
~AL DURUM: 
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--~i. Git;~ cebine bir tabanca yerleştirdi ve Taksiye 
'ıl\''•11ııı ~· ~enç kız gittikten sonra Müdire çiçek 
~lb '<u~ ıtunde bir kart bulmuştu. Kartın üzerinde 
~l ~ &l~u KAF'-', ÇAPRAST iKi KILIÇ, AŞA-
&~' Sol KAPLAN BAŞI, SAGDA BiR MEŞ 

i~ill ta itaret ~~ BiR MASKE vardı. 
Qdt bır k ıkı senedeaberi Pari dehşet ve korku 
.. ~Qıa11 : :~ ınüthiş cani çetesinin işareti idi. 

~~ ·~pı,11' gı~ında da şu satırlar vardı: 
. lıtı., •n duşınanlarından hiç bir kimse sağ kalmı-

Boğazlar meselesi için 
verdiğimiz notanın metni 

Macaristan _____ , .... __ 
Silah müsaviliği 

İstivor ., 

Budapeşte 12 - Havas 
A.jansıôdan : ------------••••••OO .. •••• 

lngiltere Hükômeti Boğazların Askerleşti
rilmesine razı i!'Örünmektedir 

Grof Betnlenin söylediii 
bir nutukta Roma mukarre-
ratından bahsettiği ve ez· 
cümle dedi ki : 

BOGAZLAR MESELESi ULUSLAR SOSYETESiNDE Bu mukarrerata göre bize 
yalnız hak hayat verilmiyor 
ayni zamanda silahlanma sa
hasında da musavat vermek
tedir. 

-~~~---~~~-,.-~~---:~1t1m-,,--y-~~~ r üseferi yahud askerlınkten tec

Dün İlkbahar at yarışları 
büyük halk tabakası müva
cehesinde büyük bir İnuvaf
fakiyetle yapılmıştır. 

Birinci koşuda: 1 inci Tihu; 
2 inci Güllüzar, 3 üncü Kon-
tes. 

İkinci koşuda: 1 inci Tom
ru, 2 inci Barç, 3 üncü Akın. 

o ., ~ J 4 s Ki/. 
' ı ' ' 1 ' 

Üçüncü koşuda : 1 inci 
Alemdar, 2 inci Ceylan, 3 ün
cü Kuhnur. 

Dördüncü koşuda : 1 inci 
Şurbara, 2 inci Bekyar, 3ün
cü Markiz. 

Beşinci koşuda: 1 inci Al
derviş, 2 inci Oktay, 3 tincn 
Sada. 

rid edilmiş olan mıntakalarda 1 

.emniyetini tehlikeye koyacak 1 

olursa yüksek akıd taraflar ----- - ------
ve her halde İngiltere, Fran- 1 Askerlik ŞU• 
sa, İtalya, Japonya Milletler 
Cemiyeti konseyi tarafındcn besinden : 
tekarrür ettirecek bütün va- İzmirde bulunan yabancı 
sıtalarla bu tehlikeleri izale şbbelere mensup 316 ili 
edeceklerdir. 328 askerlik etmemiı piya-

Türkiye hükümeti son vak- deler. 
-;ıarın ve bilhassa Ren hav- 316 ili 329 muzika. 
zasının yeniden askerleştiril- 316 ili 330 deniz, Gümrük 
mesi keyfiyetinin Lozan mu- ve Jandarma. erat ile sı-
kavelesile nazarı dikkate alı- nıfları henüz ayrılmamıı 

ulan bu doğumlu erabn nan teminatın tatbikında 
1 O nisan 936 pazartesi 

müşkülata uğratılacağını is-
pat ettiğini kaydederek Lo- günü şubeye gelmeleri ilin 

olunur. 
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HALKIN SESl HAKKIN SESiDiR 
·~~~-----~--0000~~~~~~~--

HÜKÜMETIMIN DiKKAT NAZARINA : 

Şehirlinin Bir Dileği 
l{övlüvc burcunu affeden, ekicive tohnmu 

• ..r ~ 

veren, onun arazi sahibi yapan halk sever 
hüktin1etimiz, şehirlilerin de şu dileğini 

yerine getıremez nıi ? 
~ eçen gün köylü ve fakia çiftçiye tohumluk, arpa, 
r.!JI buğday ve saire dağıbldığını, hayırlı bir mevzu 

sazar~k hükumetimizin birkak senedenberi fakir dütmüt 
köylüyü borca batmış çiftçiyi sıkıntılı vaziyetinden kurtar· 
mak için gösterdiği şefkat ve alakayı kıvançlı bir dille 
anmış ve şehir halkının köylülerimize gıbta etmeğe bqla
masını, ismet lnönü hükumetiae nasib olmuf bir muvaffakı
yet ve mazhariyet olduğunu yazmıştık.: 

Bu yazılarımızla birçok şehirli hılkımızın içlerinde gizle
dikleri bir dilegi çok yerinde terciman olmuş olacak ki, 
şehirli okurlarımızın bir çoğundan şu şekilde müracaatlar 
alıyoruz: 

"Köylüye borcunu affeden, ekiciye tohum veren, onu 
arazi sahibi yapan halksever hükumetimiz, evvelce fazla 
tarh edildiği için müteaddit defalar tadil ve tenzil edilen 
vergilerde gene tenzilat yapıldı. Fakat halk bu tenzilittu 
istifade edebiliyor mu? 

Müterakim vergiler için konan mühlet kısadır, sonra biri· 
ken paranın defaten tediyesi istenmektedir. Bu ise vakit ve 
kali yerinde ve eline toptau para geçirebilenlerin istifade 
edebileceği bir kolaylıktan ibarettir.,, Halbu ki mütkilit 
içinde olan bir kısım vatandaşlar hükumetin bu kolaylığın
dan istifade edememektedirler.! 

işte bunun içindir ki bu kısım halkımız, hükumetimizin 
yaptığı bu babaca kolaylığm faidelerini görebilmek için ba 
mühletin uzatılmasını ve istenen meblağların daha küçük 
hksitlerle ödenmesi imkanı bulmasını temenni etmektedir. 

Kazanç işleri yolunda kitmiyen bazı esnafımızda bina, 
arazi vergilerinde olduğu gi~i bu kazanç vergisinde de hi
kf.ımetimizin şefkatli elinin onlarada uzanmasını ve bu borç· 
}arının ödenmesi hususunda kendilerinede bazı kolaylıklar 
yapılmasını yalvarmaktadır. 

Köylü olsun, şehirli olsun Türk milletinin refah ve saa
detini temin etmeği keddisine prensip edinen ismet lnönii 
hükumetinin daima gösterdiği halle severliği bu dileği de 
yerine getirmek suretile bir daha tebarüz ettireceğinde 
şüphemiz yoktur. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Osmanlı imparatorluğunun 
Kalbigihında Yazan:~.2~R~Ncls 

l'unan Casusu Ve Kürd Hainler Giridli Zabıta ~lemurunu 
At]atmağa l\luvaff ak Oldu]ar 

Şüphesini izale için ben de Zolda vakit geçirmek için Löyle açık bir ifade ile kar· 
ayni şekilde: yapacak tek işimiz konuş- şdayışıma memnun oldu: 

- Çok doğru. Bu köye maktı. Hakkı bey sıra dü- - Ben de sizin gibi sa-
bu krdar kıymet değmez, sürdü: mimi olmak istiyorum ben 
fakat balıkçılara kalıasa.. _ Sizi çok severim. Fa· buraya, sizinle beraber balık 
Balık avı buradan çok iyi kat çok garib vaziyetleriniz avlamak için gelmedim. Sizi 
atılır ve toplanırmış! Dedim. var, Enver ( paşa) haksı:r. cürmümeşhud halinde tutmak 

Şenra, balıkçılardan biri· • değildir. Hanği taşı kaldır- istiyordum. Çok ~teşekkür 
sine döndüm : sak altından siz çıkıyorsunuz. ederim ki sizin şüpheleri-

- Ağa? Diye sordum. Dedi. mizle hiç bir alakanız yok. 
Kuzguncuktan daha iyi ye.ı Güldüm ve: Ne çare .. M~slek ve vazife 
yok mu ? _ Ben de böyle olmak mecburiyeti. insanı böyle en 

- Evet çorbacı. En iyi isterdim amma .. Ne çare ki yakın dostlarından bile şüp-
yer burasıdır. Başka bir defa değilim. Evet, çok şeyler heye sevkeder ! 
sizi başka yerlere götüreyim, - Ne zararı var?. Ben de 
görecek ve anlıyacaksınız ! bilirim, belki birçok kimsele- memnun oluyorum, hakikatı 

Kuzguııcuğa . vardıgv ımız rin bilmediklerini ben bili- görmek çok iyi şeydir; ben 
rim. Fakar bunları ben isti- O ı b k · f" zaman, balıkcılardan ikisinin sman ı ü fımetı mena ı ne 

birbirile ağız kavğası ettik- yeren, çalışarak ogrenmiş muğayir bir hareketi yap-
lerini gördük. değilim. Sizin kabahatiniz, mam. Yunanistanı alakadar 

- Ne var deye? Sordum. kusurunuz sayesinde öğren- eden, Yunan menafiine mu-
Balıkcılardan birisi. miş bulunayorum. dedim. taallik olan şeylerden başka 
- Ne olacak?. Dedi. Ağ- Hakkı bey benden kat'i birşey düşünemem .. 

ların ikisini birbirine dolaş- bir red ve inkar beklerken ( Arkası var) 
tırdılar. BunJada insan diye ooooooooooooooooooooooaooooooooo 
gezerler.. Fransanın Bulgaristanda 

Altı ağdan ikisi hakikaten ı\leslek orduları Af boilugvTU 
berbat bir halde idi. 
Hakı beye: Londra 11 S. N. B. Ajan- Sofya 12 (Özel) - Bul-
- Şu halde dört ıının öğrendinğine göre Fran garistanın hapishaneleri dol-

ağ ile sa erkanı harbiyesi üç yüz muş gı'bı' ı"dı' Bunu e le çıkalım.. Dedim. · n m m • 
- Evet.. ikisini açıktan bin kişilik meslek ordusu ketin iktisadiyatı üstündeki 

namile bir ordu teşkilini tek- fena tesirlerini gören her 
sonra getirirler. Hakkı beyin lif için karar ittihaz etmiştir. b. f l' · h l 
bu hadiseden memnun kal- nezaret ıra ıstesı azır a-
dığı aşıkirdı. Bu ordu efradı kendilerine dı. Evvelce affolunan askeri 

Bu suretle adamlarından askerliği sanat ittihaz ede- mahkumlardan başka bugün 
birisini Kuzguncukta bıraka- cekler ve maaşlı olacaklar- de hukuki meselelerden do-
bilecekti. Fakat en ziyade dır. Bu ordu bilgassa müs- layı mahkum 341 kişi daha 
memnun olan ben idim!... tahkem mevkilerin muhasa- affolunmuştur. Bunların 88 
Şişman ve kumral adam rasında kullanılacaktır. Bun- zi çıkmış ve diğerlerinin ce-

bu suretle Kuzguncukta bı- lar mecburi askeri hizmetle- zaları azalmıştır. 
rakıldı. rini gördükten sonra asker-

Biz kayıklarla uzaklaştık· likte ehliyeti görülenlerden 
tan sonra, Kuzkuncukta ka- orduda daimi kalmağı kabul 
lan Kürdler, casuslarım (•••) edenlerden seçilecektir. Bu 
paşamn adamı ve Hakkı askerliğin müddeti 12 yıl 
beyin muavını şişman me- olaca:.tır. 
murun himayesi altında Kir- U d ) t 
korun evindeki dinamitleri ç ev e 
taşımağa başladılar. Dina- Erkanı harb reisler:i
mitleri taşımağa başladılar. nin kararı ne olacak 
Dinamitler bu sayede ko- Londra ll (Radyo)- Üç 
layca kayığa nakledildiler. 

Tesadüfün çok güzel bir devlet erkanı harb heyetinin 
yardımiyle dinamitlerin, fitil bir saat evvel müzakereye 

sa acele ediyor. Deyli Tel
graf gazetesinin yazdığına 
göre bu askeri komisyon ilk 

· önce nakliyat planlarını ve 
tarafeynin verebilecekleri 
askerin miktarile onların 
alacakları mevziler konuşu
lacaktır. lngilterenin karadan 
çıkaracağı asker mahdud 
olacaktır. Bu heyete İngilte
re erkanı herbiyelerinin kara, 
deniz ve bava kuvvetleri 
reisleri de iştirak edecek
lerdir. ve kapsolların nakli sırasın- başlamaları hakkında Fran-

=========-=ı============:=!!'===== 
da sahilden tek bir kimse 
geçmemiştir. 

Bu iş oldukça kolay ve 
seri olmu~ ve dördüncü ağı 
atarken, Kuzguncuktakiler de 

İzmir vilayeti Baytar müdür
lüiünden: 

bize iltihak ettiler. 
Bu haftadan itibaren at koşularının saat 15 de başlayıp 

17 de biteceği ilan olunur. 958 

İZ MİRLİ 
BİR KIZ 

SEVDİM! 
Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 68 

Ahmedin kucağına yavrusunu verdiler 

Ahmed, heyecan içinde 
titriyordu. 

Bülend yavaş sesle: 
- Biraz metin ol... Şimdi 

yavıunu ve Leylanı görecek
. ' D d" sın . e ı. 

Ahmedin içinde bir heye
can kasırgası vardı. Sarhoş 
gibi idi. Ürkek ürkek odaya 
girdi. Bülendi irfana takdim 
etti: 

- Ağabeyim .. 
Abmede döndü: 

- İrfan beyi dedi. 
Ahmed, binbir kere boğa

zına sarılıp bir an içinde 
boğuvermeği aklından geçir
diği bu alçak serserinin elini 
elinin içinde tuttu ve sıktı. 
Zoraki bir tebessümle güldü: 

- Teşerrüf ettik l dedi. 
Sonra Leylaya doğru iler

ledi. Bülend : 
- Bay irfanın refikası ba-

yan Leyla ! Dedi .. 
Ahmedin gözleri etrafı bu-

Janık görüyordu. Güzlerini 
önüne indirmişti. Ne vakit
ten beri hasretini çektiği 
Leylanın yüzüne bakamadan, 
öni:nde hürmetle eğildi. Elini 
sıktı. Genç adam vücudunun 

bütün eJektiriğini eJinden eline 
aşılamıştı. Ayni elektirik cer
yanı istikametini değiştir
miş bu sefer Ahmedi titret
mişti. 

Delikanlı şöyle yerine otu
rub gözünü etrafa alıştırdık
tan sonra, göz ucile Leyli
nın kucağında tuttuğu yav
rusuna bakabildi .. 

İrfan: 
- Nasılsınız! Diye hatır 

sordu. 
- Teşekkür ederim .. 
~ İzmirden mi geliyorsu· 

nuz? 
- Evet ... 
- Ticaret işleri nasıl? 
- Eh fena değil .•. 

EDEBi-YAT 
KISA ANKETiMiZ 

İlk yazınızı 
Ne zaman ve nerede 
neşret-iniz? O andaki 

heyecanınız ? . 
lzmirin genç yazıcıları 

arasında küçük bir anket 
açarak, yukarıdaki soruyu 
hepsine ayrı, ayrı sorduk. 
Aldığımız cevabları sırasile 
neşrediyoruz: 

SAMİ N. ÖZERDİM- İlk 
yazım, bundan üç yıl önce, 
İstanbulda neşrolunan (Türk 
Çocuğu) adlı bir çocuk der-
gisinde, çıktı. "Türk çocuğu,, 
isimli bir manzume idi. Ve; 
Gültekin Özer iğreti adını 
taşıyo du. 

14-15 yaşlarında bir çocu
gün yazısının neşrolunduğu
nu gördüğü zaman duyduğu 
heyecanı siz takdir edesini7. 

Ben, yalnız şimdi bulama-
dığım o heyecanıma bugün 
imrendığimi kelemekle yet
rineyim. 
NİHAL KÜRŞAT - İlk 

yazım, iki yıl evvel İzmir 
Postası edebiyat sahifesinde 
çıktı. 

Hehecan meselesine gelin-
ce: Hiç bir şey duymadım. 

Çünkü bana neşretmek de
ğil yazmak hdyecan verir. 
MUAZZAM ÇAGATAY -
İlk yazım, 1933 yılında, Son 
Posta'da çıkan bir tecrübem 
dir. ( La Fontaine) de nak
lettiğim bu yazıyı gazete sü
tunlarında gördüğüm zaman 
hissettiğim sevinç ve heye
can, cidden enteresandı. 

Fakat, fakat, bu heyeca
nın, git gide kaybolmasına 
epiy üzüldüğümü hatırlıyo
rum. -· ....... ERKİNLİK SAVAŞINDAN 
İZLER: 

SA KARYE 
Sakarya, mukaddes, şanlı 

bir geçid .. 
içinde yatıyor binlerce 

şehit .. 
Erkinlik ırmağı kalbimizde 

ak. 
Kanlarla yuğruldu bu kara 

toprak!. 
INÖNÜ 

İnönli .. , tarihin bir dönüm 
yeri, 

Andırır burası kanlı 
mahşeri ... 

Kırıldı taliin uğursuz 
kolu, 

Açıldı Türklüğe erkinlik 
yolu!. 

Kartaş O. Okulu : 
Cemil Seval. 

Acaba ben de gelsem 
birş ey yapabilir miyim?. 

N "b'? - e gı ı .. 
- Sanki, her hangi bir 

ticaret... Burada geçim güç
leşti .. 

- Fena olmaz .. ~ 
Ahmed, irfanın sual yagmu

runa tutulmuştu. Genç adam 
heycanını zabtedemiyordu. 
Şu dakikada bu müstekreh 
adamla konuşmak mecburi-
yetinde olmak, ciğerparesini 
istediği gibi kucaklayıp öpe
memek. Leylasını avutama
mak ona çok acı geliyordu. 
Kalkıp irfanın boğazına sa
rılmak ve onu bin bir işken
ce içinde öldürmek istiyordu 

Bülend: 
- Atabey! dedi... Bak 

sen çocukları çok seversin ... 
Bak sana nur topu gibi bir 
çocuk göstereceğim ... 

(Arkası var ) 

,, İçimde orhun çağlar '' 
Orhun için savaşan erler arasındayım, 
Ona at sürenlerin ben de sırasındayım .. 
Ne çıkar dökülürse damarımda ki kanım 
Kurtulucak Orhunum, kurtulacak Turanım .. 
Gür sesle haykırarak, Orhun Türkün derim de 
Ve onun coşkunluğu duyulur içerimde; 
O topraklar bizimdi, bugün kimlerin oldu?. 
Yüreğimde duygular alevlendi, kin oldu 
Yaydan kopan ok gibi Orhuna koşuyorum 
Yılların hasretiyle ağlamakta Orhunum. 

m 
Gözlüğün görüşleri 

Yazması kolaysa da, artık güçleşti alay, · 
Şakadan hoşlanmıyor, şimdi ne Bayan ne bay .. 

Desem bizim Adnan'ın çatılmış iki kaşı. 
Derler: -Ah •. , başlıyacak yine kalem savaşı .• 

Biri çıkıp ta, eğer: - Aşk var ümit yok dese 
Başında parçalanır Erol Tekin'in taşı .•. 

Lakin Sami Nabi'ye dokunacak olursa, 
Epiy güç ayıklanır sonra pirincin taşı... • 

Antisemitizm artık. bıkkınlık verdi desem. 
Turgut der: - Bana yaptın, gene acı bir aşı 

En genç ozanımızdan bahsedecek olsalar, 
Hemen aklına gelir M. Ülgenalpın yaşı .. 

Muazzam Çağata'yla muhabbete dalarsam. 
Hiç şüphesiz olurum, sonra bayram tıraşı .. 

Ardını bırakayım artık TekirKedi'ye. 
Şimdi belkide kırdım iki üç arkadaşı ... 

Yıldızlar 
Bu gece de her zamanki 

gibi sahildeyim. ~Deniz yor
gun göğsü üzerinde Mitoloji 
devirlerine aid efsanelerle 
yıldızları sallıyarak uyutuyor .. 

Dalgalar başını kumsala
dayamış, gözleri önünde 
beyaz saçlı güzel sevgilisini 
canlandırmaya çalışıyor .• 

Ben?. 
Ben mi ? .. 
Bir heykel kadar dik du

ruyorum. İleriye doğru atıl
mak istiyen göğsüm hırçın 
hırçın ellerinin yumuşaklık

ları içinde.. Başım kendini 
geniş ufukların kızıl renkli 
ışıklarına bırakmıtt .. 

Dalgaları seyrediyorum; 
yalnızlık içimde unutulmak 
istenilen bir kadının kalpte 
bıraktığı ışıklı yollar kadar 
acı .. 

Kumlara uzanıyorum. Kü
çük dalgalar yüzümü zavallı 
bir biçimde okşuyor .. Birden 
irki1iyorum : 

Ben zavallı mıyım?. 

Hayır!.. 

Başım bu şöze uyarak 
tekrar öne düşüyor. onu 
kaldırmak için içimde hiç 
bir istek yok. Dalgın göz
lerim göğün esrarengiz ku
caklarında bir sevgi bağı 

arıyor.. Kumsal bomboş; 
etraf ta iki kişi var : 

Ben, 
Ve1kumlara uzanmış göl

gem .. 
Dalgınım .. O kadar ki, 

dımağımın harabelerinde 
baykuşlar büyük gözleriyle 
ayaklarını ölüm valsine uy
dura.-ak dans ediyorlar ..... Ar-

. kamda şehir, gözlerini kapa
mış sessizce uyuyor.. Tek 
tük evlerden sızan ölgün 
ışıklar kumsalda soyunarak 
yıkanıyorlar .. Başımı kumlara 
dayayarak gözlerimi göğün 

mavi coşkun hisleri doyuran 
göğsüme bıraktım. 

Birden kulaklarım tatlı 

Gözlük 

uçarken 
bir müzik sesiyle, doldu .• '/• 
taskın bir dere gibi çatla"' 
yanlar halinde aktı .. Ne ı:
zel bir musikiydi bu..... ~ 
onu çalan kadın .. , Belli • 
içli bir mahluk.. TesellİfİO' 
gecede bulabilmişki, o°' 
bütün derdini açıyor!. 

Dudati larım titriyor: 
Şubertin serenadı ... 
Ve bu seslere dalıyoruJll• 
Vücudum elimde olaı•~~~ 

rak hareket ediyor; ,...... 
d . l . djfO 
enız erın ortasına "• 

gidiyorum .. Enginler, kolfı'tl"' 
nı açmış beni çağırıyorl~ 
gibi.. Fakat ben birşey aJlb 
lamıyorum ki, onlara ce\'I 

vereyim. d,r 
Vücudum bir tüy ka 

hafif oluyor.. Uçuyor uçuYo"' 
rum; gökteki küzel kııl"' 
beni, kucaklarında bir çO" 
cuk gibi uyutuyorlar!. t• 

Bu sırada fezanin nib•':t .. 
siz iki ucundan, iki nih•Y Of 
siz yıldız, arkasından g~~ 1 
bir deniz bırakarak birbırill 
koşuyorlar .. 

Ve, birden çarparak ~ 
vılcımlarını göğsüme serP' 
yorlar.. 

0
., 

Musiki, birden durdu· 'f 
uun yerine başka bir titret' 
boşluklara hakim oldu; . ot• 
Dudaklarım tekrar titr•Y 
Svveetin LamadonU·· at' .. 
Ve ben yavaş, yavaş caf"' 

ğıya ınıyorum.. Sesler ,,ı 
kun bir denizin sakinleş~ )' 
gibi. Bir çocuk uysallıjl:ls"' 
sumıya çabalıyorlar.. ı<u ,r 
larım sağır; bağrımda ~, 
pışan yıldızların kızıl P1 ~ 
ları hala duruyor .. Ve a~ d• 

•rdl 
ları yaralar bir sızı ır 

yanıyorlar... et" 
Ses, son nefesini f Si" 

bir insan gibi sustu. ,,-: 
gölerin kapalı o sesle ~ 
ber nihayetsiz boşluiı dl'' 
bir ışık bile bırakıP' 
kayboldu..... t/ 

EROL TEP 
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ra bakkaı v~ esnafı~r!nın iF erid diş macunuı 
,,. 

~~arı .. dıkkatıne· __ _ 
S .. ı erciler Dişleri fenni bir 
. "1Uha11 • Çarşısında 20 numardaki imalathanemi 

tile · cıvarınd 1 şekilde temizler, mu-
t '111ıi11 81 a numaraya naklettiğimden sayın hafaza eder. 
llÜd' Parışların . d . l . . v 

G 
ıririın ı yenı a resıme verı:Qe erını saygı- Sıhhi iktisadi ba-

Gı J · . . e iz · kımdan herkesin kul-
İ ·fllır bisküvit fabrikası sahibi lanacağı bir diş ma-

..._ --~tanhullu İsmail Hakkı cunudur. 

~~~~-----------------------~-------~ Büyük 
Atelyemizde: 

---------·--------

~~ı~~~~~ 

~ ~ BUGÜN 

Sftı SİNEMADA 
~~-------"""""'---~-

Telefon 
2394 

~ 
[•l 
[•l 

1 
~. 1 3 

Büyük film birden 11 
" l\taceralar Kralı · 1 

\ l<ah Buk Cones 

1
,.. 

< 11ıı ~ .ralllanhk - Fedakarlık - Filmi 

.:.sır Melike _ Hazreti Musanın 
ı2 Hayatı 1 

3 
kısım büyük tarihi film ~ 

,, . c.n.,.:. ~eı':'lt akf dKat d~1 nd·1 . b" 1 
u~ mı ara ın an emsı e 1 mış u. l:•l 

l1ttyE. : .. ..yük aşk filmi i 
~ Buyukler 15 küçükler 10 kuruştur. ~ 

~~-~~~~~~] 

Tübü 

15 
Kurnştur 

M. Depo S. Ferid Şifa 
Ecza nesidir 

~****~:lc:lc:lc:lc:lc:lc*i*lbt*1c:*:i::ı:*>t-*1c*" 
~ » 
~ DOKTOR ~ 
ti A. Kemal Tonay a 
t< Bakteriyolog ve bulaşık, salğın )t 

~ hastalıklar n1ütehassı~ı >t 
t( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak ba~ın- ~ 
M da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )+ 
~ akşam saat 6 ya kadar hastalarım kabul eder. )+ 
tC Müracaat eden hastalara yapılması lfizımgelen sair +( 
JJ tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasfa- « 
'1\ •• 
t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ 
H sinde muntazaman yapılır. Telf' fon: 4• 5 Mı 

K * 
«~ R=Jt::,.C~~~~:f=~Jl=i'f::\C't=:\C'tt~~,.q:~:>AC~~ 

Hasan Basri elli ise fabrikası 
MahJli müracaat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

. 
foTo-E (;,E ·H· 

Re 1<. • ı h , 

H·r 

Bedeli Nakdi Efradına 
Askeri elbiselerinizi sağlam temiz ve ucuı; olmak üzere 

ancak HvSAN BASRi elbise fabrikasma diktirebilirsiniz, 
Fiatlarımız son derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
müesseseye uğramadan birkerre fabrikamızı ziyaret menfa
tınız iktizasındandır. 

Elha~~**~*~~~I 
İdaresinde Milli Kütüphane sineması ~ 

ııı~~i~ B U GiÜ N 1 
~~ ... a~u 1500 · d b' d ·ı 1 J h f l lst sınenıa a ır en g<>şterı nıe {İC o an, üç a ta-& anhııl,u koşturan mevsimin en göz kamaştırıcı zaferi ~ 

~~ "odvay Melodi 1936 1 
~~l ~() 11 lllod · ~ 

~llceJi h' a danslar - en yenı sarkılar - en n1eşhur orkestalar .. 
ır nıevzu - HolJivudun en güzel kadınları. gözler ve it 

kulaklar için hakiki bir ziyafet. A: 
~~ """"""-'V"v...,._""""'~'-"J"V'"""-"~-VW'-"""'-"'~"""""""" "'- '''''""""""'-"'-"""' tt 
~~~l'te p - SEANS SAATLERi - Jı 

il 3 ~zar saat 13 de başlar )f. 
' ' 7, 9,15 de )t 

~~-..-.~f(~~ 

Fenni Arı kovana sandığı
na görmek ve almak istiyen
ler Şirket bulvarında ısmet 
Paşa Bedesteninde 12 uuma
ralı dükkana müracaat etme
leri iJin olnnur. 

OTOMOBIL SAHIBLERI OKUSUN 
[ ZİNET ] Otomobil garajı 

açılmıştır 
İsmet Paşa ve Fevzi Paşa bulvarları üzerindedir. Rahat

lık, emniyet, temizlik bol su mükemmel kırathanesi makine
lerin benzin, yağ ve sairesi içerden tedarik edilir. Garaj 
geceH gündüzlü açıktır. 
Görüşmek arzu edenler müdür İbrahime müracaat etsinler . 

Alman Doktor Aoostelin 
Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 

Sigaranın nikotinini kimilen çe
ken Alman doktorlarından Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız
lıkları umum Avrupada sigara 
içenleri memnun etmiş ve rağbet 
kazanmıştır. 

Ağızhk üzerinde Doktor Apostetin imzası 
olmasına dikkat etmelidir. Toptan ve pera 

kende satış yeri NECıP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
1'1ağazasında binbir çeşit eşya var 

Petro, Maks, fener, masa ve tavan lam
baları motosiklet bisiklet gramafon ve plak 
hediyelik eşyalar divar saatlan Necip Sa-
dık mağazasında bulabilirsiniz. . 

~BE~~E~~ı!l~mr!.aE!iEriSEBr!l,· 
~ TA yy ARE: TE'li~f N • 
= BU GlJN 1 
.. A Ş • te1 Anna Bella, Jan Morad, Jan Piyer mont arl Vanel 
r!l gibi yüksek Fransız sanatkarlarının büyük bir kudret 
a ile temsil ettikleri şaheser film m 
~ B 

1 Son Uc, uş ı 
~ 
~ Büyük bir aşk macarası, çok heyecanlı hava harblan 

~ AYRICA: 

~ F O K S ( Dünya havadisleri ) 
~ ( Türkçe sözlü ) 

~ -( SEANS SAATLARI )-
~ Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 

1 
Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seansları 
Pazar 13 te ilave seanslar vardır. 

SEEEE B 



Boğazlar için veri 
diğimiz nota ________________ ... ________________ __ 

Baştarafı 1 inci yüzde 
zan muahedesinin Boğazları karda dört büyük devletin 
askerlikten tecride mütedair tehdid vukuunda boğazların 
abkimının ilğasmı taleb et- müdafaasına müştereken 
mektedir. ve milletler cemiyeti konse-
INGILIZLER BOGOZLARIN yi tarafından bu hususta ka-
ASKERFEŞTIRıLMESINE rarlaştırılacak bütün vasıta-

RAZIDIRLAR Jar ile tevessül etmeleri ta-
Londra 11 (A.A) -Havas ahhüdünü ihtiva eden 18 inci 

ajansı muhabiri bildiriyor: maddenin teminatına güve-
lngiltere kabinesini önil· nerek imza edilmişti. 

milzdeki içtimaında münaka· O zamandanberi Karade· 
p edilecek meseleleri mev· niz vaziyeti her noktadan 
zuubahiı :eden selihiyettar emniyetbahş bir müsalemet 
mehafil ezcümle Büyük Be- manzarası arzeder hale gel
ritanya tarahndan Boğazla- miş ve buna mukabil Akde-

lnn yeniden aıkeri bir hale nizde yavaş yavaş bir karar
ifraiJna evvelce vaki itiraz- sızlık tesis etmeğe başlamış· 
lann Almanyanın istifade tır. Deniz konferanları silah· 
edeceği bir emsal teşkil et- lanmıya doğru bir inkişaf 
mesinin itiraz maksadile ya- göstermiştir. 
pılmış lolduğu husmunda Deniz destigihları yakında 
isabet etmektedirler. denizlere şimdiye kadar eri· 

Ayni mahafil, Türkiye bü. şilmemiş bir kudrette gemi-
kümetinin dürüst ve muabe- ler dökecektir. Haha saba-
deler ahkimına mutabım bir sında kuvvetlenme baş dön
usül takib etmek gibi liyakat dürcil bır şekilde tezayüd ve 

götermiı olduğunu ve Alman- adalardaki tahkimat müte· 
nın tarzı hareketi Türk nok- madiyen tekisür etmektedir. 
tai nazannı namamile muhik Ahval ve şerait bu suretle 
bir bale getirdiğini ilive et- tamamen. değişirden Boğaz-
mektedirler. Haber alındığı· ların tam emniyetsizliğine 
na göre büyük Britanya bü- çare saz olması lazım gelen 
kumeti Türk teklifini tetkik yeğane garantide ortadan 
etmeden evvel Ren ihtilafı- ka]kmış ve en alakadar dev· 
nın biraz tevazub etmesini 
arzu etmektedir. 

BO(;AZLAR MESELESi 
ULUSLAR SOSYETESiNDE 

Cenevre 11 (A.A) - Ha
vas ajansı bildiryor: 

Türkiye hükumeti Lozan 
mukavelesini imza etmiı olan 
devletlere gönderdiği nota
nın bir suretini Milletler Ce
miyeti umumi kitibi bay 
Avenole tevdi etmiıtir. 

Türkiye bDkômeti Boğaz-
lar stanosunu yeniden tan
zim ve Ttlrkiyenin emniyetini 
ve ticari ıeyrisefer serbesti
sini temin etmek üzere pek 
yaklnda yeni itiliflar aktet
meğe haDr bulunduğunu bil
dirmekt~dir. 

·NOTANIN MET'NI 
Ankara 12 - (A.A) Bo· 

ğazlar mukavelesinin müza
keresine iştirak etmit olan 
devletlere Türkiye hariciye 
vekile ti tarafından tevdi edi • 
len notanın met'nidir: 

1923 de Türkiye Lozanda 
serbestii murur ve gayri as· 
keri hale ifrağ abkimını ih • 
tiva eden Boğazlar mukave· 
lesini imzaya muvaf aat ettiği 
zamao Avrupanın umumi 
vaziyeti, siyasi ve askeri ba
kımlardan bugün kendini 
gösteren vaziyetten tamamile 
ayn bir manzara arzetmek
te idi. 

Avrupa o taribta silahsız· 
lanmağa doğru gidiyordu. 
Ve siyasi kurumu yalnız 
beynelmilel taahhutlerle teyit 
edilmiş değişmez hukuk 
prensibleri üzerine itina ey
leyecekleri kara, deniz ve 
bava kuvvetleri çok daha az 
korkulacak mahiyette göste
rilmekte ve tamayülleri azal
ma yolunda tezahur etmek
te idi. 

O sırada Tilrkiye boğaz· 
lar mukavelesinin takyidi 
hakkını Milletler Cemiyeti 
misakınm 13 üncii maddesi
nin garantisine ilaveten müm
zi devletlerin •• her hal Ye 

letler umumi bir ihtilaf teh
likesini meucudiyetini ilin 
ederken Türkiye bu endişe 
verici emniyetsizliğin hiç bir 
mukabil tarafı olmaksızın en 
zayif noktasından en zayif 
tehlikelere maruz olmakta 
bulunmuştur. 

Türiye kendisine yapılan 

mısrane talebleri isaf ede
rek o zaman tamamile ecne-1 
bi kuvvetlerin işgali altında 
bulunan Boğazların askerlik
b:n teçridini kendisine veri
len ağari garantilerin kıyme· 
tini mevcud şerait altında 
ve Boğazlann ve civar mm· 
takaların gayri askeri hale 
if rağının Türkiye ıçını 

askeri noktai nazardan 
bigayrihakkin bir tehlike 
teşkil etmemesi bakımından 
uzun uzadiye tahkikattan 
sonra kabul etmiştir. Meskfır 
mukaveleyi imza etmiş dev
letler boğaz rejimini tahkim 
eden ahkamın beyetıumumi
yesine ayrılmaz bir tarzda 
bağlı bulunan emniyet ga
rantsini müeyyit mukavele
nin onsekizinci maddesine 
o derece ehemmiyet vermiş
lerdir ki mezkur garantinin 
askerlikten tecrit ve serbes
tiimurur hakkındaki ahki· 
mın gayrikabili tecezzi bir 
parçasını teşkil etmekte bu
lundu-'unu kati olarak teyit 
etmişlerdir. bu hükmün te
zammun etliği mana şudur 

ki emniyeti memleketin heye· 
tiumumiyesinin emniyeti için 
zaruri olan arazisinden bir 
parçası üzerindeki hukuku 
hukümranisini tenkisi fili,a
meli ve müessir teminat ol
maksızın Türkiyeye tahmil 
ettirilemezd!. 

Şurası da aş~kirdır ki, bu 
garanti iılemez bir bele ge
lir veya meıkllk kalırsa bü
tün mukavelelerin muvaze · 
nesi Türkiyenin ve Avrupa 

1 

sulhunun zararına olarak bo
zulmuş olur. Halbaki siyasi 
buhranlar ıarih surette isbat . 

T. Piyangosu 
-----------------0000-----------------

200, ooo lirayı 10483 numaralı 
bilet kazanmıştır 

lstanbul (Özel) - Tay
yare piyangosunun altıncı 

keşidesinde kazanan numa· 
ralar ıunlardır : 

200000 Lira 
1048:3 Numaraya 

isabet etti 
Bu numaranın 20 numara 

yukarı ve 20 numara asağı
sındaki numaralar beşeryüz 
lira kdzanmışlardır. 

15000 Lira 
15888 Numaraya 

2000 Lira 
14~U> Nunıarava 

" 
1500 Lirr 

26455 4572 25871 5907 
Numaralar kazanmıştır. 

1000 Lira kazananlar 
10997 28375 8014 

200 I. .. ira kazananlar 
12742 9675 9603 28291 
13790 13514 7603 3261 
10977 869 25978 1018 
5647 1573 28223 11766 

22597 29383 2078 6677 
23415 10477 1009 5680 
8691 
70 Lira kazananlar 

22323 12442 27110 2050 
3353 23805 11158 16800 

16219 7417 25515 28878 
1329 18955 21466 18524 
4094 13227 1864 315 
409 13338 25196 7457 

21817 7323 22752 26066 
24078 2596 4874 14139 
19141 25392 6784 16934 
22760 13285 11605 9516 
10625 9051 21386 10665 

841 4075 28559 123 
28695 621 16634 24155 
3913 11371 3195 25301 

13226 .............................. .. ..................... . 
etmiştir ki kollektif garanti· lini zikretmekte ve huknki 
nin bu günkü mekanizmesi veya umumi harb tehdidi 
pek ağır bir surette hare- ihtimali mevzuubahs etmiye-
kete gelmekte ve geç ittihaz rek Türkiyenio o takdirde 
edilen her karar meynelmilel kendi meıru müdafaasını 
bir hareketten beklenen isti- temin çareleri aramasına im-
fadeyi ekser ahvaJle kaybet- kin vermemektedir. Halbuki 
tirecek mahiyet arzetmekte· bugün tamamile sabit olmuş-
dir. Bu sebeblerdir ki 1923 tur ki hali harb ansızın ve 
senesinde Türkiye bugün bir hiç bir formiletesi: vukua ge· 
çok devletlerinde ayni nota lebileceğinden harici tehlikenin 
nazarı gilttükleri gibi millet· en nazik safhası bu mütered-
ler cemiyetine gireceği :an· dit safhasıdır. Bu noksan 
dan itibaren misakın kendi- derpiş edilen garantilerin 
sine temin edeceki kollektif kıymetleri ne olursa olsun 
garanti ile iktifa ede- bunların müessiriyetini başlı 
memiş, Buğaz mukavelesini başına ezale edebilir. Türki-
imza edenlerin heyeti umu- ye Cumuriyeti bidayeti te-
miyesinin kollektif garanti- şekkülfinden beri kendisine 
sini gayri kifi bulmuş ve her f sabada tahakkuku ek-
yalnız dört büyük devletin seriyetle ağır fedakarlıklar 
müıterek garantilerini kendi temininden hali kalmamış 
tamamiyeti mülkiyesi için olan bir sulh ve itlaf siyaseti 
o zamanki şerait altında çizmiştir. 
elzem olan asgari emniyeti 
temin edebllecek mahiyette Türk hükümeti son on yıl 
görmüştü. Fakat eğer bizzat içinde tahaddüs eden pek 

çok abnal ve şeraitte bütün bu asgari emniyeti temin 
edebilecek mahiyette gör- devletler tarafından takdir 
müştü. Fakat eğer bizzat bu edilen bir uzlaıma taabhüd-

leaine sadakat ve sulh eseasgari emiyetin de tesisini 
istilzam eden şeraitten rine samimi bağlılık zihniye-
tamamen farklı siyasi ve tini göstermiştir. Türkiye 
askeri ahvalden dolayı başkalarına daima temin et-
zayıflar yahud müşkil bir tiği emniyeti bizzat kendisi 
bale gelirse Cumhuriyet hü- için de istemek hakkını ha-

izdir. kumeti ağır bir ihmal suçu 
attında kalmaksızın bütün 
memleke U tamir kabul etmez 
ani bir baskınaı maruz hıra-
maz. 
Boğazlann emniyetini zi

min olan devletlerin Milletler 
Cemiyeti muvacehesindeki 
vaziyetleri ve bu ziminlerin 
kendilerine teffiz edilmiş 
vazifeler karşısında askeri 
ve müessir teıriki mesaide 
bulunmalarını hiç olmazsa 
şüpheli bir hale sokan 
hususi ahval ve şeraiti 
1923 mukavelesinin umumi 
muvazenesini bozan unsur
lardır. 

Boğazla emniyetinin hali 
hakiki eir garanti ile müem· 
men bulunduğu bugün iddia 
edilemez. Türkiyeden ve bu 
teminat vazifesinin ifasına 
ademi icabet gibi tehlikeli 
bir ihtimale karşı bigane 
kalması taleb olunamaz. Bu 
mülikazata şunu da ilive et
mek icabeder ki Boğazlar 
mukavelesi yalnız sulh hali 
ile Tllrkiye bitaraf veya mu
harib olraak Ozere harb ha-

Lozan muahedesini imza 
edenlerin iradeleri haricinde 
olarak tahaddüs eden ahval 
ve şerait tam hüsnü niyetle 
tensib edilmiş olan ahkimı 
işlemez bir hale getirmiştir. 
Binnetice mevzuubabs olan 
mesele ise Türkiyenin mav
cudiyeti ve bütün arazisinin 
emniyeti olduğu içindir ki 
Cumhuriyet Hükumetinin 
ahval ve şeraitin zaruri 
kıldığı bütüni tedbirleri 
almak suretile millet huzu
runda kendisine düşen mes
uliyeti deruhte etmeğe mec
bur kalması mümkün olabi
lir. Yukarıda bildirilen mü
lahazatı göz önünde tutan 
ve Boğazlar mukavelesinin 
dört büyük devletleri müş· 
terek garantisine taalluk eden 
18 inci maddesi ahkamının 
meşkuk ve işlemez bir 
bale geldiğini ve arazisine 
müteveccih harici bir tehli
keye karşı bu ahkamın Tür
kiyeyi artak ameli bir su
rette muhafaza edemiyeceği
ni baldı olarak dllt6nen Cu-

Yazan: MARSEL ALLEN 

Hayatım tehlikede beni k11 
"Bahar,, çiçek müessesesi 

müdiresi, içeri giren meçhul 
genci karşılamak üzere otur 
duğu yerden ayağa kalktı 
ve: 

- Ne arzu buyuruluyor~? 
Möseö ... Diye sordu. 

Meçhul gene etrafına ga· 
rip nazarlar fırlataıak müdi
reyi selamladı ve örkek bir 
halle: 

- Kleıi biraz görmek is
tiyorum. Dedi. 

Gence tepeden tırnağa 
kadar dikkalle bakan mü
dire bu r:caya cevab verme 
den evvel şunları sordu: 

- Siz Matmazel Kleri 
tanıyor musunuz?. 

- Hayır Madam.. Kendi
sini ilk defa olarak şimdi 
göreceğim. 

- Ya müsaade etmezsem? 
- Fakat madam, kendi-

sini mutlaka görmek ihtiya
cındayım. Eğer görmek için 
müsaade vermezseniz, ken
disini kapıda bekliyeceğim ... 

- Bana iyi bir tesir bırak
tınız; bunun için sizi kapıda 
bekletmek istemem.. Yalnız, 
madmazel Kler tehli-
ke altındadır , ancak 
bana emniyet edilmiştiri Size 
ancak bir şartla müsaade 
veri bilirim. 

-Ne teklif ederseniz ka
bul edeceğim. 

-Ne görüştüğünüzü ben 

açta; çükü f arfın ıa~ 
rinde, bir haftadanberl 
rünmiyen nişanlısı 

Rodun yazısını tanı~ 
Mektup kısa idi. l 

mektubu iki defa •• 
katla okuduktan soDI•• 
müessesesi müdüresiot 

-Türsyenden, siz de 
yunuz. Dedi. 

Müdire de mektubO 
katle ve sür'atle okudOe 
raz düşündükten ıoD,., 
esseseyi bili garib tı 
la tetkik eden gence 
dü ve: 

- Mösyö, siz d• 
Lüsyen Rud'un doıtl 
mısınız?. Diye sordu. 

- Tabii değil -11 

mühim mektubu ba•• 
mesi buna delildir! 

- M Ruad'ın nit 
ne yazdığını biliyormul 

- Kelime, kelime oe 
dığını bilmiyorum, fakat 
tubun nedemek itl 
biliyorum. 

- Zabıta meaıub 
DUZ? 

- Evet! ~ 
- Şu halde, M. LOIJ.-.ı 

ne yazdığını sizede 
cağım .. 
Müdire, meçhul ge•ç• 

tubu okudu: 
" Kıymetli nipnlidl-• 
" Hayatım teblik 

dinleyeceğim. 

-Nasıl arzu 
öyle olsun. 

( Kaplad ) ın elinde 
Bu mektubumu san• 

ederseniz emin adamımdır; be~ JI' 
rede hapsedildiğilll1 ~ 

-Şu halde bir dakika 
bekleyiniz Kleri çağırayım. 

Müdire, dibdeki küçük 
kapıyı açtı, ve oradan mü" 
essesenin iç kısmına doğrn: 

- Kiler! Kiler!. Biraz aşa
ğı gel.. Seni istiyorlar.. Di
ye seslendi. 

Hemen ayni zamanda de
necek kadar az zaman için
de küçük "apıda genç, niha
yet on sekiz yaşında güzel 
bir kız göründü. 

- Beni mi istiyorlar?. Bir 
genç istiyor ? Dedi. 

- Bu Mösyö şeni istiyori 
Meçhul genç, Matmazel 

Klere doğru iki adım attı 
ve: 

d._!ıe"" tek adamdır. Ken ıP 1 
likte babama kot~~ 
zabıtaya en küçük bıt ~ 
ve:ıneden üçünüz d~ tJf ~ 
luşum için fakrt sOr ·~ 
karar yeriniz. Etrafı f '1 
vermeden çalışınız; e~ 
yatınızı tehlikede giSdd~ 
o zaman beni muka ""' 
ma t0>rkediniz. çonlı8 ~ 
tehlikeye düşmenizi de 

dim. " Lilf1"'~ 
Müdire, mektubu 1"~ 

katladı ve cebine ~ 
• Sonra, Klara bakb· ,;f 

gözlerinden ateşler ..J 
du. Ve: ~ 

-Ne yapacakııD 

Diye sordu. . ""' 
- Siz; Matmazel Kler mi- - Heman Losyeoı0 

sinis? Diye surdu. sına koşacağım. (/ 
- Evet. - Kararan kat'i 1111 

d ti 
Size bir mektup getir· - Sormağa lüzulll;. ~ 

d. - Ya mektub ı• .... ım. .., 
Pek ili! - Fakat ... lmı••101 

N eçhul genç cebinden bir yazısını iyi tanırılll·· "' ~ 
zarf çıkardı; Ktere verdıkten - Ya kızım... su Jd 5 
sonra gene bir iki adım geri lan " çetesi onu tu~:,~ 
çekildi. Genç · kız, kendisine bi senide tutmak, bi I"' 
verilen bu zarfı, titrek elile istiyorsa.. Buda akl• . ..il 

;;;-~~i;et hükümeti TÜrk- ;;;;- mi2_ Sanmıyorum• ~? 
zisinin taarruzdan masuni- işkence altında aıa~ , 
yeti için elzem emniyet kestirir, fakat beoidl..A~ 
deniz ile Akdeniz arasında fi ""Tr simi bu heri ere _, ~ 
ticari seyrüseferin daimi Müdire, bir dca~1"""' 
inkişafı için en liberal bir döndü ve meçhul d 
zihniyetle Boğazlar rejiminin gözden geçirdi. ~, 
tanzimine matuf itiliflarin ( Ark•" ~P'.. 
yakın bir zamanda akdi - --
zimninda müzakerata baıla- o·· k.. .... 
mağa anade olduğunu boğazlar un u ~ 
mukavelesi müzakerelerine Maçlar bakkıod• 
ittirak etmiş olan devlere mız, münderecat 
bildirmekle keıbiıeref eyler. dan yaına bara"111....r 


