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Madı·id 

üniver ite taleh~sile pı·ote· 

sörler arasında kanlı bir ar· 

hede olmuştur. 

Fiab ... (100) Para 

Alman ya, liendi topr.ağın.da ald ğı ted-
birlere liimsenin liarışınasını isteıni yor 

.................... ~ ........................................ ~ 
Lokarno misakını imzalamış olan dev Fransız 
letler bugün Almanya ya nota verdiler Kabinesinde deği· 

' . . şiklik mi olacak? 
Almunyanıu vereceği cevabı nota, Loııdı·ada Paris, 12 (Radyo) - Ka

binenin üç, dört devlet ba· - -- buynl biı· merakla beklenınektedir 
ları, dün lngiltere dış işleri ı kadar konuşmuşlardır. Bu 
bakanlığında (Edeo)in baş· konuşmalardan sonra bir 
kanlığında ilk toplantalarını resmi tebliğ çıkmıştır. 
yaptı! r. Bu •toplaobda. Bel· Bu tebliğde, Almanya 'oın 

kanı iliYesile takviyesi şa· 

yialara resmi salahiyettar 
mabafiller tarafından tekzilıl 

edilmektedir. 
Kabinede de şimdilik bir 

çika b şbakanı M. Vanze- değiıiklik mevzubahs de· 
· ""' 'omı 4 ıwıi <<ıhifedP • iildlr. 

................. ------

Otobüslerden şikayetçi 
olanlar belediyeye mü

raat etmelidirler ..... _. 
Kordon otobüsciileri yeııideıı 

kurdulaı". Sefer·-
- -

kasa birliği 
·-

ler intizaıııa girdi 
land, Fransa dış işleri baka
nı M. FJanden ve ltalyanan 
l.ondra büyük eıçisi Gran· 

di ile lngiltere dış işler 

bak nı muavini Halikaks 

Rus - Fransız paktını Se· , 

hazar bulunmuşlardır. 
nato da tasdik etti .... 

Delegeler, Almanya'nın 

son hareketini tetkik etmiş-

ler ve saat 17 den 19 za 

Resıni ıebliğ 

Alnınnya; muahede
Jeri ihlal etmiştir 
LıJDdr , 12 (A.A) - Lo· 

karno devletleri konferao· 
sının içtimaından sonra şu 
re mi tebliğ neşrolunmuştur: 

" Konferansta bulunan 
devletler mümessilleri gayri 
askeri mıntakanan Almau-

'52 nıubalife kaı şı ·232 ı·eyle Saro 
1 • 

i kabiııesiııe itimad~rheyan edildi 

J,ord Eden ya tarafından işgalinin Ver· 
say ve Lokarno muahede- Ru • Fransız pakta imzalanırken 

lstanbul 13 (Ör.el) - Lo · lerini açıkça ihlil ettiiini lstanbul 13 (Özel)- Pariı· kü celıesi, çok heyecanla ol-
karno misakını imzalamış müttefikan kararlaştırmıştır. ten haber verildiğine göre, muştur. Bu celsede Rus·Fran 
olan devletlerin murahhas· _) Fransız ayan meclisini• diin- sız paktının müzakeresi olur 

..-e-• R iken, Pol Bonkur önemli bir 

H·ıı ' d .. n gece (Ren)de USJa'nnı Tokyo söylev vererek_ d~mişti_r ki: 

Kordon otobüsçülerinin 
birliği bozarak, kendi hesap-
larına otobüs işletmeleri 
üzerine, servislerin intizamı 

bo:r:ulmuş ve belediye fivazi· 
yete müdahale mecburiye
tinde kalmıştı. 

Otobüsçüler, dün "gece bir 
toplantı yapmışlar ve tekrar 
birliği tesis eylemiılerdir. 
DUnden itibaren Kordon 
hattında seferler intizama 
girmiş ve ksa birliği kurul
muştur . 

Belediye, otobüscülerin 
halka kolaylık göstermesi 

için lii:ıım gelen tedbirleri 
de almıştır. Bundan böyle 
herhangi bir otobüsün bilet
çi veya şoföründen şikayeti 

bulunanlar, belediye riyase
tine ya tahriren veya tele
fonla maJümat verdikleri 
taktirde bu şikayet derhal 
nazara itibara alınacak, şo

för veya biletçi hakkında 
ceza verilecektir. 

Bunun için şikayetçilerin 
adreslerini ve otobüs numa
rasını bildirmeleri lazım 
gelmekt~dir. ------........ ··~---~---) er' U · Sef İrİ, japooya'yı - Devamı dördunr.ıı sahıfede-

heyecanlı ve çok önemli protesto etti T. piya~.gos~ı Turan takımı Pazar gü-
. •• } . d • japon "lar, tevkif ettik- DOnkii çekıhşte ıkra- •• M ' • d k 

hır SOY eV ver ı leri tercOmanları blllli miye kazanan . nU 1 enemen e gt ece 
-- serbest bırakmadılar numaralar _ .. ____ _ 

Hitler; Rusyaya lıOcuın etmiş ve Rus toprak- Istanbul, 13 (Özel) _ Dün AtalOı·k büstünüıı açılma töı·enini 
larında "'aşayan 14 milyon "Almanın tazyik öğleden sonra tayyare piyan- -==--- k • b b" 

' k 'd · d d't mütea ı ır ıııaç ."' aııılacak edihn ine rıza gö lercmi)·ecegi'ioi öylenıiştir gosu eşı esıne evam e 1 • J 

~I. Hitl 
p er ıôyle, verirken 

Lu .•~lı l2 (Radyo) - Bitler 
~••111 . dı lô 

1 
geç •aldt (K•llsruh) 

•ôyı 1 e•lot nrmlttlr Bhlrr 
ofnde demlıtlr kl: 

- 1932 HDeelado ıekru 

bnrays gelmletlm, Ouman Al 

b rbad bir halde idi. 
manya c 
Hlr yıl eonra, proğromım• ea 
dık kalarak iktidar ıncvkllfle 
geldim. Maksadım, Alman mil· 
ledoe hakkı bayat temin eyle· 

mektl. . ç yıl içinde yaptıkla · 
Alınany• için faydalı 

rnnızın, 

olduğuna lnaoıyoruı. 

P l il.. llelebed ibtllif o onya ., 
1 halinde kalamazdık. Onun iç c 

O lan bu de•leıle 
komGumoz 

ozla,ıık. 
Almıoyı, beyaz ırkın biml · 

ıldlr Blı barh ve fenal~k lıte· 
-Devamı 4 ancü ıahifide-

di. Kazanan numaralara bil-
diriyorum: 

8176 25916 
Numar lara 3 Mo lira 

Tunıareya hin lira 

Ot>eyüz llra kszananlar: 

i 3 1774 1950 2117 
3029 835b 37t4 4319 
4344 4877 5590 6334 
66~0 6 4 731 743U 
8779 9213 9537 9692 

10036 11226 12873 14163 
Başbakun Hirota 14866 16469 18 06 18995 

20041 20057 20479 21292 
T,okyo 13 (Radyo) - Japon· 2 l;i27 21652 21647 21690 

ya da vukubulan son hidııe-
1 d R ı T k - Demmı dijrdilndi ~11hifede-
er esnasın a usya nın o • 

yo sefarethanesi tercüman- M. Hirota'yı ziyaret etmiı 
lara Japon zabıtasınca tevkif ve kendiıine bir protesto 
edilmiıti. Tercümanlar, henüz vererek, tercümanların masum 
mevkuf bulundukları cihetle olduklarını bildirmiı ve der-
Ruıya'nın Tokyo aefiri, diln bal serbeat bırakılmalarını 

baıbakın ve Dıı iıler l:tıkını iıtemiıtir • 

Turan takımı 

Halkevi sporcularından 1 ayni zamanda Kublay anıdı-
Turan ekibinin önümüz- na da bir çelenk koyacak-
deki Pazar günü Me- lardır. 

nemene giderek o gün Me- O gün Menemen civar 
nemen'de yapılacak Atatürk köy v~ kamunlardan gelecek 
büstü töreninde hazır bulu· birçok halk ve .sporcularla 
nacaktır. lzmir Halk- birlikte hazırlanacak bir 
evını temsil etmek üıe· programla Menemen'de muh· 
re aridecek olan bu ıeaçler - Deıamı 4 rıcü •alaifede-... 



--___;,~~------------.~--~·-------------~·---------------<_c_ı_ıa_ı_e_ı_,u __ k) __________________________ _ 13 Mart ~ 

'I Bulgaristan lngilterede işsizlik günden güne 1 Portakallarımız· artın.akta devam ediyor 

': • ; •. ~ ı , i... '\ :' r • . .•• . , • 
[M3Ça ~·ızıl 

• dan aldığı o-fiın- . . . . ·11 
~ k ~ . "' Sir Berberi Samoel " diyorkı: lşsızlerı beslenıek ıç• 

J _ $$ -C Ü or k ._ $ 

Cinai Roman 

• .. .. •. : .... 

Emniyet direktörü, Lüi'pin 
yüzüne dikkatle baktı ve: 

- Oturunuz müsyü! 
Dedi. 
(Lüi), soğuk bir çehre ile 

başım s Jlıyarak emniyet di
rektörüne selim verdikten 
sonra sandalyaJardan birine 
oturdu. 

Emniyet direktörü, bir 
kerre daha Lüi'yi süz.meğe 
başladı. ve Maça kızı cina
yetinin vukubulduğu evde 
kendisini saat dolabına ki· 
litleyen kimseye benzeyip 
benzemediğini tetkike baş
ladı ise de bir türlü hüküm 
veremedi. Nihayet sordu: 

- Memurlanmızclan l.iri
sinin, sizi buraya niçin a-tir
diğini biliyor musunuz? 

(Lüi), hemen cevab verdi: 
- Evet müsyü biliyorum. 

Hem de benim gibi namus· 
kir bir adamın, müphem bir 
delil üzerine teYkif edilmit 
olma ına da ·hayrette kah· 
yorum. 

Emniyet direktörü, Lüinin 

ıe ini i itince, kendi kendine: 

- Maça kız.ı cinayetinin 

•ukubulduğu köşkte işittiğim 

ıes! .. Fakat herif namuskir· 
lıktan dem vurmağ'a başladı. 

ikinci cevapta da, kendsini 

katile benzettiiimizi iddia 
edecek galiba! Onun için 
iddiasını çüriltecek deliller 
hazırlamalı. 

Dedi. Derhal Lüi'nin iti

razına cevab olarak dedi ki: 

- Öyle önemli bir mes'elede 
hiçbir şeyi nazarı ehemmi
yetten uzak tutmamak ve 

batta en ufak bir noktadan 

şüphelendmek mecburiyetinde 

olduğumuzu takdir edersiniz. 

Şurasını da beyan edeyimki, 
siz, henüz tevkif edilmiş de

ğilsinizdir. Sizi mabza istic· 

yab etmek üzere getirttim. 
Cüzdaoımz içinden çıkan 

fotoj'rafm, nasıl olup ta siz · 

de bulunduğuna dair sarih 
ve kanaat basıl edebilecek 
surette izahat verecek olur-

serbest 

Paris ahalisinin zihninde bir 
istifham alimeti ıeklinde yer 
tutan bu cinayetin failini 
henüz bulamadık. · 

Bunu, 2azetelerde siz de 
okumuşsunuzdur. Bu cina
yetin kurbanı olan kadının 
hüviyeti de anlatılmış değil
dir. Şimdi, bu bedbaht ka
dının bir resmi sizin üzeri
nizde bulundu. Bu resmi ne-

reden edinmiş oJduj'unuzu 

sizden sormakhğım pek ta

biidir zannederim. Eier tah· 
min ettiiim gibi, bu resmi 

bizzat kadının kendi elinden 

almışsanız, bana kadın hak
k1nda malümat vermej'e 
borçlusunuz. 

(Lüi) biraz düıündü Ye 
sonra da çok sakin rörllne
rek dedi ki: 

- Y anıhyonunuz Müıyü 
direktör, ben bu kadını 
a J tanımam. 

Emniyet direktörü, karıı
sındaki adam1D çok kurnaz 
davranmak iıtediğine ve 
fakat söylediklerini muha-
keme etmediğine kani oldu 
ve sordu: 

- Söylediğiniz söze dik
kat ediniE. Hayabnızda asla 
görüp tanımadıiıoız bir ka

dının resmi ciizdanınızda ne 

arayor? Yok, bu resmi, dost

larınızdan biriıi ıize vermi, 

ise, o halde o dostunuz hak· 
kmda bana malumat ~verme· 
lisiniz? 

Lüi, tekrar inkir vadisine 
saptr ve direktörün aualine 
şu cevabı verdi: 

- Hayır, o reımi bana 
biÇ kimse Yermedi. 

Emniyet direktörü, bir 
kere daha Lüi'nin yüzüne 

dikkatle bakb ve acı bir 

tebessümle: 
- O halde, nasıl oldu .ıa 

bu resim sizin cüzdanınızda 

bulundu? 
(Lüi), emniyet direktörile 

alay edercesine cevab verdi: 
Affedersiniz amma, 

memurunuz, cüzdanımı ne 
yolda bulmuş olduğunu size 
söylemiştir elbet 1. 

- Ona şüphe mi var? 
Kendisi, bu cüzdanı sizin 

cebinizden çalmış olan bir 
yankesic:iden almıf. 

-Arka.~rn(Jr -

rü resmını . . 1. . h . dır 
. d. ·d· günde iki milyon lngılız ırası na ı tıyacımız var. 
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1 
Londra - lagiltere'de hü- cak 35 milyona çıkabilmiştir. ı beş milyonluk bir zıyıll 

Bulıariıtan hükumeti; küm süren işsizlik, günden O zamanki 60· milyonla tim- acılarını çekmektedirler· ,. 
memleketimizdea rönderile- güne artmaktadır. Bu yüzden diki 30 milyon arasındaki 1931 de ilave edilen "e ,, 
cek olan portakalların yüz gayri memnunların da çoğal- farkın sebebi işsizliktir, ve gilerin feshini bildiriyorl~b 
kilosundan almakta olduiu dıj'ı görülüyor. Muhaliflerden işsizlerin adedi bili dehıetle Fakat vergi verenler, 50 

30 alhn leva gümrük resmini liberal parti başkanı (Sir ylikselmektedir. Memleketi zamanı için fazla olan ,gır· 
10 altıD levaya indirmiştir. b ı r 

Herbert Samoel) hükumeti ezen yüksek vergilerin se c· 1 v b' tme'·tedir e 
Ancak, 150 adetlik portakal k'd d k d . f k' b' . . . l'k k'l k ıgı gene ıase "' d• 
.andıklar.DID 31 kı'lodan ten ı e ere emış ır ı: ını de ııaız ı teş ı etme - b k ıanı•o 

K . d l 1929 d d' 1 . l . . d" k ve unun ya ın t 
1 ıart koşul- rız en evve , a te ır. şsız erı geçın ırme d b" .,,re 

•ı•i'• 0 maması memleket halkı dışarıya ay- memlekete haftada 2 milyon eksileceğine air ır 1 

muştur. da 60 milyon İnailiz lirası lngiliz lirasana mal olmakta· te yoktur. ,,,. 
Bulgar hükumetinin bu • l k baP~ 

yeni kararı portakal üzerine kıymetinde mal satmakta dır. Nazırlar iısizlerin ade- Bütün mem e et, 1,a 
yapılan işi birdenbire can- idi. 1932 ve 1933 te bu dini 3 milyondan 2 milyona )arda itletilecek bir ,' il· 
Jandırmıf, aevkiyat derhal mebliğ 30 milyona düımüş- indirmit olmakla müftehir, sermaye doldururken i~11:,. fazlalaşmıttır. tür. Şimdi biraz artmış, an- halbuki m:Het ortada bili 2 yon adamın işsiz b1ra 1 J-lıl· 

-------•~•.._. •• ,... milyon iısiz : bulunduiunu sının ne kadar saçma! -

Y .. k k k t rörmekle muztariptir. buki lnl'iltere'nin tırıd• 
0 se m e e p fil ez 0 ll • Son iki sene zarfında ib· endüıttri ve tecim ıabasıo I· 

rahcatta ayda 5 milyon kar daha rüzel teçbizatlaodırl.,ı 
ı k 1 . .., . J ••• 
arın}W-. as er ıgı olduiundan bahsediliyor. matı ıçın eJe a ınd! t' 

I..!" Fakat madenlerimiz, liman- bekliyen '-esapıız işler "' 

--------------------ikmal imtihan1na kalmak sureti le 
askere gidemiyenler ücretli 

memuriyete alınacaktır 
Bakanlar mecliıi; tam as

keri elaliyetnamesi olub da 
ikmal imtihanına kalmak 

ıuretile askere ıidemiyen 

yüksek mektep mezunlarının 
da, tam veya yilluek ehli
yetnamesi olub da mibacaat 
ettikleri halde sıhhi ıebep-

lerden dolayı aıkere ahamı
yarak tecil edilmiı olan ylik· 
sek mektep mezunları yazi

yetiDde bulunduklarına karar 
Termit ve bu gibilerin as
kere alınıncaya kadar nam
zed veya ücretli memuriyete 
ahnmaları onay)aamııhr. 

----~------... -·~···---... --~------
Balkan antantı devletleri 
arasında posta işleri 

Antanta dahil devletler arasında 
mektuplar 8 kuruşa gidecektir 

Ankara - Balkan anlan- cakhr. 
hna dahil devletler ara11nda 

bul~nan poıta Ye telgraf 

anlatması' üzerine bu antan· 

ta ıirmiş devletlerle posta 
muhabereleri için 12,5 ku· 

ruş yerine 8 kuruş alınmaaı 
lizım gelmektedir. Bu se

bepledir ki posta telgraf ve 

telefon umum müdürlfliü, 
damga matbaasında 8 ku-

ruşluk pul bastırmaktadır. 

Devlet matbaasında bası
lacak olan kart postal, ce
vaph kartpostal ve kartletr 
için hazırlıklar bitirilmiş ve 
basılmağa başlanmıştır. 

Memleketimizin 104 muhte· 
lif manzara ve tarihi eaerle· 
rini ihtiva eden bu kartlar
dan 14 milyon tane basıla-

Posta idaresi, Bakanlar 
kurulundan aldğı bir kararla, 
19 kıymetten ibaret bulunan 
Atatürk serisine katılmak 
üzere 15,5 ve 30 paralık ile 
3 ve 8 kuruıluk pullarda• 
bastıracaktır. 

Çan kof 
Filibe'ye gitmek

ten menedildi 
Sof ya• dan bildirildiğine 

)arımız, ıemiciliğimiz yirmi dır. 
~-~---....... ~ .... -.... ~-----~~~-

Terfi et mi yen bakim ~e 
müddeiumumilerin 

müracaatları 

Bir komisyon• dilekçeleri tetkİ~ 
Bugünlerde bir edivor. 

• 

liste hazırlanacak . 
• pd 

Ankara - Terfilerine balen olmıyanlarıD itirazları ilı• il' 
kazai ve inzibati bir miai maralı Adliye ayırma k0~jl• 
olmayan muavin, bakim ve yonu tarafından tetkilıc .e ıı•' 
mliddeiumumilerle hakim sı· mektedir. Tetkikat bıf ~· 
nıfından aayılanlar4an 1936 a-üne kadar bitecek, bi~,. 
enesi sonuna kadar terfi iki numarala ayarma k0 ,,~ 

müddetlerini bitirenlerin sicil yonları ayn ayrı top1•0
' oa· 

sırası itibarile isimleri bir biri hakimlerin dijeri ~1,t· numaralı ayırma komiıyo · deiumumilerin terfi v•ıt ,~· 
nunca teıbit ve neıredilmiıti. lerini tetkik •e terfi ede~tıt· 
Netredilen liıtede isimleri lerin bir liıteıini yapac' --------·· ·-----------

~..,ransa'nııı 

Memleketimize ver· 
diği yeni kontenjan 
Franaa hükumeti, zecri 

tedbirler dolayııile ltalya'ya 

verilemiyen kontenjanları di

K-er memleketler arasında 
taksim etmiştir. 

Bu meyanda memleketi-

mize ikinci defa olmak 

üzere 1936 yılanın ilk üç ay 

i~in 250 kental yumurta, 
1500 kental fasulya, 1000 
kental taze sebzeler 

ten janı veril mittir. 
---···---

lsvesti' a 

kon-

Havaya 
Keyt için ate~. . il''. 
Balikcsir (Özel Aytır~1u~ dan) - KoruncunuD S tıiıO 

Yenice köyünden Ibr•b,11' 
oğlu Yusuf taşıdığı t~ lı'( 
casile havaya doğru bı~ııt' 
el ateş etmiştir. Çık•0 de' 
şunlardan birisi ayni k6Y,.,•ı 
Mustafa oğlu Snleyıl' f" 
rastlamış ve ağır surette 1 ,ıı 
ralamışbr. Yusuf yık• 
mıştır. 

Telefon Tayyare 
3151 Sineması~r 

röre, sabık başvekillerden 
(Milli hareket) lideri profe· 
sör Çankof'un Filibe seya· 
bati hükümetin bir emrile 
akim kalmı~ ve bu bidise 
"Hareket,.çiler arasında ıid
detli bir infial uyand1rmııtı. 
Çankof taraftarla11 hadiseyi 
protesto zımnında beyanna· 
meler basarak Bulgaristanın 
her taraf1na dağıtmıılard1r. 
Polis Sof ya' da birçok mat
baalarda araştırmalar yap· 
mıştır. 

.t 

(~azetesi Almanya için 
ne diyor? · 

Balkanlard9 

Grib hastalığı ,•;;., 
Son posta ile gele~ ııı"'' 

gazetelerinde okudugu ,,.~· 
göre, havaların kar•' yo 
ğından son zamaolard• birle 
nanistan'ıo birçok şe ~,ı 
rinde grib hastalığı b~,ı ' ~----------------------------

'25) n n g lYI ... ~ a A kın bfitftn kudret \ 'C kuvvetini açık olarak gt·steren 
18>~ U Ua bOyfik film 

. IJ,I{ GECE 
A TEN, GARY COOl'ER 

ilaveten bugilıı ve yarın "Kontinantal,, ayrıca Tflrkçe sözlü 
FOKS dünya haberleri 

ean ·aatJaı·ı· Bugün 15 ve 19 da KONTINANTAL 17 ve 21,15 te iLK 
~ • GECE .. cumartesi günü 13 te iLK GECE 

oınuula her enıte otobüs .. Karşıyakaya varpur vardır 
..... . . 

• • ~ ... ... • • 1 
- - -

Beyannamelerden mühim 
miktarda trenlerde bulunmuş 
ve fak at nerede basıldıkları 
henüz anlaşılamamıştır. Bu 
beyanname profesör Çanko· 
fun siyaaal partilerin ilgaaın· 

dan sonra daiıttırdıiı beyan
namelerin üçüncüsüdür. Bu 
hususta fikrine müracaat 
edilen Dahiliye bakaoı Gos
podin Sapof : 

- iş müddeiumumilik tara
fından tetkik edilmektedir. 
Polis bu husustaki vazifesini 
yapmış ve işi Adliyeye tevdi 
etmiştir; demiıtir . 

Moskova'da çıkan "lsves
tiya11 gazetesi, Almanların 
Ren havzasını işgal etmele
rinden babsiJe yaz.lığı bir 
makalede diyor ki: 

"Almanya, ıeneJerdenberi 
Veraay muahedesi Lokarno 
misakını tedrici v~ sistema
tik bir surette iblil etmek
te devam ediyor. Binaen
aleyh, son zamanlarda ak
dolunan Ruı-Franaız paktı, 
Almanlar için vahi bir se
bep olarak ileri sürülmek
tedir. Bu pakt akdedilme
seydi. Netice gene ayni ola
caktı. 

- t . . y ı• ,e goa ermıştır. unan 
işleri nezareti, Atirı• 1,g
Pire belediyeleri, bas~' 1ç 
bertaraf edilebiJınesı d•'' 
geniş tertibat almışl•' ıl ~ 

Bu hastalık, geçen ·yt•
ayni mevsimde Yunao•• b' 
her tarafını kaplamış ~e eo' 
vefiyat dahi veraıişt•·. b' 
dan dolayı bu sene ayıı' l 
meydan verilmemek ,, 

ti•' esaslı tertibat alınnı•f e' 
Yunanistan ' dan bsf 1'~,, 

k 1 k 1 . . b• an mcm e et erınıo 11, şehirlerinde de grip ıt'a 
bir holdcdir. 
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Varna Vaı .. idat tabakkı~kl Olivier ve şüreka- N. \'. Fratelli Sperco 

Al. R ' V. '~"". \ l Urnanında bulunan direktörlüğü 1 IZ3 sı Limited vapur • · arı Vapur Acentası 
bir vapur telsizi ev- Beyoğlu Maliye şubesi aceutası 1 er Zee ROYAL NEERLANDAIS 

york'la konuştu tahakkuk memuru llbami, M ıı· h . KUMPANYASI 
lzmir varidat tahakkuk di- ÜCe il anesı Cendeli Han. Birinci kor- & Co. " UL YSSES " vapuru el-

Bükreş - Varna limanın· r J 2443 DE t ı· d r rektörJüg" üne; Bursa tabak· don. e . • UTSCHE LEVANTE LJN E yevm ımanımız a o up da bulunan " Rodina ,, adlı y · K f 1 
kuk başmemuru Necati Iı- cnı ava ar çarşısı THE ELLERMAN LINES L TD. ''HERAKLEA,, vapuru 16 29-2-936 da ANVEF S, ROT -

Bulgar vapurunun telsiz me· F INIAN 8 tt b kJ · 20 t 
k mı·r tahakkuk müfettişfig" ine No. 34 " LAM .. vapuru mar a e eoıyor, mar a TER DAM, AMSTERDAM ve muru ve kendi yaptığı Ü· k d N 

çük bir makioc vasıta· tayin edilmişlerdir. mart LIVERPOOL ve SVVEN- a ar A VERS, ROTER- HAMBURG limanlarına ha· 
·ı 1 • SEAdan gelı'p tablı'y•de bu- DAM, HAMBURG ve BRE- reket edecektir. sı e Nevyork'ta bir te sız Ak 1 , llf "' MEN ı· ı 

. u ftrcn er. n ut· I ıman arına yük ala- " HERMES " vapuru 9 ıstasyonile ve muvaffakiyet- zmir ikinci Hukuk mah- lunacaktır. caktır. 
le konucımuştur. Nevyork'ta· laka (Okamr,ntol) kemesinden: " TRANTIO •• vapurı 15 martta BURGAS, VARNA 

,.. ~ 1 " ANGORA .. vapuru 3 
ki memur sesin gayet mü· öksnrok ckcrle- ~ zmirde arapfıranı cadde- mart LONDRA, HULL ve nisanda bekleniyor, ANVERS, ve KÖSTENCE limanları 
kcaımel geldiğini söylemiı rini rccrObe edi --..( sinde giritli sokaj"ında 2 sa· ANVERS'ten gelip tahliyede HAMBURG'dan yük çıka- için yük alacaktır. 
ve siyasal durum, havalar ~ 1 d t Hü · k kt '' ORESTES 9 . yı ı ev e o uran seyan ı· bulunacak ayni zamanda raca ır. .. vapuru 
ve daha baıı mes'eleler uz.. AMERICAN EXPORT LINE 
h ~ zı Münire tarafından kocası HULL itin yük alacaklar. martta g~lip 14 martta 

aklunda Varna'dan haber ~ d w• d w d H l't b "EXCHANGE,. vapuru 19 ANVERS, ROTTERDAM, 
1 . . egırmen agın a a ı . " THURSO ,, vapuru 22 sormuştur. ·•Rodina,, te sızı k b k martta bekJeniyor, BAL Ti- Art1STERDAM ve HAM· A d J me te i so ağında 115 sa- martta LIVERPOOL ve 

merika'dan maa a apon- MOR için yük alacaktır. BURG limanları için yük 
ya gibi uzak memleketlerde • Q.) yıla evde oturan şoför mus- SVVENSEA'dan gelip tab- JOHNSTON VV ARREN LI- alacaktır. 
de görüşmeğe mnvaffak ol· > tafa oilu tahsin aleyhine aç- liyede bulunacak. NE • LIVERPUL 

muştur. tığı boşanm davclsı hakkın· THE GENERAL STEAM NA- .. KENMORE .. vapuru 22 " HERMES " vapuru 23 
Q daki tebliğat ikametgahı meç· VIGATION Co. LTD. martta bekleniyor, LIVER- martta gelip 28 martta AN· izmiı· sicilli ticaret 

nıemurJuğundau: 
~ bul bulunduğundan babsile " ALIMNIAN " vapuru S PUL ve ANVERS'ten yük VERS, ROTTERDAM, AMS-

çıkardıktan sonra BURGAS, TERDAM ve HAMBURG 

lzmirde yemiş çarşısında 
ticaret yapan Aziziyeli Nal· 
bant zade Mehmet Hulusi· 
nin terki ticaret ettiğine 
mütedair beyannamesi tica· 
ret k nunu hükümlerine gö· 
re sicilin 1568 numarasına 
kayıt ve tescil edilmiş ol· 
makla esas kaydının terkin 
kıhndıiı ilin olunur. 

~ tebliğsiz geri çevrilmiş ve da· mart HAMBURG, BREMEN 
~ V ARNA ve :KöSTENCE limanlara için yük alacakttr. ~ vacı vekilinin istegwile bu bap· ve ANVERS'ten gelip tab- SVENSKA ORl.ENT 
'-'-' için yük alac ktar. 

l'IY"'. taki tebliğatın ilanen icrası· liyede bulunacak. "Vapurların isimleri, gel· LINIEN 
--'-ıf na ve tahkikatının 1-4·936 Not: Vurut tarihleri ve me tarihleri ve navlun tari· " ERLAND " motörü 13 

Ve POıjcu ~ahapan 

en o tno bir mns

hil ekeri olduğu 

ou unutmayınız. 

~ çarşamba gününe barakıJma- vapurların isimleri üzerine feleri hakkınd bir taahhüde martta beklenmekte olup 
Q.) sına ve arzuhal ıuretinin değiıikliklcrden mes'uliyet girişilmez . .. yükiinün tahliyeden sonra 

mahkeme divanhanesine ta- kabul edilmez. Birinci Kordon, telefon ROTTERDAM, COPEN-
likine karar •erilmiş oldu- ••---111111111!11111 ... .._•ll!llm-•• No. 2007 - 2008 HAGE, DATZIG, GDYNIA, 
ğundan o gün saat ıo sıra· D 0 K T 0 H 1 k 1.. GOTEBURG, OSLO ve IS-

... atı 1 IDO 01" KANDINAVYA limanları 

lzmir iciJJi ticaret 
memurluğu resmi 
mührü ve F. 

Kuv,'etli mnehil 

i tiyenler Şdhap 

farında tabsinin asaleten ve Ali Agah 
Ya vekAleten tahkikat ba'-'ı- 12 beygirkuvetinde (DizeJ) için yük alacakhr. 

K Çocuk Hastalıkları il ı b SE C 
Sıhhat ftrgQn 

haplarını Alaruf c/3 
ecza dcpolormdan 

mi huzurunda hazır bulun- markalı aı ku anı mış ir RVI E MARITIM 
Mütehassısı 

ması aksi halde aleybı'nde .,.,otör sahhktır. Taliplerin ROUMAIN 1J..uırı Beyler Sokagı V. 68 

Tenik imza11 
l - Beyanname 

rıyap kararı ittihaz ve teb- Telefon 3452 idarehanemize müracaatları 0 BULGARESTI., vapuru 
ilan olunur. 12 tt ı· · ü d lii edileceği H. U. M. K.nun mar e ge ıp aynı g n e 

tebliğat fashna tevfikan teb· KÖSTENCE, SULINA, GA-

liğ makamına kaim olmak :A(,~~!!i!:!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!~~& LAS ve BRAIL A limanlarına 
lımir Sicilli Ticaret ve ecznnelerdcn 

1 ~ arasmlar. ~ ~ 
memur uguna üzere keyfiyet ilan olunur. hareket edecektir. 

Ticari muamelitama nihayet :,==========~=:..::::.::.:.::: BAŞ DURAK "PELES,, vapuru 20 mart· 

verdiiimi tabi bulunduğum B .., B h ç·f·J•k h• I 1\ ILJI AMDf. Nu·· ZHE'I"' ta gelip 21 martta MALTA, 
maliye şubesine bildirdikten ag, 8 çe ve 1 1 Sa 1 p e l"İ ne lr1J MARSIL y A, ve BARSE-

sonra 11 -8-1934 t rihli be· Biitüo dünyaca tanımı~ SCHERING • KAHLBAUM s hh E LONE için yük alacaktır. 
yaoname ile de Ticaret o a- A. G. Fırmasının bil'umum haıere mücadelesi ilAçların· } 3 t zan esi "ALBA JUL YA., vapuru 
sına malümat vererek kay· dan ve lzmir Bornova Ziraat fnstitüsü tarafından tecrü· 16 nisan gelip 17 nisana 
dımı .sildirmiş ve batta 31- beleri yapıhp tavsiye olunan: l:'almz taze temiz ve ucuz ilaç ' ' C tu· doğru MALTA, MARSIL y A 
8

·l935 tarih ve 2565 numa· A. Meritol = Arsenik tozu ''alet ~e~iıleri satar. ve BARSELONE için y6k 
rah "Halkın Sesi,. gazetesi bb B y ve yolcu kabul eder. 
ile dahi ilin eylemiş oldu- B. Ob tbaumkarboluıum= ilaçlarımız gel· ~. at alık ağı ilandaki hareket tarihle-

ğumdan Ticaret kanununun miştir Norveçyanın halis Morina Balık yağı ıu rile navlonlardaki değişiklik-
35 inci maddesi hükmü da· C. Abavıt: Pamuklardaki hastalıklara karşı mü- Şerbet gibi ;çilebiJir iki defa süzülmi. tür . lerden acente mesuJiyet 
iresindc muktezasının ifasını evsir olan ABA VIT Biricik sataş yeri kabul etmez. Fazla tafsilit 
reca eylerim. 11-3-936 ıLE BAŞDURAK için ikinci Kordonda Tahmil 
lımirde Karantinada tram· D. _ 8 M J Hamdi NOzhet ve Tabliye şirketi binası 

a "'r acıııı arunız :Hiçbir şekilde reka- k d FRATELLI s 
evde oturan Aziziyeli Nalbant bet kabul etmeyen bağ macunlarımızda yoldadır CO vapur acentasın mfira· 

vay caddesinde 639 numarala 1 S ı U il AT EZAN ESi ar asın PER-

zade Mehmet Hulusi Müracaat muhali €~~~~~~~~~~~~~:~~~~~- caat edilmesi rica oJunur. 

M. Hulusi imzası Birinci Kordon 120 numarala y;;ilianede I Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
Umumi no. 2364 Hususi no. 3-18 

a 0~:1~::d ~u ~~u ~~art~; ~~s~ •1111111111111 l l fll fll l il l IJll lllflll 1111111111111111fi11111111111111111111111111111111111111111il111 • 

tuihri beyannamede yanı· ~=_-[zı11İı~ yün ınensucatı-
nıızda imzasını koyan zat ve 
büviyeti dairece maruf iz- = = 
~~;:.~::··1~~d· !~::;:r. !=Türk Anonim şirketi~ 
evde oturan Aziziyeli Nal· -
b - 1:1.mit· \'On len ucalı Tnrk A. ~- nin Hnlka-ant zade Bay Mehmet Hu· ~ -
lüsinin olup münderecatıoı ~ pmordaki kumn fabrika ı mnmulottndon olan = 
tarnamen kabul ve ikrar §§ uıc\' imlik \ ' C kı .hk, zarif kunın lnrla, hntloniye, _ 
etfk -1 

ten sonra bizzat vaz := nl \'f' yon çoroplnrı, bu kerre yeni açılan Birinci -

~~l~:!ğin~ tasdik ederim. Bi~ ~ kordonda Cumhuriyet mcydnuı ch'arında 186 = 
~art ay~nuz ottJzb'a!h .senesı --~ numaradaki (~ark IJalı Türk Auoniıu ,. ir-

ın on ırıncı çar· Y 
şa~ba günü. ~ keti) mağaza ındn atılmnkladır. Mezkur fahriko-, 

İab .. c. lzaıir üçüncü noteri § 0111 metnuet ''c zerııfct itibarile herke çe rnulnm 
sın A- . "h" - -

\'e Vek'J: ... ur rcsmı mu uru § olan momulalmı muhtnem rnfi~teriJerimiz • hir 

Jrnıası, ı ı Ali Raif Güoyer ~ defo daha tav iyeyi bir \'azifr biliriz. 
mumino23 = 

Bu b 83 Hususi no. 3-18 § . 
dair cyannacne suretinin § Toptan sataş yerı: 

• dos - . ş· k r Mart 193 Y•ıında aakh 11 § Şark balı Türk Aaonım ır e ı 
ulll .. -- 6 tarihli ve 2364 § 

...... , nu -
oldu· ruaralı aslana uygun := Perakende sabf yeri : Yeni manifaturacılarda 
'-u1 yg~ taıdilc kılındı. Bı"ndo· ~- S d b" d 1 
11: üz ot I . = . Kemalettin Cad. ağır ıa e 1ra er er _ 
•.vının • h seneıı Mart := mımar = 

on ik' · p - -
liino . ıacı ertembt § Kuzu oğlu • çartısı Asım Rıza ve biraderleri -

T. c 1 . E = 
1'ab11· ·AZOltr Üröacü noterı' ==-- J d · K 1 dd' C d = 

Y y · oifaturacı ar a mımar ema e ıa a . = 
\'t n o mur reımi mOh&rli enı ma = 

•rnına Al' R 'f G. = Yünlü mallar pazarı F. KandemiroğJu § 
'la ~ ~ i 

1 

a 
1 

ün Yer §1lllllllllillllfll11111111111111111CI11111111111111111111111111111111111111il111111111111111111111 Ull 

Birinci kordon No. 186 • 
! 

NfrA 
oII ıu r 



(Ulusal BirJik) 

• 
1 ' e üni re site talebesile profesörler ara

sında şiddetli bir arbede oldu 
Talebe, profesör (Gıbenes) üzerine ateş 

şunlaı·daıı hirile muhafız polisi 
açmış ve atı ığı 

öldürmüştür 

kur-

1 tanhul 13 ( Özel ) - fodrid'den haber verildiğine sôrQ muhafaza eden polise isabet ederek onu ôldOr· 
göre, Onh·er ite talebe ile profesörler arasında bir milştilr. Bunun nıerine şiddetli bir çarpışma olmuş 
arbede olmuş ve talebe, profesôr Gıhen4!s'e tabanca ve talebeden birçok gençler yaralanmı~hr. Bunlardan 
çek mi., tir. Talebenin ntllğı 20 kur undan biri, profe- biri derhal] ölmilştnr. 

-t-t-+...-.-49-----~-----

lmaıı Adliye 
bakanı dedi ki: 

''Almanlar, diğer mil· 
letler hakkın• haizdir,, 

Berlio 12 (Radyo) - Alman· 
ya Adliye bakanı Hanı Frank 
Alma ıazetecilerinc beya· 
natt• bulunarak demiştir ki: 

- Bir milletin mahvına 
matuf arsıulusal muahedeler 
bu asırda kabul edilemez. M. 
Hitler'in Rayihştağdaki nutku 
Alman milletinin; diier mil· 
letler hakkını haiz bulundu· 
iuou bildirmiştir. Lokarno 
muahedesini imza eden dev· 
letlerin bunu kabul etmeleri 
lazımdır . 

Lokarno misakını im· 
zalayan devletler Al
manya'ya nota verdi 
- Jlaşıaraf 1 inci sahifede -

lokaroo misakının 22 inci 
ve 43 lincii maddelerini ih
Jil ettiii ve bundan dolayı 
kabahatli addcdildiii bildi
riliyordu. 

Resmi tebliğ intişar ettik· 
ten sonra Almanya'oın Loo
dra clçiıi Vnn:Foş, Nornifofa 
ıelerek Eden tarafından ka· 
bul edilmiştir . 

Eden, Almanyıs'nın son ha· 
reketinin büyük önemle kar· 
şılandıiını öylcmiş ve ıulhün 
ihlil edilmemesi için Hitler'in 
hüsuilniyet göstermesini ve 
aakerlerioin bir kıımını olıun 

Ren havzasından çekmesini 

istemiıtir . 
Alman sefiri, derhal ce-

vab vermek selihatinde bu· 
lunduj'undan demittir ki: 

- Almanya, kendi topra • 
ğmda aldıiı ve alcağı her 
hangi bir tedbirden başka
sıDJn karışmasına cevaz ve· 
remez. Fakat Avrupa sulhu
nuo muhafazasına taraf tar 
elduğumuz için, Ren mmta
kasında sinolik bir şekil 
vermeii kabul ediyoruz. As· 
kerl rimizin, müzakerelere 
devam olunduiu mfiddetçe 
Fnnıız ve IBelçika hudud
Jarıaa yanaşmamalarını te
min edeceiiz. Netekim bu· 
nu, daha evvel Lokarno 
misakını imzalayan devlet
lerin Berlin ateıcmilterlerine 
hildirdik? 

Af men elçisinin verdiii 
derhal deleıelcr tarafından 
müzakere edilmiş ve fakat 
kafi görillememiştir. 

lstanbul, 13 ( Radyo ) -
Lokarno misakını imzalamış 
elan devletler d~Jegeleri, bu 
sabah toplandılar ve kısa 
bir müzakereden sonra Al
manya 'ya bir notanın muh· 
teviyah akşam gazet lerine 
verilecektir. 

Almaoya'nın ceyabı me· 

lt al yan • Habeş harbı 
-----------

imparator ordusile .. harha girecek, 
Ras Nasibu Vehib ııaşa ile görUştü 

lstanbul 13 (Ôzel)- Roma- harba girmere karar ver· 
d n bildiriliyor: Asmara'dan miştir. Dün Raı Naıibu ile 
uçakla genel karariiha dö- Vehip Paşa uzun bir müli
nen mareşal Badoğlio, şimal 
ordularına Koram üzerine 
yürümelerini emretmiştir. ltal· 
yan orduları derhal harekete 
reçmiştir . 

btanbul, 13 ( Özel ) -
Adis·Ababa'dan verilen ha· 
bere göre, Asanii iÖJO 
civarındaki kararıihta bu
lunan imparator, ortluıile 

kat yapmışlar ve cenupta 

taarruza geçmeği kararlaş

hrmıılardır. 

Ras Kassa ve Ras Seyyum 
ölen Ras Muleıreta'nın ordu· 
suna kumanda edeceklerdir. 
Şimalde çok kanlı muhare-

beler olacaj'ı s~yleeniyor Adis
Ababa tamamen boıaltılmıştır. 

----~--------~.--·~·~··--.·-.. --~------
Konsey toplantısı 

bırakılacak ? 1"'ekraı· geri mi 
Londra 12 (A.A) - Röyter ajansının öğrendiiine göre; 

Cumarteıi l'Ünü teplanmaaı kararlaıtmlan miJletler cemiyeti 
konıeyiain içtimaı tekrar teehbiir edec:oktir. Bu bapta kat'i 
bir karar ancak buıün ve ya11n yapılacak mlbakereler ne· 
ticeıinde verilecektir. 

--i-------·ıııı-... .• ... • 
Rus-Fransız· paktı Leh Yahudileri 
-Ba,tarafı 1 inci sahifede-

- Bu pakt, Avrupa'da 
ıulhün temini için akdedil
miştir. Bu paktı arzu etmi
yenler, fırsat bulduklarında 
her banıi bir millete tetavüz 
etmek fikrini besliyenlerdir. 
Biz bu paktı, Uluslar kurumu 
paktının esasları dahilinde 
imzaladık. Bu sebeple Fran· 
sız milletini temsil edenlere 
beyan ederim ki, Fraosa'oın 
ve sulhün selameti için bu 

paktı bilitereddüt tasdik et· 

sinler. Pol Bonkur'un söylevi 

şiddetli surette alkıılanmıı 

ve ondan sonra ba~bakan 

M. Alber Saro, pakt için ve

rilecek reylerin, ayni zaman

da itimat olacağını söyle
miştir . 

Reylerin tasnifinden sonra 
52 reyi muhalife karşı 232 
reyle pakhn kabul edildiği 
ve Alber Saro kabinesine de 
itimat edildiii anlaşıldı . 

rakla bekleniyor. 
Londra 12 (A.A) - Lo· 

karno devletleri konferansı 

bu akşemsaatl7,15 te açıl
mıştır. Konferanstan evvel 
FJaneen başbakan Baldvinle 
yarım saat kadar görüşmUı
tür. 

Londra 12 (A.A) - Lo· 
karno devletleri konferansı 

saat 19,45 e kadar sürmüş
tür. Müzakereler devam et
mektedir. Henüz hiçbir hüs · 
nü hareket tesbit olunma
mıştır. Yarınki toplantı için 
bu akşam hükümet tarafın· 
dan verilen ziyafette hazır
lık müzakereleri yapılacak· 
tır. 

Bir gnn söz söyle
miyecekler 

Varşova 12 (Radyo) 
HahamlarıD hayvan keame· 
Jeri yasak edildiii için Ya
hudi cemaati hahamları bir 
toplantı yaparak bu yasaiı 
protesto etmeğe karar ver· 
mitlerdir. Hahamlar, Leh 
Yahudilerinin bir ay et ye· 

memelerini bir rün biç söz 
söylememelerini ve o gün 
fabrika, atölye ve ticaretha· 

nelerini kapalı bulundurma

larını liararlaştırmışlardır. 

logiltere Krah 
evleniyormu? 
Londra, 12 (Radyo) 

lngiltere kralı sekizinci Ed· 

vard; yakında evlenecetin

den kendisine verilen tahsi

satın artırılmasını pırlimen· 

todan istemittir. 

Belgrad'da sahte 
para basanlar 
Belrrad, 12 ( Radyo) -

Elli dinarhk sahte para bas-
tıkları anlaşılan bir darphaoe

memuru ile dört arkadaşı 

zabıtaca tcYkif edilmiıtir. 

Düzeltme 
Dünkü . gazetemizin dör

düncü aahifeainin beş ve al
tıncı sütununun alt kısmın· 
da Milis icra memurluğun
dan serlevhalı ilanın onuncu 
satırındaki 36· 149 numaralı 
dosya yazılacak iken yanlıı· 
hkla 3~ · 109 denmiıtir düzel· 
tiriz. 

ispanya 
Geoerallarındao birisi 

tevkif edildi 
Madrid, 12 (Radyo) 

1934 te Astorya'da çıkan 
sosyaliıt isyanının muhake
mesiz birçok kimseleri kur· 
şuna dizdirmiı olan askeri 
müfettiş general Lopcz ve 
muavini tevkif edilmiştir. 

M. Bek Londra· 
ya gitti 

Varıeva 12 (Radyo) -
Lehiıtan hariciye bakanı 
M. Bek, bugiln Londra'ya 
hareket etmiıtir. 

Gönnllü defteri 
açmışlar 

Roma, 12 (Radyo) - Fa
şiıt baıkanhğı, bu ayın 
14 ünden itibaren bir a-inüllü 
defteri açmıştır. Gençlerden 
arzu edenler, göniUlü kay
doJuaacakJar Ye tloiu Afri· 
ka 

1 

sına ıevkedileceklordir. 

1'uran ıakımı Me-
nemen 'e gidecek 

telif fudbol maçları yapıla
caktır. Ezcümle Harmandalı 
ve Helvacı köyü ıençleri 
Bu maçtan sonra lzmir Tu
ran fudbol takımı ile Mene· 
men C.H.P. himayesindeki 
gençler arasında bir temıili 
müsabaka yapılacaktır ve 
bu ırüıel ıün böylece tes'id 
edilecektir. lzmir'li gençler 
akşam trenle ındet edecek
lerdir. 

Bölge ve Halkevi 
Lik maçları 
Dün toplanan Futbol heyeti 

önümüzdeki hafta yapılacak 
Lik maçları proırramını ve 
hakemlerini aıaiıdaki tekilde 
tesbit etmiştir. 

A takımları : 
Saat 11 de Buca-Altınordu 

hakem Sabri lzmirspor 
Saat 13 te Göıtepe· Demir 

spor hakem Esat K. S. K. 
Saat 15 te lzmirspor·K.S.K 

hakem Ferit Göztepe 
8. takımları:I 

lımirapor • K.S.K hakem 
küçük Mustafa Halkevi. 

Göıtepe • Demirspor Ba · 
ha Konuralp Altay. 

Altınordu - Buca Ahmed 
Özgirgin Halkevi. 

Ualkevi Mektepler ve 
kulOpler liki: 

Cumartesi: Lise - San'at
lar hakem Hasan Altay. 

Karataı • Muallim hakem 
Mustafa Altınordu 

Pazar: Hacıhüseyinler·Hi· 
lil hakem Kadri Buca. Te· 
pecik - Eırefpaıa hakem 
Kadri Buca 

Hitler'in söylevi 
• 
-Baştara(ı birinci sahifede-
mlyoruz, barbın aleyhdarıyıı 

Frnoea, hododlaraoı birkaç yüz 

kilometre Oıeye götOrmek için 

biltQo gencllğlnl kaybetmiştir. 

Biz hırbJD fenalıklumı bildi· 

ğlmlz için harb letemlyoroz. 

Bununla beraber bıekalarmıo 

bizi ezmePine ·mOsaade edeme· 

ylz. Den naııyonalistlm, hiçbir 

kuvvet proğramımı drğleılre · 

mez. Zira bu programın mfi 

dafil bllytık Alman aakerldlr. 

Banı diyecekler ki harp is· 
lt.mlyorsan neden ıllihlanıyor· 

sun? Bu ıuıle •ereceğim cenp 
gayet basittir: 

Almqo milleti cıir yıeaya· 

mız, ben harp taraftarı olamam, 

ıılra bizzat hupte bulundum. 
IAkln Alman mlll~tl bogftn yı 

eamak istiyor." 
M. Bitler, bundıo sonra 

Rodya'ya bOcum etmle •e şun· 
ları söylemletlr: 

- Ruıyaoın ne yapmak le· 

tcdfğlof, biitOn clbın gibi biz 

de but yoroz. Fa ket f ' ransaoın 
boJee•lkltkJe beraber yOrilmekle 
ne yıpmık istediğini blrtOrlG 

ıolıyamıyoruz . 

Rosyıda öodört milyon Al 
mın Hrdır. Boolarm, bolenlk· 

lf~lo tazyıkl allındı yaeam11uıa 
mf11aade edemeyiz. Ben, bir 

dabı hiçbir teklifte bolonmı· 
yıcağım . ,, 

Bitler, bundan ıoora yıbu 
dllere elddetle hOcum etmle •e 

neticede Almanya'om bilyOk· 
IOğü lçfo Alman mllletlnln 
yek •Gcud bir halde bulunm11ını 
istemiştir. 

Hhler, yftz tıiolerce Alman 
tarafındın alkaelanmıetır. 

Berlin 13 (Özel) - M. 
Hitler bugün Ren mıntaka
sındaki bütün şehirleri re· 
zecek ve halkla temasta 
bulunacaktır. 

Maniaa sulh hukuk mah· 
kemesinden: 

lzmirde Mezbaha civarında 
50 sayılı evde Kamil kızı 
Neltiye ve Manisada Klmil 
karısı Sekine ve oilu Mela
met ve kızı Saniye aralarında 
müşterek Manisanın Ni,.acı 
paıa malıalleaindo Yağhane 

sokaiında saiı Dolıun Hü
seyin solu Ahmet karısı Ra
şide; arkası hafız Oıman 
Ramazan, Saraç Mustafa ve 
cepheai yol ile mahdut 3500 
lira kıymeti muhammeneli 
bir bap hane. 

lzmirde Zafer mahaJlesin· 
de saiı 2226 sayılı arsa solu 
2225 sayılı arsa arkası 2228 
sayılı arsa cephesi yol ile 
mah.lut 1500 lira kıymeti 

muhammeneli bir bap haıae. 
Çarşıda Balıkpazarı cadde· 

sinde Osmaniyeli Osman solu 
Saraç Hliıeyin, arkası Yeni 
han cephesi manifaturacı 

ıirketine ait yol ile mahdut 
1250 lira kıymeti muhamme· 
neli dükkin izalei şuyu için 
muhakeme kararına istina
den ıatıhkt~r. Yüzde yedi 
buçuk depozito akçesi peıin 

verileceii a-ilti satış bedeli
nin mecmuu peşin olarak 
taaviye edilecektir. DellAliye 
vesair bilcfimle rusum ve 
harç müıteriye aittir. ihale 
ırünü 4-5·936 tarfhine müsa

dif pazartesi günü saat 16 
da olup milzayelle netice
sinde kıymeti muhammene· 
nin yüzde yetmiı beti dol· 
madıiı halde müzayede 15 
gün temdit edilecektir. Müş· 
terilerin ve alakadarların 
Manisa mahkeme baıkAtip 

mua•iai Şakir ile belediye 

13 Mart~ 

l~. Pi yangosıı ;' 
-Baştnrafı biıi11ci scılıifede ,.

1 

224i 8 22521 22662 2~~ 
24122 2437 ;3 24856 25:~ 
26021 28564 28606 2ıı j 
28938 

1 r· Y Qzellloer Ura kızan o o 1 • , 
33• 

1358 1976 2694 6211 
3688 5374 5769 ,~ 

7591 11079 12036 1 ~61 
l3551 l:i55t J551J 14,l 
16880 ı 70 8 22452 ~ .. 
25220 25418 2641 H 2sıı 
28197 29093 

Y Qzcr lira kazanaoler: 
ı :ıs ı 24 4 2s93 

3702 
4672 
6419 
8016 
1128~ 
L2548 
13756 
15777 
19887 
2:3105 
1581.0 
27888 

3839 
4713 
672 
~us 

11742 
12616 
14088 
16468 
21284 
23669 
26148 
28166 

4 li l 
4817 
6997 
8477 

12026 
13ll7 
14396 
17599 
21287 
24:l67 
27018 
2S327 

29103 29968 

~--------------~ Kemalpaşa icra merPur 
ğuadan: ç 

fzmirden Ali Fehmiye b0'df 
lu Armutlu köyünden yu• r· 
kızı Müzeyyenin iıbu bOsc 
cundan dolayı tahtı b~~~ı 
alınan tapunun teşrio1• d• 
928 tarih ve 44 numar•'111 d• 
mukayyet Armutlunun A f 
O o k" d k A O t•'' ıçı mev un e aın ve ~~ 

ları glln doğusu hacı 9etı91 
ve hacı Yusuf baiları b• sı 
hacı Süleyman bağı, poY'',. 
'alidesi Haticeye ayrıJaD ~'' 
bal, kıblesi Belkısa ayrı f 
mahal ile çevrili tap~ ~~e~ 
dına göre üç dönüm ikı e~dl' 
miktarında ve 300 lir• 1~ 
w • d k' b' L ı b •J ., ger•n e ı ır .:ıt a •i., çı· 

artırma suretile satıhg• tit 
karılmaıına karar verilrıı•~; 
Birinci artırnıaaı ıs-4· d' 
çarşamba günü saat 1~ ~e 
Kemalpaıa icra daire•

10 
d• 

yapılacaktır. Bu artırrıı;,d' 
tahmin edilen kıymetio 'J ,~ 
yetmiş betini bulursa eo :r 
artırana ihalesi yapıl•~ ,,. 
bulmadığı taktirtle ikİP~~i•'' 
tırmaya çıkarılacağı ,e 1 

"'"' 

artırması 6-5-936 çart• ıt' 
iünü saat 11 de Keoa•1~ 11 

icra dairesinde yapılacd1 tı' 
ı, •' bu artırmada en ço~. oo' 

ranın ü .. erine soa ihale•• 
2 ti' 

sayılı kaaun ile çekiJece~dl' 
Bu artırmaya iştirak e 0~ 

ceklerin yüzde yedi b0
' ~· 

k 
_,e 

pey akçası veya ban • dı' 

tubu ibraz etmeleri lil~~ef' 
Artırmanın ıarnamelerı ,;~ 

k . ö b'l . . İD t• J esın g re 1 mesı ıç o• 
ilandan itibaren 20 gO~ :e9 
detle açıktır. Bu rayrı 1,,1~ 
kulde bir hakkı ol•.0ti~t 
evrakı mUsbitelerile b~~ 1~9 
icra dairesine relmeler•~ ;ııl 
taktirde hakları tapu sı'pıf 
sabit olmadıkça paraP111 ,,~ 
laşmasındaa hariç k•1' d' 
lan, bu ı•yri menkuID~t ti 
laliyesi müşteriye • 1 •0~ı' verıi borcu satış bedelı 1,1 
tutulacaiı ve daha . eı~1 

malumat almak ist•Y5 ;' Kemalpaşa icrasının 9S ,ti' 
sayılı dosyasına mür•'' 
ilin olunur. 

ltizaı· bi 
Yazının çokluğund•11) ,, 

( Otuz tabutlu ad• 1Jı~ 
tefrikamızı koy•ıı> bı 
Sayın okurlarımızd•0 

dileriz. 

dellilına müracaat 
ilin olunur. 


