çolı.. 

yftklıl olacaktır. Ba haftama 
alyaaf faaliyetlerinin ıklalerl 

hariçte de hleaedllecektlr. 
M· Eden Londra'ya dönecek 

ya, yarın veyabod, bir gftn 
sonra kabine içtima edecek 

bllhese• Babee·lıalya meselesi 
etrafında müzakerelerde bola· 
nacaktır. 

loglllz kabinesi, ltalya aley· 
hloe zecri tedbirlerin teedldl 
mee'eleslne bftyak bir ebem· 

mlyeı verecektir. Bu hosoata 
elmdlden kuvvetli bir cereyıtn 
başlamıetar. Slyaei mebaf il dl· 
ğer devletlerin bu huaoata ve · 
receklerl ebemmlyMI tetkik et · 
mektedlrler. Ayol mehaf 11, Sd· 
veye kanalının kapahlma81 lh· 
tlmali de ehemmiyetle nazara 
itibara almaktadırlar. Petrol 

ftzerlne ambargo lmtıtoaızh~ı 

kare111oda Silve11 kaoahoın 

ıeddl en mftımlr bir karar 
olecaktar. 

Londra 13 (Radyo) - Ge· 

rek Babee ve gerek Ren me · 
ıeleal haaeblle Baldvlo kabin_,. 

alolu dtıetOğil mevki çok mile· 
kGldClr. Kabine ya takviye edil· 
mek yahnd da lıtlfa ederek 
çekllmek mecburlyettodedlr. 

Ioglltere hftkumetl, loglllz 

et karı omumlyeal karşıaıods, 

ltılya'yı tecziye kararını ver· 

mek mecburiyetini hleaetmek· 

tedlr. 

Ayni samandı, Uluslar aoa· 

yetealnln mes'ollyetl çok genle 

lemlı addedilmektedir. 
Maamıfih, zecri tedbirlerin 

teşdidi benftı resmi ~mehaf ltde 

tam ıekllle kabul edllmle de· 

~ildir. Muhtelif bakanlar bo 

buaoata elmdlden faaliyete geç· 

mletlrler. 
Italyı'oın gôatereceğl müh\· 

ylmeıe göre, vaziyetin daha 

baoka t~celll ve lnkleafı da mub 

temeldir. 
~~~~~---.~~~~~-

mi inkişafı için en liberal bir 

zihniyetle boğazlar rejimini tan· 
zlme matuf ltllU ların yakın 

bir zamanda akdi zımnında 

milzakerata baılamıya amade 

oldoğuoo boğazlar mukavelesi 

mazakerelerlne lotlrak etmlıt 

olan devletlere blldlrmekl" 

kesbi ıeref eyler. 

de Çarlçed"'n, hanedan erkaolle 

blrllkte çarın Katya ile fevka· 

ilde bir ıekll almakta bulunan 
münaaebetlerloe; nihayet Y~rll · 

meılol istemek niyetinde idi. 

Kont ŞGvalof 'on elinde elmdl 
çok mOhlm vesikalar vardı; Ka 

terln'de Dolgorukl hanedanının 

lhtUAlcl robu bô.ldm olmığa 

baelamıotı. İmparatoru, Roma· 
nof hanedanının legallol tehll· 

keye dfteOrecek bir takım ileri 
hareketlere ve Hlahıta anke· 
diyordu! Evet, bu hususta polis .. 
müddrlyetlolo elinde kuvvetli 
deliller vardı. 

Kıtya'ıun Matmazel Trepö'ye, 

Parlı'e yacdığı mektuplar kont 
Şövalof tatafındım hep açılmıo, 

milnderecıla not edllmittlt 

imparatorun etrafını 1111rmıı 
olan casoı eebekealnln polis 

mO.dOrlılğQne verdiği jurnaller· 

Yunan Başbakanı 
Dün Ansızın öldü ---.... -· ... ·----- BaşJ beşinci sahifede -
ôltımftnü kendisine arzetmlş, 

kabinenin Jaılfasıoı vermiştir. 

Kral, yeol kabinenin teıldUne 

general Metabaa'ı memur et

mlıtlr. Metokaas, hariciye nQza· 

retlnl de deruhte etmek vartlle 
kabineyi aynen ipka etmlt ve 

llıteyl krala takdim eylemiştir. 

Izmlr birinci icra M. dıo: 

Ali rınoın emlAk ve eytalll 

hanaı:aeındın ödfioç aldığı pır•11 

mukabil bankaya ipotek eylıı· 
dlğl lımlrde abmet ağa mıbıl· 
lesinin ballmığa çar,1111Pd• 

45 47 no. 35.37 tajb gayri dJeıl' 
kolün 37 no. tajlı yer lokıot• 2 
olarak müetameldlr. 35 pO· 

tajh kapıdan mevdlveole yo· 
karı kata çıluldıkta vAsl bir 

yazıhane .ardır: 5000 lira lı•~ ! 
metinde olan lıbo bir bap 1JJağ 5 

maa dfi.kkAnın mftlklyetl ıÇ•~ 
artırma soretlle n 8J 4 oo.1° 

nine gltmlt ve cenazenin ôofto· eml4k ve eytam bankaeı kaP11 6 

de tazlmkirane bir ıorette 10 oo mucibince bir defaya DJ•b 

Kral, mfltevef fa baıbakamn 

dakika durmuştur. ıııe olmak ıartlle artıraı:ı!l 
Mfiteveff11 baeveldllo ceoa· 20 5·936 çarıımba gfiotl fB

11 

sesi yarıo (Bogfto) bOytık me· 11 de icra dairemi• lçlodr f' 

rıslmle kaldırılacak ve bıltün pılmak Gzere 30 gtln mıldd..:ılt 
YoDaolatan'da milli matem tu · aatılığa konuldu. Ba aruroı' 
ıolacaktır. oet\cealnde aatıe bedeli uhıııl: 

olanan kıymetin yazde yetO' 1 

M4tevef fa baıvekll hakkında beşini buluna eoçok artar•o' 
gerek Yooan ve gerekse Parlı ihalesi yapılacaktır. Akel t•~ 2 -
gazeteleri ozon makaleler yazı· dlrde 2280 numaralı kaooıı' 
yorlar. Demirci&, 1928 ıene · göre ealle geri b1rakılıcak''' 
alodeoberl Atloa ftnlverallestode Satıe peelo para ile olup ı:oO~ 3 
Roma hukuku profesörü idi. terldeo yalnız yOzde lktboçıı 4 
Genel 1111vaetao evvel, Venlzelos 

kabinesinde bahriye nezaretinde 

bolunmue ve kralla Venlzelos 
araaaoda lhtllAf çıkınca, Liberal 

partleloden hdfa etmletlr. 
Demirci&, comorloğan kabu · 

lftoü mılteaklp cumur baokan· 

hğına oamzed göllerllmle •e 

fakat Pıogalos'on da namzed· 
llğlni koyması ilzerlne kendisi 

namzedllğlol geri almıeta. 

dellAllye maerafı alıoır. teb; 
gayt>I menkul (izerlnde b 5 
hangi bir şeklide hık tıleblO~ 
buluoaolar ellerindeki re! 6 
vesaik ile birlikte yirmi gO' 
zarfında lzmlr icrasına IPotf 
caatları IAzımdır. Akel bıld' 
hakları tapu ılclltnce mılıl~f 
olmadıkça paylaemadao b• , M 
kalırlar. 8.5.936 tarlblodt l 
ltlbıreo eartoame herkeıe .oı~ 
tır. Talip olanların yOzde 1~ 2 

Mtıtnef fa bıebakao, ıon za. dlboçok teminat akçaaı "ti~ 
maolırda ılyaııal fırkaları ha· mllli bir bankı itibar mektO M 3 -' 
rıetırmak için çok b6ytık me· ve 33 18655 doıya nomarııl- f 
aal aarfetmlıtl. BıevekAletl eı· ı inci icra memorlujuna ıtl~ 
oasıoda, bOyftk bir liyakat ve racaatları tl4o olunur. 9Jr 5 
kiyaset gôatermlı, birçok hAdl· B . İt No. 20~ 6 
aelerlo zohorooa mani olmuotor. 7 

Demlrcla. Balkın ittifakı lzmir tramvay ve elf 
meı'eleelode parti liderlerini 
bir ooktal orzar etrafaoda bir· 

leştlrmeğe muvaffak olmoetor. 

Demirel&, Yuoanlatın'da her· 

balo say~ı ve sevgisini kazın· 

mıe bir eahalyettl. 

Çocuk hastalıkları 

mfltehassısı 

Doktor 

Behcet Uz 

tirik sos yelesinden: a 
Şebeke ameliyatı dolaytıl 

cereyanın 15·4·1936 gtınG 
9 dın 15 e kadar şapb•11 

hallmağa, develi, ıolulPe 

2 inci kordon (konaktan gC 
rılğe kadar) sabunhane, ~' 
gümrilk çarfı&ı aokaldarlle "') 

cavlr ıokaklarda arasta, b•
1 J. 

lar, inkılap, kömdrciller, ~~ l 
taf lar, oekerctler, aaodıkç~ 
lldçeşmellk, Allpaeı, bıeto De 

keatelll, morbıne, haata, çit~ ~ 1 

dandır, kemeraltı ıamh ~ 
5 L LI d Lesjle' te 

llasıalnrını lıcr gün 1 l,3U eaı:ıır 80•t• arın 1 • a 
dan saat onüçc kadar Beyler aayıo abonelerimizce blliO ret 

sokagındaki kıliniğinde kabul ilzere llAo olunur. 4ı 

eder. Telejon 3990 T. .. aındao dolayı ıranılıP dJ \de 

• delıleyblo lkametgAbı ille~ 'il gG 
Akhisar Asliye hukuk mah· kaldığından dnacıoın cale ~. 

kemealoden: llAnen tebligat lcraeına ~~$ 1 g 

Akblsar'ıo Camltkebfr ma· verilerek mahkemesi 29 ·4 ,5 ,, 
lealuden Halil luzı HOsoüye çarşamba gilot1 saat 9 • ~ il 
ile kecaaı Akaekl'oln Urla kö· kılmmıe olmakla mtıddetıl«'~• ı...fJ 
yünden ve ıılclll nüfusta 2·316 tarihi mezkt\rdı bizzat ıP' ."&Gn 
numaralı evde mukayyet Ap· mede hazır bolonmaaı ve1• )~tik 

ııcıı ., 
dullıh oğla Mehmed Emin ara· rafından bir vekU gönder ;S ~ • 
lerındı mfttehaddls boeınma lftzumu tlAn ohınnr. 9

;1 lblı 

dP-n aolrşılmıı idi ki. çar, Kat · 

ya'nın nezdloe gittiği zaman 
nazırlarmın kendisine vermlt 
oldukları gtıoldk raporları da 

beraber götürmekte idi. Çar 

bunları borada, Katya'oın gözfl 
ônilode tetkik etmekle Katya 
da bu sor,,tle imparatorluğun 

mftblm hlerloln hepsini öğre · 
nebUmekte idi. 

Şövalof en ziyade, Katya'mn 

lmparaton ehrırane f lklrler 

telkin elliğini eanıyordo; Kat· 

yaıuın imparator Alekeandr'ı 

İngiltere vey• Fransa kanona 
eaaalel gibi Ruaya'yı dı bir 

kanonu esasi vermeğe teevlk 

ettiği kanaatinde idi. Bundan 
böyle imparator, mutlak, bir 

bfi.kdmdar dfl~ll. kanun ve 

uımllere bağlı bir hftk.umdar 

olacak demekti, bu vaziyet i•e, 

çarlık aaltına&ıo, mudakıyetln 

lohldamı olacaktı. J 
Şövalof, bıyıklarını kol"> lı ~ 

cak gibi burarak mua••01 el g ,, 
klrçef 'e imparatoriçeye "• 
ıöyllyeceğlnl izah edlyord"~ı 'Q 

Cenubi Rosya'ya meaaub ıı 't 
bn Atklrçef evham ve b•1' '-'1ı1 
çok inanan. eski kıf•1' 
adamdı. O, c;ocokloğoPd• 

1
o Q"" 

Plyer ile Kıterlo Dol~0 fi~ l 

maceraaı hakkında çok e:~,; 
doymoetu. Bllhıssı DJ110 ıt 
lardı, tariki dünyalar, 1'•,tJ 
Dolgoruld'nln, cel 1 Adın b•~o 2 
boynunu uzattığı zımaP ı 

nof hanedanını on bat•"1,~ 
linet okoduğonu ve bO ~e 
lem enin hanedan 4zerf 0 d ııı 
ılrlerlnl yaptığını ve ce11

4 
4,, 

~· taeı altında can veren 1ıe intikamının alınıcağıoı ıô 
duruyorlardı. ııdr) 

(Sorııı 
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.___ir_ko_m_u_ta_n_Iı~~ı_sa_ı._a_ı_. _k_om_is..:.y_on_u_il_A_oı_a_rı Aydın vilayeti Dal9ma köyQ muh-
Meı. M•. ıat. al. ko. dan: Paketlere mahauı 1 · ğ d 

l - Mıt. M•. in gGıtereceAt yerde ( 3363) Un (79) kuroı MARKALI ŞERiTLER tar 1 10 80: 
Aydıa-Karabıyıt uıhlye me~keıl olın J>ılama çarıııının ha 

rltaaı ahnac•Aınd.a talip olanların ıeraltl ıalımak ftıere k8y 
ldareılne H kımanbayhğı mGracHtları llln olunur. O. 15 

bedel ketlf il elektldk tell•tl açak ekılltme ıoretlle 

möDaka•ya koamaıtar. 
2 lhaleıl 20 ·Nlıan· 936 pi1Arte1I g6n0 tHt on beı ba· 

çokta lzmlr'de kıtlada Mıt. M•. Ht. al. ko. nanda yapı·: 
lacaktır. • 

. 3 - Teminatı mankkate akçeli (252) lira (29) karaıtar. 
4 - Şutaamed her gln komltyoada gGrlleblllr. 
5 - lıteklller Ticaret od•nda kayıtla oldaklarıaa dair •e1lka 

gGetermek mecbarlyedadedlıler. 
6 - Ekdltmeye lıdnk edecekler 2490 •yıla kananaa iki n 

GçGncD maddelerinde n tartaameılade yasılı nllkalan 
•e teminatı mankkate makbamlarlle birlikte ihale ••· 
dnden nnl komltyoada bu1rbalaamal.rı. 

870 4 9 14 18 

Mit. MY. •t. al. ko. dan: 

1 l - Mıt. MT. la gGttereceAI yerde ( 1940) lira ( 16 ) karaı 
bedel ketlf it elektlrlk teıılHta açık ekılltme 111retlle mi· 
aakuaya koamaıtar. 

2 - İhaled 20 ·Nllan· 936 paurteıl g6n6 Hat OD bette 
İamlr'de kıılada Mit. M•. ut. al. ko. nanda yapıla· 
caktar. 

3 - Teminatı mankkate akçeel (145) Ura (52) karaıtar. 
• - Şutaame, kftflfaame H reeml her gln koml1Jonda 

gör61eblllr. 
lateklller Ticaret odMuada kayıtla olduklarına dair H · 

dka g61termek mecbariyetladecltrler. 
Ekelltmeye lıdnk edecekler 2490 •yah kaaaaaa iki H 

Clçlocl maddelerinde H ı•rtname1lade: yasılı •edkalan 
'fe temlaatı mankkatelerlle blrllkte ihale taatlnden enet 
komlıyonda buır bulanmaları. 869 ' 9 14 18 

~ Mit. M•. 181. al. to. dan: 
~ ı - a ••• kıt'abnın (65000) kilo ekmek ihtiyacı kapalı urf 

amllle eblltmeye koamaıuar. 
2 - İbaleel 21 ·Nllaa· 936 18h gln6 IUt OD bet baçakta 

lsmlr'de kıılada Mıt. MT. •t. al. ko. nanda yapılaeaktır. 
Tahmla edilen mecma ıatuı (8125) llnd.r. 
Beber kilo ekmek lçla on iki karaı elli •ndm ftat 
tahmin edllmltdr. 
Temlaab mankbte akçeıl (609) llra (38) kanattar. 
Şutaame1I her gln komlıyoaü gGrClleblllr. 
latekUler 'DNret odaelada kayıdı olcluklerıaa dair •ellka 
gGllermek mecbarlyetladedlrler. 
Eblltmeye lttlrak edecekler 2490 uyıh kanaaan iki 
ClçCbaeO maddelerinde n eartnamedade yasıh ntlkala· 
rlle temlaab maftkbte makbularını .., mObllrlCl ıekllf 

mektaplannı llaale .. dadea en u bir ·••t enel ko· 
mllyoaa •ermlı balaaacaklardır. 

871 9 14 19 

Açık Eksiltme ilanı 
Menemen Urhaylığındao: 

l - Belediyece g&terllecek bir mahılde keılf H proje1I ma· 
ee yealdea yapdacak fenni meababa l•fUI 8,4,936 tulbla· 
ldbuea ıs gb maddede a91k ekdltmeye koaalmattar. 

2 - Eblltme iti 24,4,936 · tarihine rutlıyıa cama glnl ••t 
te belediye dalreelnde icra kıbnacakbr. 

l3 - Ba ın ... tıa mabammea bedeli 5579 lira 49 karaıtaa 
1'tetdr. 
~ - Talipler muhammen kıymet berladen yOzde 7 ,5 alıbe· 
de temlaab mankkate •ermekle benber ihaleyi mlteaklp 
gla sarfında ltba teminatı ylsde 011bete lblq H ekdltme 

n dalrealado noterUktea mauddak maknelenameyl asami 
gln sarfında taa.tm etmeıe mecbardar. 

5 - Ba ite taUp olaalar .. rtname keılfname H•lr euakı 
lira makabtuade belediye dalrealaden alablUrler. 

G - MGteabhldla ba gibi itleri yaphltD• dair nafıa midir· 
Gaee ma•ddak fotoAfaf h ehllyetnımeyl Ye ticaret odatı odHı 
k•nı bala olmua .. rtbr. 

1 - Tallplerla muayyen gOn •e .. tta belediye dalrealadekl 
yona mlracut etmeleri illa olaaar. · 11 14 17 2 l 

Atış ve Atlıspor kulObfl başkan· 
Jlığıudan: 

. ~•aej için kiralama ıaredle At Yermek .e hıy•ın p.adyo· 
Q lıletmek lıdyealerln 17 ·4 · 936 gtnlne kadar her gen 

~ 10-12 BanHa Ziraat mektebinde genel 1ekreterllğe beı 
lllalan. 

llğcılık eostitoso modorloğnndeıı 
l - 2773 lira 60 koruı ketlf bedelli balcıhk e111tlt6ıl deneme 

bıgıade yapıl•cak bina 1 nlHnden itibaren açak ekıllt· 

meye c;ıkar1lmıttır. 

Bu lıe alt .. rtaame •e projeyi gftrmek l1tlyenler Bor· 
na .. 'da bığcıbk callhGaG mGd6rl6AClae b•tYU•mabdır. 

- ihale 15 Nlıan çar .. mbe glal uat 16 da Baranı 
bağcıhk eaıtltOıGndekl komlııyonda yepılıcak11r. 

Ba ite ald yftıde 7,5 munkkat teminatta mal•adıtıaa 
yıtmlmuı nya banka mektubanan komtıyona g~ııterll· 

meıl gereklidir. 
lıteklllerln 2490 No. h ekıılltme kanananı göre ba 
lıl yepablleceklerlae dair Naf•a mldGrlGpace ma•ddak 
ebllyetaamelerlle birlikte meskôr Matte baSJr balan· 
mılah . 832 1 5 9 12 

için mGteha1111 bayi uaoıyor. 
Adra: P. P. PAYNE & Som Ltd. 

Manufacturee. Haydin Road, Nottiagham. 
Eagtand. Bulunmıyan yerler için aceııta aranıyor. 

incir ve kura yomiı tacirlerile mönaeebatla bulanan bir 
müme11il arınıyor 

MUH Fmlak MadDrl18Grıdea: 
Yaaanh 
D. No. Lira 

Re .. dlye gaıelyah mahılleılnln bozkır aarl ı. 39 5000 
eıkl 35 yeni 31 taj No. la fnkenl 3 oda koridor 

890 

altında bir oda kômOrlClk mutbah hell te nJa 
içinde 3 ollptOI 2 seydn bir akuya bir badem 
bir teni •«acı ,., kayaya maıtemll 967 ,25 me•re 
manbbaı n. 

667 Baca lıtuyoa e11dde11Dde 21 eıkl 81 yeal 57 taj 10000 
No. h fnkanl 4 oda aofa afak •ndık odııı, bal· 
kon n tabtanl iki oda taıhk bodrum taraça 
matbah ula kayayo maııemll 303,45 metre 
murabbaı e•. 

670 Boca lıt11yoa caddeıl 21 .,ıkl 77 yeni 53 tej 8760 
No. h tahtını fnklal beı oda bir uadık odua 
matbak tança ula kaya Hlon koridor balkona 
mtlflemll 169,57 metre manbbaı klrclr e•. 

684 Buca halk 10kığın 4. eııkl 23 yeni 19 taj No. la 7500 
tahtanı fnkaol 8 oda motbak koridor •lon bod· 
ram çamaıırbaae bahçeyi mtlttemll S91,0l metre 

murabbaı ••· 
798 Baca lıtaıyoa caddeıl 102 eakl 94. tıj No. lı 1260 

altı H GltD 4 oda bir köık hlımetçl odan ba · 
•aıa mOttemll 3339,77 môtre monbbaı nla 
8,48 bleeeıt. 

885 Rac. •fala mahıll• eıkl mecidiye yeni belediye 10000 
caddMI 4.4 eekl 34 34,l taj No. b fnkaal tah· 
tanl 6 oda S uaclak oda11 ıofa koridor matbak 
btalkoa bahçeyi mlftemll 1488,28 metre manb· 
bu e• •e albada dGkkln. 

Yakanda yuıb em•alln mllklyetlerl kapalı sarf atallle 10 
glo mOddetle artırm•y• konalmottar. lbaleel 20,,,936 puar· 
teııl glnl •ıt 16 tadır. S.ht munha~ınn gayri mebadll boa01a 
Hedir. 906 

Milli Emlak HCldlrlqlnden: 
Satıı 
San No. 
175 Pınarblfl katk içi 526,75 metre .na· 

176 
177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

mHkllDcle rabba• 
.. .. .. 807,05 

PıDRHp tekke ben· 683 

" 

" 

c. 

dl mnkllade 
topnk çayar Bir dektr < 

mnkllncle 364 
k&prl alb Bir dekn 16 

mHkllade 306, l 5 
kil btabçele· Bir dekar .. 
rl me•kllncle SöO 
kır ba.hçele· 752, 15 
rl me•kUacle 
kır babçele· Bir dekar •• 
rl me•kUade 128,,0 
ahı yol mn· Bir dekar c. 

ldlnde 54.2,86 
tepecik ıltı 
mnkllade 
gece ıaya 
mnkUade 
gece ıoyo 
mnkllnde 

Bir dek1r ~ 
59,75 
Bir debr .. 

120,6• 
Bir 4'ekar .. 
555 

" narla kah H 

mnkllnde •916,26 
16 yakarı bagl1r 69(0 c 

Un 
aar n tef· 40 
ıall bahçeıl 

nar ltahçell 30 
tarla balla· SO 
nar bahtetl 
ayn .. 70 

nar c: 60 .. , " 50 

ıeftaH .. 45 

" .. 50 

bıbçe 45 

Dlf bıbçeıl 35 

.. .. 4ıO 

ayn .. iO 

r..eytlnltk 170 

< :J27 

189 c ala cadde 1466 c. çayır halinde 45 
mnkllade bahçe seyılallk 

190 Retadlye iç kayalar 26 e1kl 22 ııj aa· n 50 
mnklla•e manla 

Yakarıda yallı em•alla mOlklyetlert peola para Hyı ikinci 
tertip ta.tiye nelkaılle tediye edilmek Gıere onbeı glo mGd· 
detle arttırmay• koaulmattar. Ihaleıl 27,nlMn,936 puarte1I gil· 
aG ... t 16 dadır. Ahcılınn Milli eaallk mGdDrlyetlae aaln-
caıtlan. 933 

~arahurun şarbaytığından: 
Karabaraa'un merkes Aharla kanba11nın bıplıbaae ıokagında 

ltalyıa tebeuıadın K.oetaDtald Nlkollkl'ye eld 33 •yıla bar1p 
nl mılll lahlclam bir hale geıldlgt mCltahu111 tarafından btrapor 
blldlrllmlıtlr. E• uhlblaln ikametgahı ise meçhul balaadaga 
icra kıbaen t•hklkat netlceılade ealqılmıt olmakla ltbn illa 
namenin neırl tarihinden itibaren nihayet 15 gCla içinde ma1:11a· 
lloyb K.oetantakl Nlkolakl blızat •ey• tayin edeceği nkll mart· 
fedle tamir ettlrmedlgl takdirde mıeırıfı mıl . Hhlblne alt olmak 
Osere belediye tarafından yıkımlarak ıakası ıaulac.Aındaa lıba 
lllaaame tebllA makamına tatalmak ftsere keyfiyet illa tılanar. 

Izmir 
ğOnden: 

vilayeti baytar modorlO· 

Ba haf tadan itibaren atkotDlar1aın ••t 15 ti! ba,layıp 17 de 
l»lteeell nan olanar. 958 

U 1 I 

GedikpaşadaJandarma Satın Alma 

Komi8yooundan: 
Mabfaı efuf klğıtlartna .., Grneklerlne organ ı~ıda mlk· 

tarları y11ıb 12 kalem kundura mılıemeııl kıpah 11rf aıullle 

ekllltmeye konalmattur. Ekllltmeıl 16 atu .. 936 pertembe gllntl 

1Ut 15 te Gedlkpı .. da jıadarma dikim nt blaaıııadald komi•· 

yonamasdı yepılıcaktır. ltba malzemenin hepıılnln bir letekllye 
lhaleıl cals olduğa gibi bir .eya birkaç kaleminin ayn ayr1 lı· 

teldllere lbaleııl de caizdi. Her kılemla ilk g4tenme •e teurl•· 

nan bedelleri bl1alarında y11ılmıthr. Şart ktğıdı koml11ondan her 
gla 1140 kuruı makablllnde ahaıblllr. feteklllerln ekllltme gft· 

al ihale 1Utlnden J6ıkal bir uat enet lıtlyeceklerl kalemlere 
alt malHniıgı makbuıa nya muteber banka kefalet mektubaaa 

.., 2490 ıayıb kanunda Ye tart ktğımnda ypıh belgeleri de 
bul mektaplınaı komlıyonamau nrmlı balanmalıu . 

Malsementa clnıl Mlkt1rı Tıeulınıa Bedeli tik gClHn 
Lira k. IJ11 k. L k. 

Kundura kötele1I 78000 kilo 117000 8776 
• Hketeel 63250 .. 101175 7588 13 

621 25 » kap90la 1 '175000 adet 46 60 
28 497 Saıtıh 16 284000 çtfı 37 

2750 Babk •A• keteo lplt~l 500 kilo 206 26 
122 50 Çlrlt 350 .. 9 10 

4 so 
3 88 

118 ız 
187 50 

Batmama '16 .. 
Çam •kı11 160 .. 
Nalç. 70000 çlfl 
Kaban çlrill 10000 kilo 
18 aaman büar çt.t 600 • 
k-clan blab.. 

.. alt kıımı demlrU 600 çlfl 

l ' 
Ismlr ıalb hu•ak hakimli· 

gtadea: 
Izmlr'de kuap bısır mahal· 

leılnde Sdollıh ıokagında 24, 
26 •e 28 No. tıjh 4. odayı n 
aynca hula kıımıada 6 odalı 

3 hane •e 80 No. tajla hane 
alt1uda bir dakkln baleyi tu· 
ya ıaredle utal••• çabnlmıı· 
tır. Mecmua 2000 tin kıy · 

metU olu ba nler ile dOk· 
klaın 14 mayıı 936 ••t 15 te 
111lb hakak mahkeme1I •lo· 
nanda •tlt• yıpılacaktır. Ba 
artırmada tahmin olanan bede
lin ylsde 7 5 nlııbetlnde bedel 
nrlldlgt ıarette mlıterlılne 

ihale edlleeek akd halde ıatıı 
ıs gln daha asatıluak ikinci 
artırma 29 mayıı cama gllnl 
1Ul 15 pe gene dalrembde ya· 
pılacaktır. G.yrl menkal Ose· 
rinde bak talebinde bulanan· 
lar ellerinde reeml ffulkl ile 

20 gtla ıarfında dalnmlse mDra· 
cut etmeleri lt.ımdır. Akıl 

halde haklarında tepa elcllll 
maltlm olmadıkça payleımadıa 
hariç bleca)dard1r. 

Şartname 25 4·936 tarihin· 
den ltlbarea berkeeln görebil· 
meıl için açıkta •e gayri men· 
tallerln nHfı tartnamede ya· 
ııldır. 

Mluyedeye lıtlrak etmek 
l1tlyealer kıymeti mahamme
nenln ylzde 7 5 nlıbetlade 

pey akçaıı •eya milli bir banb 
teminatı lbnı etmeleri Jt.ım· 

dil. Yasde 2·5 dellallye •e fe. 
reg harçları alıcıya n wergl 
•eulr kanaal .makelleflyetlerl 
utlcıyı elt olup ihale bedeli 
defateD n petlnea Gdeaecektlr 
ihaleyi mClteakJp mDıterl ihale 
bedelini tamamen ter medlğl 
veya nremedlğl takdirde gayri 
menkul teknr 15 gOn dabı 

artırmıya konulup talibine lba· 
leıl yıpılaeak Ye anda tabak· 
kak edecek ihale farkı hOkme 
hacet kalmadın ndbellnl ifa 
etmlyen mlfterldea abaacakt1r. 

Uaba faıla maltlmat almak 
lııtlyt.aler dalremlaln 935. 15 
•J,ıh doeyuına mlncaat f'l· 

melerl ili• olllDtlr. 

9 

60 
45 

1574 
2600 

192 

840 
14 

91 

ı• 'o 
63 

1654 822 

lsmlr blrlacl le. M. dan: 
SClreyyı, kamer, te•kl, bedri, 

ali IYydarın emllk .., eytam 
bankuındaa GdOaç eldıklan 

paraya makabil bankaya ipotek 
eyledikleri lımlrcle tllklllk baı· 

mahıne cacldeılade 271 ao. 
tajh H m6nddet •lona na· 
mile maral 10000 lln kıy· 
metil olaa n geçen 1eaekl • · 
tıp 2280 no. la •t•.. tnf t · 
kan geri bınkıldıgı halde bl· 
rlnd ıeae tak.iti muayyen Ya· 

dealnde Gdenmedlgtaden ha 
htlkOm ortadan kalkank 
ltba kahvehanenin yeniden 
wGlklyetl aç.k artırma ıo· 

retlyle H 844 numaralı em· 
lAk .e eytam bankam ta· 
nana maclblnce bir defayı 
mabıae olmak tartlle artırmuı 

20 • 5 · 1936 çaqamba gD· 
al .. t 11 .le icra dairemi& 
içinde yapalmak bere 30 ,on 
mtlddetle •tıhga koaalda. 
Bu arbnu netleednde •tıı 
her De olana olna borcaa 
Odenmeel tarihi 2280 nama· 
reb kananan merlyete girdiği 

tarihten eonraya mOeadlf ol. 
maıı buablle kıymetine bakıl · 

mıyarak ençok artaranın aı~rlae 

lbaleal yapalacaktar. Satıı 84' 
numaralı eml&k ve eytam ban· 
k11ı kanonu b6k6mlerlne gGre 
yıpılacağıadıo ikinci 11tırma 

yoktur. Satıt peıln pan ile olop 
mlfterldeo yalnıs yClıde lklba· 
c;uk delllUye mur1fı ılaau . 
ipotek Nblbl alae11klılarla dl&er 
ılibd1tların •e lrtlfek haldu 
ublplerlnln gıyrl menkul Dıe· 
rladekl bıklarıaı buıoıılle fatz 
.. maırafı detr olan lddlıltrını 
leba ilin tarlbladeu ltlbare .. 
yirmi gGa içinde nrakı mlı· 

bltelerlle birlikte memuriyeti· 
mise bildirmeleri lcıbeder. • 

Akııl halde bıklar• tapa ııt · 
clllnce mal6m olmadıkça pay· 
latmadın h1rlc; k•hrl1r 8 5 · 
1936 tarlhlndeu itibaren .. rt· 
name herkeııe ıçıktır. 

Talip olaaların yaıde yr .• 
dlbaçuk temlnıt akçaıı nya 
milli bir banka itibar mektuba 
.., 33 22297 dOIJ• aamarufle 
l lnd icra memarlapaa mi· 
racaatled illa olaaar. 333 

~· 



V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCBE LEVANTE LINIE 
AMERİKAN ExPORT LlNES 

"ExMOOR.. vıporo 12 nl· 
sındı bekleniyor, Nevyork için 
hamule ılıcaktır. 

11 DELOS,, vapuru 13 nleıo · 
da bekleniyor, 18 nleaoı ka· 
dar Anaere, Rotterdam, Ham· 
burg vt: Bremeo llmanlanna 
yak •lacaktır. 

S.A. ROYALE BONSGROISE 
DE NAVIGATION FLUVlALL 

ET MARİTIME 

Lülis Sabunları 
ÜMlD L k fabrlkaııoıo Q S 

SABUNLARI) dayaoıkh, kallanıolı ve 
bllealzdlr. Her yerden arayınız. 

Toptan tıc peralı..ende satış yeri 

ilmid fabrikası 
Kestane pazarı 

(
1111 içki Alıp Satanlara nı' 

~ N11zllll Madran ralu fabtlkaaı bir eene enel eoo aletem E: 
iE üıerloe teılaatını yeollemlo bu euretle içicilere de 11bbi ra · § == -i§ lu •ermekte bulunmuştur. Vaktlle lmalitan klf 1 gelmem"'· § 
5 ıılol mal verllrufyeo Aydın, Umurlu, Karıpıoır, Reoıdlye, § 
~ Söke, Milis, Moğlı, Bodrum gibi yerlere de mal •erilecek· 5 
S: tir. Lıkontolar ae101rıdadır. =: 
== = 11 DUNA,, vapuru 10 nisanda =: 96, 49 190 kuruşluk tlwelude yazde 20 lıkonto •t:rlllr Ei 

bekleniyor, Galıtıı:, Belgrad, E: 29, 21 « « 15 c « 5 
Uodapeşt, BratfeJnı Ye Viyana 5 i 2, 3B « « « 20 < « ~ 
için yak alıcıktar. ~ 2~ « « « 1 ·i ~ c: !§ 

SPANSKELINJE OSLO S l6 < <: « 16 « « § 
"DA YARO.. motörG ı ı nl· ES Boo el~eler NazllU teallml :lG eaotilttre :ı karooı aboır 5 

ııanda bekleniyor, Hayfı, İı ~ « « 10 « 2,5 « « § 
kenderlye Dleppe n Norreç S c « 15 « 1,75 « « ;;;; 

limanlarına yak alacaklar. ::: N11llli'de Madran mağaz111ıudı kah•e 100 kornea bonı ;;;; 
=: mfim1111l bıkkallye eey.aı da çok ocoz nrlllr. = V ıporlano telmlerl gelme -

tarihleri ve nnluo tarifeleri ~ Aladran mağazası ve rakt imalatbaneei sahibi ~ 

hakkrnda bir taahhilde gfrlol· ilfllf lllf lflllllllfllllllllfllllllllllllflllllllllflllll Liltf İ llllf lllllf llllflttf1Hıi 
lemez. telefon No. 2007 2008 

Fratelli Sperco 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

0 GANYMEDES,. npuro 20· 

4 36 tarihinde gelip 25·4·36 
tarihine kadar ANVERS, ROT· 
TERDAL\of, AMSl'ERDAM •e 
BAMBURG Umanları için yo.k 
alacaktır. 

S V ENSKA ORIENT LlNlEN 
"ALGERIA,. vapuru 14 4·36 

da beklenmekte olup yilkflnft 

:~
1

Z;~~.·~~;E~.;:~;~~~: 1111mnm111111111111111~ Dok tor ...-1111111111111111111111111~ 
ZIG, GDYNIA, GOTE BURG 5 A K ı T = 
OSLO Ye ISKANDINAV· ~ • eına onay i§ 

YA llmaDları için yak •la· § . E 
caktır. := Baıerıyolog ve bulaşık, salgın hastalıklar mütahassısı = 

SERViCE MARffiM ROUMAIN ~ BumaJwıe ietatyona btpamdw dibek eobk bapnda 30 aayı• ES 
"ALBA JUIJA 6 § lı eT ve muayenehanemde Nbab eaaı 8 dan ÜfllD ıut 6 1 kadar : 

" Hporu 1 = haıtalamıı kabul eder. 5 
'·36 da gelip 17 4 36 da Pı ~ .Mılracaat eden hastalara 1apılmuı lhımgeleo aair tahlillt •e § 
BE MALTA MARSIL YA Ye E: m.iboekopik muayeneleri ile veremli baltalara yapılmuına ceYu g6- § 

' ' := rdleo Poomotoraka muaye.nehıuıeeiode mootaaaman yapıbr. 5 
!!!;ELONE hareket ede· iİlflllllllflllllfllfllfllfllfllffllfflllfllfffllllfflllllfllffllf Telefon: '115 llllllllllffiİ 

'"ALBA JUUA,, npnru 7 6 · •fllllfllllfllllllllfllllllllllflllllll O O K T O R llllf llfllflfllllllflf lflllfllllllfllJ• 

, 

1936 
• 

VENi EVROLE 
Vlasrafı az, randmanı çok olan yeğane otomobil 

.. 

.. I' w 
.... 

MOkemmeıe,mi• mOıtatul 

On tekerlek tertibatı 
()'illnıı OelOlıl modellerde! 

Yeni hidrolik frenler 

Yekpare çeı;k tavanları 

, . m 

. 
• 

Yeni Flter karoserllerde 
ceryansıı havalandırma t•rtıbatı 

.,.. . 

YQksek kompresyonlu. 

supapları tepeden mctôru 

Sarsıntısız dıreksyon 

GENERAL MOTORS MAMULATIDIR 

: :iR~:k•;:~~~. ~iR:l~ · ~ Operatör Arif y urcu i Şevrole Acentası OSMAN KOT AY Birincikordon N.132 
YA ve BARSELONE için yak -
alacakıu. ~ Merkez Hastanesi OperatörO ~ 

Yolca kabul eder. = Butılarını her gln 15·18 e kadar ikinci Beyler eokagt ~ 
hindakt hareket tarlhlerlle ~ Tftrk masayede ealonu karıında 78 N.lu maıyenehaoe· ~ 

anlonlardakl değlelkllklerden := alnde kabul eder. Telefon 33Y3 := 
llCflnla meı'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafelllı için ikinci 
K.ordon'd• Tabmll Ye Tabliye 
blaaeı arkaıudı Fnrelll Sperco 
npur acentıhğına mftncaat 
edllmeıl rica olunur. 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 ..................... 
Olivier vEŞDrekası 

Umlted 

Vapur Acentası 
Cendell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
TBE ELLERMAN LINES LTD 

• ,TBURSO,. vapuru nlııaa 

lptldaııında u,erpol ve Svan· 
eeadao gelip tahliyede bolu· 
aaoak. 

NOT : Vfirot tarihleri, va· 
parların isimleri 'e navlun Gc· 
.-,aıerlnln değlılkllklerfnden meıı 

•llyet kabul edilmez. 

Taze·· Temiz · Ucıız ilıiç 

ller tı'lrlü ıut ınlet çe~ııleri 

SIHH T 
ECZANESi 

Bı~durak Bftyftk Salepçi 
1 

o~ln hanı lrareısıada 

iııııu1111111111111m11111111111111111111n111111mı1111111111111111mııııı111111111uı11nnııı11m 
lzmir Liman işleri Umum Modor-
loğonden: 

lduemlıce açık ekelllme eoretlle 200 adet muıamba 1aho alı . 
nıcakt11. Ekııiltme maddeıl 1 nfeao 936 dan l b11fran 936 tarı. 
hine kadardır. ihale 1 haziran 936 tarihine mfteadlf pazarteıl 
giioii eaat 16 da lımtr Ltmın itleri ldareıılnde mftdtırler encG. 
meninde yapılacaktır. Ek:ılltmeye girecek olanlar maıakkat temi· 
nat olarak 2625 lirayı idare veıneıılne nakden Yermeye nya 
milli bir bankadan bu miktarda ltımfnat mektubu getlrmeğe 

teyahot dnleıce çıkarılmıo tah•lllttao bu miktar nrmtl• mec· 
burdur. Şartnameyi görmek •e faalı IHhıt almak lııtlyenlerla 

idaremiz ymzı ıef llgloe mllrıcatlHı. 7 11 14 18 887 

Çamaltı Tuzlası MüdilrlOğOnden: 
l -

2 

3 

4 
5 

6 -

Çımılh Ttzlaıındı açık ekelltmeğe konulank lhaleıl 
yapılmıı olan iki adet dmpana blnalarlle bit adet ha· 
mam, çamaıırbıneye llheten bir adet tlmpana bla1111 
daha !1455 Urı 46 koruı kttll hedellle n lapalı zarf 
oıollle ekalltmeye konulmoıtur. 
Proje keelf ve mokanle mftııakaıa ıarınımeal Çımahı 

tuıla1ı madarlGğftndeo meccanen ahnabtllr. 
fütılltme 18,4,936 cumırteııl ıaat 11 de Çamalh toılHı 
mlldllrlyetlnde müteıekkil komisyon huzurunda yapı · 

lacaktırr. 

Monkkat teminat akçeııl 2.JO iki yaz altmıo liradır. 

hteklll«"r ihale tarihinden enel Toslaya gelerek ~11lyetl 
mahallen tetkik ve bu gibi ieler yıpııkl•rını dair veııika 
ibraz edecekler n thllyet veelkaıı ılanlar mftnaka111yı 

glreblleceklerdf r. · 
Fenni nealk ile ııalr kanuni Yeaalkl bul kapalı 111flar 
ihale gGnG tam ııaat J O na kadar Çamaltıadı adı g~çeo 
komisyon rehllAlne makbcı z mokablllnde •ereceklerdir. 

. - - ~-

Kınık Şarbaylığından: 
1 -

2 

3 

K11abamııın feaat elektlrtk ıeıldat projetl 26,4,936 
ıalı glnG 1aat 10 da açık ekelltme ıoretUe oray encG· 
menlnce yapılacıktar. 
Şuıaameatnl gGrmek arsa edenler Ismlr tarbayh~ına 
n Kınık arbaylığına mGrac11t etmeleri. 
Projenin tanalml kıymeti mahammeaeel 250 Ura olup 
tekllf lerde yOıde 7,5 mo.akkat gGtenme pıraıı •hnı· 

cıklar. 8 11 l' 17 90Z 

Sahipleri Okusun. 

(z • t) otomobll 
ıne ganjı 

açılmııt1r. 

lımeıpa.. Ye Fenlpata bal· 
Yarlmrı tbıerladedlr. 

Rahatlık, emniyet, temlsıtk. 
bol ıa mDkemmel knethane ... 
Maklnelerla benst•, 1•~ Ye •I· 
reel lçertdea tedarik edlllı. 

G•nj gecelt glndtbıll aÇ1ktır. 
GGrOemek arza edenler midir 
lbrahlm'e mlrmeaaı elllaler. 

~DIHnltede OGçeat, 
{lıfuYba l'roree6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Bekim 

Butalara bergla OIW• ..,. ..... 
lltikW e.cldeal No. 99 

Aabn aperam.m 1 imi bt 
Telgraf • a S TAN BUL 

Telefon : 49250 

Kiralık 
Jzmtr'de Gklepe tramH1 

caddeelnde S.dlkbey bahçeıl 

kartt11ada 693 numarala hın•. 
Evi gôrmek 1rıa edenler yıaı•· 
dıld 691 aomı.r1lı hıae1•• 

koatorato yıpmık Gsere Kart• · 
yaka Kemalpıta eadd..tacle 
'eleepltçl Abmed Nihad'• mO· 
nc11ı. 


