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lımirde çıkar, aktamcı ıiyaaal razetedir 

Tren kazası 
Paris ekElpresi, Raros istas· 

yonunda diğer bir trenle çar· 
pıştt '\1e raylardan fırladı. 
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Hükiımetimiz, bütün devletlere bi
rer nota vermek suretile boğaz-
ları tahkim edeceğini bildirdi 

~ ~ ~ 

Hükumetimiz; arsıulusal vaziyaıte husule gelen esa!-llı değişmeler karşı· 

sında, boğazlar mukavelesinin bugünkü şeklinin Torkiye'nin emniyet 
ve müdafaası için esasından değişmesi lazım geldiğine kanaat getirmiştir 

Başbakan parti de genel siyasal d·urumu anlattı 
Ankara 10 (A.A)- Bat 

vekaletten teblii edilmi~tir 
Arsıulusal vaziyette hu· 

ıule gelen hukuki, siyasi 
ve aıkeri eıuh değişmeler 

u11ısında botazlar muka
veleeinin bugftnkft halinin 
TGrkiye'nin emniyet ve 
mCldafaaıı için deli,meıi 

IAaımgeldiğioi mfttahede 
eden Cumhuriyet hflkft· 
ın~, vakılle boğazlar mu· 
kaveleaini kendilerile mft· 
zakere etmi' olduğu dev
letler mftracaata karar ver· 
mittir. 

TGrkiye Hariciye Vek41eıi 
huna dair olan notayı afa. 
kadar devletlere ve ma· 
kamlara tebliğ edilmek 
Cizre İ•·ap edenlere bildir· 
mittir. Nota metni alaka· 
darların eline vasıl oldu· 
iu anıa,ıldıktan ıonra net· 
rolunacakllr. 

Almanlar 
Ren'de tahkimata 

başladılar 

Bir Alman neferi 
lıtanbul 11 (ÔzeJ) - Pariı· 

ten haber veriJdiiine 16re1 

Almanlar, Ren'de tahkimata 
bıılamıılardu. Huıule ıeti· 
rifeD mU.tahkem mevkilere 
iki ıllldeaberl toplar te9k 
•dilmekte vı tabfidat yapıl· ........ 

lstanbul, 11 (Özel) - Fran
sa'oıo Ankara bilyllk eJçiıi 

M. Kamerer, baıka bir yere 
tayin edildiğinden yakında 

memleketimizden aynlacak
trr. Sefir gazetelere vaki 
beyanatında, Tilrkiye'dea ay
rılmakla tee11ilr duyduiunu 
iıhar eylemiı ve boiazlar 
meselesi hakkında da: 

- Bu meaele akid de•· 
Jetler araıında balledilirae, 
Lozan muahedesinin bozul· 
ma11na meydan verilmemit 

olur; demiıtir. 
Ankara 10 (A.A) - C.H. 

Partiıi kamutay gurubu ida· 
re hey'eti batk~nhiından: 

C. H. Partiıi Kamutay 
ıurubu 6jJeden ıonra Haaaa 
Sakanın batkaalıiında top· 
Janmaıtar. 
Baıbakaa lımet la6aü re· 

ael ıiyaıal duram hakkıada 
Partiye izalaat •erdi. Baıba
kaaın bu izahlara ırupça 
mlttefikan kabul ve taıvip 
olundu. 

•••• 
Cenupta ltalyanlar fena 
vaziyette bulunuyorlar 

Batbakanımız T. R. 
Aras'la birlikte 

flç gllnlflk muharebenin aleyhlerine ne· 
ticeleodiği sanılıyor. imparatorun ordu· 

8U yeni bir barba giriyor 
Şu nokta şimdiden ta-rih 

olunur ki, bftkilmetin le· 
şebbflsfi timdiye kadar ta· 
kip ettiAi esas siyasetinin 
usullerine tamamen muta· 
bık bir mahiyettedir. 

Mısır' da 
1.,nrklnk - Araplık 

meselesi 
Suriye istiklalinin temini 

için Patis'te cereyan etmekte 
olan müzakereler üzerine imparator orduf)uodan bir mflfreze 
Suriye gazetelerinde ve lstanbul 11 (ÔzeJ) - Lon- beri cereyan eden ıiddetli 

dra'dan Röyter ajan11 bildi - muharebe hakkında benilz 
bilhassa lskenderun'daki f riyor: ta ıilit gelmemiıtir. Maama· 
Türkçe ve Arapca aazete- f"h ı ı 'J b b • Graçyani cenup cephesia- ı ta yan arın u mu are· 
lerdc hararetli müoakatalar beler hakkında tafıillt Yer-de ta .. rruza ıeçmiıtir. Vebip 
başlamııtar. medijine bakıhru, vaziye-

Bundan birkaç gün evvel pafa, harekita idare için ka· tin aleyhlerine oldufu anla· 
Alevilerin ve ArapJarın bir rargibını Harar'ın 85 kilo· tılmaktadar. 
mektep binaıına aatıklara metre uzatında bir daida Şimalde Galaçya mev• 
Suriye bayrağına mukabiJ kurmuıtur. kiinde imparator orduıu ile 
Türk gençJeri tarafından Ras Nasibu ile daimi te· temasa relmitlerdir. Kanlı 
bir gece Jskenderun'un bazı mas halinde bulunmaktadır. bir mukarebeye iatiıar olu· 
mahallelerindeki elektrik di· Cenubi tarkide dört gllndea nuyor. 
reklerine Türk bayrakları -----•• .. .-~_.· ... 1••-,.ıM•------
asılmıı, polis bu bayraktarı Sey} ahlara Jran'daki 
toplamııtır. K 1 J k 

lıkenderUD aanca.tıada 0 ay J 
Türk olmayanlardan bazıları Bu hususta bir kanun 
Suriy'nin iıtikllli için Fran· 
aa'ya gidea vatani heyetini IAyihası hazırlanıyor 
tetyi için Haleb'e bir heyet Ankara 11 (Özel)- Pt'em· 
ıaadermiılerdir. lıkeaderun leketimize relecek aeyyabla· 
ıazetelcri bu heyetin laken· ra her tllrlD kolaylıj'ln 1a1• 

derua'u temıil edemiyecejiai t terilmeai için bilk6met bir 
yaaarak proteıto etmekte· kanun llyilaa11 baıırlamak· 
tliıler. tacbr. 

Amerikan tebaasını 

biz himaye edeceğiz 
Iıtanbul, 11 ( Ôıel ) -

Amerika b6k6meti, lrandaki 
Amerikan tebaaıının hllk6· 
metimiı koaıoloalara tarafın· 

dan himaye edilmeıini iıte· 
mit •• Amerika'••• bu iı· 
kil kaltlll e4ilmi9'1r. 

Uzakşarkta vaziyet ve
hamet keshediyor 

japonlar hududa asker ve mOhim
mat sevk ediyorlar.Almanlarla bir
likte Ruslara hücum edeceklermiş 

Japon imparatoru orduyu teftit: ediyor 
. ~ıtaabul, 11 (Özel) - Pa· rafla olarak Ruı'Jara bilcum 

rıı ten gelen haberlere g&re, d ki . • b'ld' . 
k , . . . e ece erını ı myor. 

aza Şarlr ta vazıyet Fttıkçe 
vahamet keabetmektedir. 
Japonlar, Ruı hudutlarına 
mlltemadiyen aıker, top, 
tank, mitralylı ve mllbim· 
mat ıevketmektedirler. Son 
defa olarak Tokyo'dan 141 
inci piyade alayı, Ruı·Man
çuko hududuna _gitmek &zere 
yola çıkmıtbr. Taymi• gaze· 
teainin Tokyo muh•biri ver· 
diği bir haberde, Japon'Jarın 
Almanlarla birlikte iki ta· 

Pa~kalya . 
MOnosebeıile Pari~ 
zenginleri sayfiye· 

lere gidiyorlar 
lıtanbuJ, 11 (Ôıel) - Pa · 

riı'ten haber veriliyor: 
Paskalya yortusu münase

betile Pariı'ten sayfiyel : re 
gidecek olan zengin aiJeler, 
diin mütemadiyen tayyare
lerle taıınmıılardar. Sabah 
saat dokuzdan akıam 16 ya 
kadar Paris'le mülhakat 
ırasında 328 yolcu tayyıreıi 
mütemadiyen gidip gel
miıtir. 

Ribentrop 
Almanya'oıo Lon
dra elçiliğine ta

yin olundu 

Voo Ribentrop 
Iıtan bul, J 1 ( Ôzel ) -

- Devamı diJrdünriJ sahifede -

( -- ( Ulusal Birlik ) e Göre -- ) -----_.-
Altınları kurtarmak için ölülerin 

dişlerini mi sökmeli ? 
Siıe bugün, ıahıi hiçbir fikrimi taıımıyan bir yaza veri· 

yorum. Vapurda iki kitinin konuımaımdan çıkardıjım bu 
yazıyı okuyunca, ıiz de düıtınilnilz, bakalım ne neticeye 
varacakunıı 1. Ejer doiacak fikriniz ite yarar birıey iıe 
bana da yazmak liltfunu eairıemeyin .. 

Konuıulanları atağı yukarı, aynen yazıyorum: 
:- Y abu, hllldimet, altın kaçakçılajıaı tiddetle takip 

edıyor. 

- Evet, haklıdır da. 
- Yalanız ıu •ar ki, buıUo memlekttte bir altan kay· 

bolmaaı •ardır. Altan eriyip aidiyor. Amma, huduttan dı· 
tarı defil, baıka yere 1. . 

- Nereye?. 
- Meıara 1 
- Aala•atlı• I 
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Bitler, mecbur olursa harb etmek 
kararını çoktan vermiştir 

Cinai Roman Nakili: 
Almanya, Artık 

halini 
fetbedilmiyecek 
almış bulunuyor 

bir kale • -93-

Haf iye Tolbiyak, dilsizi .. 
Lüi'nin evine götür- Berlin, (Özel aytarımızdan) -

Alman'Jarın, timdi eakiıinden 
çok daha kuvvetli oldukla
rını iddia etmek, hiç te ba
tah bir hareket olamaz. Zira 
(Ren) havı11ı işııal edildi
ğinden biri Alıoanya'nın gös
terdiği bar~ketler, hayreti 
mucib olmuştur. 

dirde·harbetmek · karar.ını 
vermiş bulunuyordu. 

mek 
1
istiyordu .. 7 Marttan dört ay sonra 

Almanya'nm bütün tecbiza· 
tını ikmal etmiş olacağı ve 
dünyanın en kuvvetli bir 
devleti derecesine gelmiş 

Emniyet 
Anri'nin 
ederek: 

direktörü, Baba size mühim bir nokta arze· 
şözlerini tasdik 

- Şüphesiz - dedi - kati
lin, köşke geldiği gece kar 
üzerinde bırakmış olduğu 

ayak izlt ri de vardır. Bu 
ayak izlerinin kahplarını çı· 
karttım. Oğ'lunuzun ayak iz
lerine tevafuk edip etmedi
ğini tesbit edeceğiz. ikinci 
derecede, öldürülen kadının 
oturduğu köşkün yanı başın· 
da bulunan kömürcü va ka· 
nsı, köşke ara sıra iyi giyin
miş bir erkeğin gelip gitti
ğini söyliyorlar. Lüi'yi bun· 
larla da yüzleştireceğiz. 

Baba Anri derhal emniyet 
direktörünün sözünü kesti 
ve: 

- Eyvah, halbuki oğlu
mu evveJa dilsizle yüzleş· 

tireceğinizi ümit ediyordum. 
Diyerek telebbüf etti. 
Emniyet direktörü, ihtiyar 

hafiyenin müteessir oldu
ğunu anlamıştı. Ona daha 
fazla ıstırap verUJemek için 
cevap verdi: 

- Evet doıtum, ben daha 
evvel bu fikirde idim. Likin 
oğlunuzun ifadelerini işitince 
bu hususta biraz istical 
göstermemeğe karar verdim. 
Maamafib, onu da yapac:aiız 
ve sizi lnrmıyacağız. 

Baba Anri, emniyet direk· 
törünü iltizam etmek için 

olanca kuvvetini gösteri· 
yordu. Derhal: 

- Teıekkür ederim, ba 
tamam! işte Müsyü Tolbi· 
yak ta geliyor, ne ıyı oldu. 
Onun da reyini alırız. 

Dedi. 
Filhakika Tolbiyak, karşı

dan görünmüştü. Çok hatır· 
şinasane bir tavırla odaya 
srirdi ve Baba Anri'ye ihti
ramkirane selim vererek: 

- Düçar olduğunuz fe
liketten daha dün gece ha
berdar oldum. Ustad, ele
minize 'Candan ve gönülden 
iştirak etmekte olduğumdan 
emin olabilirsiniz. Zaptiye 
nezareti de. bu esefli vak'a· 
nm tahkikatına bendenizi 

memur edecek olursa, vazi· 

femi yapmakta kusur etme

mekle beraber oğlunuzun 

beraet zimmetine çahşaca-

ğım. 

Dedi. 
Tolbiyak'ın bu sözlerine 

karşı emniyet direktörü Baba 
Anri'ye dedi ki: 
-.:.. Burada berkesin, size 
muhib olduğunu oğlunuza 
ıöylemekte isbat ettiniz. 

Sonra Tolbiyak'a tevec
cilble devam etti: 

- MiisüyO, maznunu dil
sizle yüzleştireceğiz, sızın 

bu husustaki fikriniz nedir? 
Gayet miibim olan bu te
şebbüs burada mı yoksa 
Maza hapishanesinde mi ya
pılsın, siz de düşüncenizi 

söyleyiniz. 
Tolbiyak, biraz düşündük

ten sonra: 
Mademki benim fikri-

mi soruyorsunuz, ben de 

deceğim: 

Maznun ile dilsizi yüzleş· 
tirmekten kat'i bir n~tice 
istihsal etmek istiyorsanız, 

bu işi, bazı şerait tahtında 
yapmanız lizımdır. 

Dilsiz zeki bir adamdır. 
Yahutta öyle görünür. Ben 
kendisini görmedim. Gör· 
memekliğim de, bazı sebep
ler tahhnda idi. Hatti bu 
herifle görüşmekten çekin
mekliğim, zaptiye nezare· 
tinde bir dereceye kadar 
taaccübü bile mucib olmuş
tur. Bunu burada bilmül}a· 

ıebe arzetmekten geri du· 

ramam. Az kaldı, beni heri· 

fin şeriki cürmü addedecek
lerdi. 

Tolbiyak •m bu sözleri iize• 

rine emniyet direktörü le· 
bessüm etti ve sonra: · 

- Yanlışsınız, bu huıusta 
kimsenin bir ıey düşUndüğil 

yok. Y ılnız. tahkikatta isti· 

cal göstermemekliğiniz bir

kaç defa şiklyeti mucib ol
muıtur. 

Tolbiyak, hemen 
verdi: 

- icabı maslahat .. 

cevab 

Fakat 
ben dilıizle bidayette gö
rüşmüş olsaydım, şimdi ıize 

bu teklifi yapamazdım. Dil· 
siz beni tanımıyor, bu &e• 

beple kendisini M. Lüi'ni11 
evine götnrmekliğime mli• 
ıaade etmenizi teklif ede· 
ceğim. 

M. Anri, emniyet direk• 
törünün yüzü.ne b•ktıktan 
sonra: 

- Burada ne için yüıleş
tirilmeıin? 

Tolbiyak cevap verdi: 
- Tabirimi mazur göre· 

cek olursanız, diye bilirim 
ki, eğer bu dilsiz, maznunun 
hizmetinde bulunmuş iıe, 
Maza hapishanesile bu tev· 
kifbanenin odalilrından bi
risinde efendisini görecek 
olursa, onun da kendisi gi
bi tevkif edildiiini anhyarak 
şimdiye kadar oynadıtı ko
mediyayı bundan sonra da 
oynamak istiyecek, yani bir 
şey söylemiyecektir. 

- Arkası var -

Ren havzası şimdi ne va
ziyettedir? Bu ıualin ceva
bını mümkün olduğu kadar 
doğru vermeie gayret ede
ceğiz. Bugiln; Stüdgard, Kals
truyin, Manbayın, Frankfurd 
Konplenz ve sair şehirlerde 
sonsuz bir sevinç hOkllm sil· 
rüyor. Herkes, Almanya'nın 
Hitler sayesinde hayat bul
duğu kanaatindedir. 

Hitler Almany'ası, şimdi
den istikbal için çok kuvvet· 
lidir. Bug6nkil Almanya, 
• Hitler'in ıöylediği gibi·eıki 
Almanya deiildir. Silihları, 
topları, donanmaS1 ve hava 
kuvvetleri, şüphe yok ki, 
Fransa derece.inde değildir. 
Fakat; Alman milletinin ira· 
desi, mane•İ kuv•eti, azmi 
cesareti, hiçbir millette 
yoktur. 

Almanya'nın Ren havza· 
ıında ne gibi aıkeri tadbir 
aldığı Jiyıkile belli değildir. 
Filhakika (Ren)'in muhtelif 
yerlerine topçu, piyade ve 
sair sınıflardan olmak üzere 
9 fırka asker yerleıtirilmiı· 

tir. Fakat acaba daha fazla 
tedbirler ahnmamıımıdır? Bu
nu hiç kimıe bilmez. Zira 
Almanya, aıkeri mes'eleler 
hakkında en ufak bir ihbarda 
bulunınların kafasını uçur· 
maktan baıka ceıa kabul 
etmemektedir. Bunun içindir 
ki, askeri fabrikalarda çalı· 

şanlar, hiç kimıe ile temas 
ettirilmemekte ve daima mil
tecenit bir halde bulundu· 
rulmaktadır . 

Hava kuv•etlui nazırı ge
neral Göring, 1936 senesi 
nihayetine kadar Almanya· 
nın iki bin tayyare daha 
yapmağa kadir olduiunu 
söylemektedir. Maahaza, 
alikadar fen adamları, bu 
müddet zarfında AJmanya 
tayyare fabrikalarının, antak 
1600 tayyare imal edebi
leceklerini ı6yliyorlar. 

Hitler; (Ren) havzasının 

askeri işgal altına alınması 

hakkındaki kararını, 7 Martta 

Alman ordusu başkuman· 
danı Blum berg 

vermiıtir. Fakat ondan ev· 
vel,-mecbur kaldıiı tak-

bulunacağı söyleniyor. Ala

kadarlar, bu dört ay içinde 
Almanya'nın, bütün noksan
larını ikmal etmiş olacağını 
söylüyorlar. Gerçe, bu nok
sanlar1n, şimdiden bile 
ikmal edilmiş bulunduğunu 
iddia edenlerde vardır. 

Nihayet şunu iddia edebi
liriz ki, Almanya, artık fet· 
hedilemiyecek bir kale ha· 
)ine gelmiıtir. Ve bu kale, 
günden güne bir kat daha 
kuvvet kesbetmektedir. ·-· Bir genç buğday amba_

rında havasızlıktan öldü 
·--Mebmedin amba .. da kazaen mi düş· 

dt\ştOğu, yoksa hadisede bir kası mi 
bulunduğu henOz anlaşılamadı 
(BALIKESiR özel aylarımız bildiriyor) 
Evvelki a-ün, Mabarrem derhal haberdar edilmiıtir. 

Hasbi un fabrikasında bir Bunun üzerine cumuriyet 
işçi gencin ölümile netice- miiddeiumumisi, hükumet 
lenen çok feci bir vak'a doktoru poliı komiseri fab-
olmuıtur. rikaya giderek tahkikata 

Yenice mahallesinden baılamıılardır. 
Ömer çavuş oğlu Kara Meh· Şüphe edilen ambarda 
med fabrikada üç dört ay· araıtırma yapılmıthr. Bu araş· 
danberi gündOzleri çalıı- tırma sonunda zavallı Meb· 
maktadır. med, buğdayların altından ölü 
Ôğrendime göre, Mehme· olarak çıkarılmıştır. Bura-

din iti fabrikanın en üst dan doğruca memleket has· 
kattaki birinci ambarda 

tabasine kaldırılan cese· 
buğdayın akııını kolaylaş-
tırmak için, mahsulü kü- de orada otopsi yapılmış ve 
reklemekdir. MeJımed her Mebmedin ambarda asfiksi-
günkü gibi o ıün de saat den, yani havasııhktan öldü· 
sekizde ite başlamıştır. ğü tcsbit edilmiıtir. 

Bir mOddet ıonra ortada Halihazırda meçhul olan 
görünmiyerek aranmışsa da 
buluna mamııtar. 

Mehmedin böyle ansızın 

kayboluıu ve epeyce bekle
nildiği halde ortaya çıkma-
yışı f abrikadakiler tarafından 
teliıla ve merakla karşılan
mıştır. 

Bu sırada oluklardan da 
buğday aı geldiğinden Meb
medin buğday ambarına 
dütmesi fÜpheleri uyanma· 
ğa başlamıı zabıta vak'adan 

birıey •arsa, bu da Mehme· 

din ne suretle ambara düş· 

tüğüdür. Ambar on metre 

kadar derinlikte ve birkaç 

ton buiday alabilecek bü
yüklüktedir. 

Tahkikata devam edil
mektedir. Bu tahkikat so
nunda Mehmed'in bir kaza 

Tele fon 
3l51 

Tayyare Sineması ~r 

eseri olarak mı, yokaa bir 

kasta kurban mı gittiği fÜp· 
hesiz anlaşılacaktır. Meb
medin babası ölmüştür yal
nız bir annesi ile bir luz ve 
bir erkek olmak üzere iki 
kardeşi vardır. 

~ugün lhıer sealill5ta 
Anna Bella, jean Murat, jean Pierenand, Şarl Uauer gibi en 

yfiksek Fransız @an'atkarlarının temsil ettikleri şaheser film 

SoN Uçu·ş I 

BüyOk bir aşk macerası; heyecanlı tayyare muharebeleri 

AYRICA: ••• TOrkçe sözlO FOKS dftoya haberleri 

Seans saatları 
Hergiin:ıs, 17. 19, 21,15 Cumartesi veya Pazar günleri 13 te başlar. 

····---Zeytinyağı 
Fiatlerinin dalıa tazla 
yfikselmemesi için 
tedbir ahnacaktır 
Zeytinyağının azhiı müna

sebetile büyük şehirlerimiz· 
deki piyasalarda ihtikar ya
pılmaması için hükumetçe 
lazımgelen tedbirlerin şim -
diden alınması ve yeni mab · 
sulün idrakine kadar geçe
cek olan bayii zaman zar· 
fında fiatların daha fazla 
yükselmemesi için tedbirler 
ahnmııtır. 

Askere davet 
ihtiyat zabitler ça· 

ğırıhyor 
lzmir askerlik şubesin· 

den: 
1 - Yedek subay ye· 

tiıecek kısa hizmetlilerden 
332 doğumlu ve bunlarla 
muamele görenler ve daha 
evvelki doğumlulardan 
olupta muhtelif sebeplerle 
geri kalmış deniz s10ıfın
dan gayri sınıflara ayrılmış 
olanlardan yalnız askeri 
ehliyetnamesi olmıyanlar 1 
Mayıs 936 tarihinde yedek 
subay okulu komutanhğı 
hazırlık kıf asında bulun· 
mak üzere sevkedilecek
lerinden 24 Nisan 936 
gününde hüviyet cilzdam 
(nüfus tezkeresi) ve mek
tep şabadetnameleri bera· 
berlerinde olduğu halde 
şubeye müracaatları. 

2 - Tam vaktinde ye
dek subay okulu komu
tanlığı hazırlık kıt'a11oda 
bulunmıyanlar hakkında 
kanuni muamelenin tatbik 
olunacağı ilin olunur. 

Deniz eratlar• çağı· 
rllıyoı· 

lzmir askerlik şubeıio-

den: 
Deniz sınıfına ayrılmış 

ve her ne suretle olursa 
ohun timdiye kadar aıkere 
celp ve ıevkedilmemİi ve 
çağmldığı halde gelmiye
rek bakayada kalmıı olan 
316 doğumundan 330 dahil 
doğumuna kadar olan \'rat 
1 S Nisan 936 Çarıamba 
günOnden itibaren müret-
tep oldukları yerlere ıcv
kedileceklerdir. Bu do
ğumlu deniz eratın hemen 
şubeye müracaat etmeleri 
ve bedel vereceklerin ni· 
hayet 15 Niaaa 936 Çar
tamba gilnU akşamına 
kadar bedellerini vermiı 
olmaları ve bugünden ıonra 
bedel ahnmıyacağı ve ıel
miyenlerin yeni kanun 
mucibince hapis cezaıile 
cezalandırılacakları ilin 
olunur. 

~------' Zayi makbuz 
2245 numaralı on liralık 

lzmir Esnaf ve Ahali banka
sının kıymetli makbuzu kay· 
bettim. Y eoisioi alacağımdan 
eskiıinin hükmü olmadıiı 

ilin olunur. 
Seferihisar kazasının Ula
mış köyünden bacı Abdul

lah oğlu Kerim 
11 13 14 

Yumurta 
ihracatımız gittikçe' 
«;oğalmağa mfitemayil 

Geçen aydanberi tatbik 
mevkiine 2iren yumurta ni
zamnamesinin faydaları ted
rıcı surette görünmeğe 

başlamıştır. 

Almanya ile ispanyadan 
gelen son haberlere göre, 
muaddel nizamnamenin temin 
ettiği kalite, tasnif ve amba
laj usulleri, bu piyasalarda 
yumurtalarımızın kimyevi ter· 
kiplerinde .,lan faik v.ıasıfları 
dolayısile, diğer memleket
ler mallarına tercih edilmeğe 
başlanmııhr. Alikadar ma
kamlarda yumurtalarımızın 
bundan sonra oralarda tutu-

- Dcl'Un11 d1Jrdü11cıi sahif etJe -
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Atacılık, binicilik Vapur Acentası vv .... H. Van 81 Limited vapur !'f ürk Hava Kurumu! 
Dağcıhk ve kayakçılık ROYAL NEERLANDAts Oer Zee acentası.. ~ • ~ 

KUMPANYASI - B .. .. k p -
sporları "SATURNUS., vapuru el- & Co. Ceaddi Han. Birinci kor· ~ uyu ıyangosu ~ 

Bölgemizde yeni kurulan yevm limanımızda olup 28· OEUTSCHE LEVANTE LıNIE don. · Tel· 2443 = · := 
3 36 d ANVERS ROT "AGUILA b 1 THEELLERMAN LINESLTD. 5 ş· d• k d b• 1 k• • • 5 atıcıhk, binicilik, dağcdık ve • a , - " vapuru a en '"THURSO,, vapuru nisan ::: 1 m. 1ye a ar ID erce ışıyı ::: 

kayakçıhk ıporlar1ndaa ata- .. TER DAM , AMSTERDAM limanımızda olup ANVERS, iptidasında LIVERPOOL ve ~ ~ 
cıhk talimlerine bugün saat ve HAMBURG limanlara ROTTERDAM, HAMBURG SVVENSEA'dan gelip tab- 5 zen~İll etmiştir. E: 
onbeıte kıılanın iç meyda· ·_için yllk aİac tktır. ve BRE MEN için yilk ala· liyetle bulunacak. ~ ~ 
nında t6renle baılanacakbr. 11

HERCULES" vapuru 6- cakbr. Not: Vurut tarihleri ve § 6 ini keşide l 1 Nisan 936 dadir. ~ 
Pazar günü :4-36:da· gelip 11-4-36 da " ANGORA " vapuru vapurların iıimleri üzerine s 8 k Ik • ?OO 000 L • d = 

ANVERS, ROTTERDAM, HAMBURG, BREMEN ve değişikliklerden me1'uliyet ~ üyO ramıye:..,. , ıra Ir~ 
Yapılacak lik maçları AMSTERDAM ve HAM- ANVERS'teo yük çıkar- kabul edilmez. ~ Ayrıca: 30,ooo, 20,ooo, 15,ooo, 12,ooo, ~ 

Bölıe lik maçlarına pazar BURG limanları için yilk mıtbr. - -
günü devam edilecek lzmir· "DELOS ,, vapuru 13 ni· ~ lo,ooo liralık ikramiyelerle (50,ooo) 5 

alacaktır. Al• R -ıpor-Burnava. Deminpor· .. GANYMEDES., vapuru sanda bekleniyor, 18 nisana } IZ3 § liralık iki mftkafat vardır. ~ 
Eıespor ve Altay· Göztepe 8.4.36 da beklenmekte olup kadar ANVERS, ROTTER- =: ~ 

~~· m!:';ı.~:·":~ac~~=~~::i yü k&n 6 tabii yeden sonra BUR. ~~:· ~~=~a~.~~ y~~ B~ı~: M ilce ili t h 8 nesi ~ıınııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:I\\\"· 
Altay • Göztepe arasındaki GAS, VARNA ve KÖS- caktır. • .. 
ıon maçtır. TENCE limanları için yük AMERICAN EXPORT LINE 

Dün toplanan fudbol ku· alacaktır. 11EXMORE .. vapuru 12 ni-
rulu bu haftanın programını "GANYMEDES .. vapuru sanda bekleniyor, NEV-
teıbit ederek hakemleri ?.0·4·36 tarihinde gelip YORK için hamule alacaktır. 

Yeni Kavatlar çarfı8ı 

No. 34 
•ıağıdaki tekilde ıeçmiıtir. 25·4 36 tarihine kadar S. A. ROYALE HONG-

Alsancak alanında A. ta· ANVERS, ROTTERDAM ROISE DE NAVIGATION • 
kımları: AMSTERDAM ve HAM- FLUVIALE ET MARITIME 1•

0
-, _________ 1111.! 

ıutftrenler! 
Saat 11 de Demirapor • BURG limanları için yQk " DUNA " vapuru 10 ni· 

Şarkıpor·Eıe hakem Sabri alacaktır. sanda bekleniyor, GALATZ, laka (Okam~ntol 
lzmirıpor. SVENSKA ORIENT BELGRAD, BUDAPEŞT, 3k8ftrftk tekerle- ~ 

Saa 13 te lıminpor-Bor· LINIEN BRATISLAVA ve ViYANA rini tecrftbe edi .....-t 
nova hakem Fehmi Altay. .. ROLAND" motörü 29-

s t ıs t Alt G .. t irin ylik alacaktır. aa e ay· oz epe 3-36 tarihinde beklenmekte 7 

hakem Eıad K. S. K. SPANSKELINJE .. OSLO 
Halkevi alan anda B. ta• olup yGklinü tahliyeden sonra " BAY ARD .. moUSrü 11 

kamları: ROTT.ERDAM, HAMBURG, aisanda bekleniyor. HAYFA 

Saat 9 da Demirapor-Şark· COPENHAGE, DA TZIG, ISKENDERIYE, DIEPPE ve 

ıpor hakem Ahmed Ôzrir- GDYNIA ' GOTEBURG ' NOR VEÇ limanlarına ylik 
gin Halkevinden. OSLO ve ISKANDINAVY A alacakhr. 

Saat 10,lS te G&ztepe·Al· limanlar1 ~in yük alacakhr. 1 · 1 "'V apurlaran iıim ~rı. ae • 
tay hakem Kadri Buca. "ALGERIA,. vapuru 14·4-

me tarihleri ve navlun tari· Saat 1 l ,30 lzmirspor-Bor· 36 da beklenmekte olup 
feleri hakkında bir taabh6de nova hakem Baha Altay. ROTTERDAM, HAMBURG, 

Bogftn Halkevi alanında COPENHAGE, DANTZIG, girifilmez.,. 
Birinci Kordon. telefon 

Halkevi okullar liki: GDYNIA , GOTEBURG , No. 2007• 2oos 

ıiz .. 

Saat 1S,30da Tecim liaeıi OSLO •e ISKANDINAVY A ). ı kt" Ve Pftrjen ~abapın Karataı Orta okulu, ayni ıman ara için yOk alacaktır. ce ır. 
rün Liıe • Buca ortası ara- SERViCE MARITIM "ALBA JUL YA., vapuru en llıtftn bir mfts· 
aındaki lik maçı Bucaaın ROUMAIN 7-6-36 da beklenmekte olup bil şekeri olduğu· 
Bernoama meyahah dolav11ile "ARDEAL" vapuru 3·4·36 8·6·36 da PiRE, MAL TA, t a ı nu unu mayınız. 
geri bırakılmııtır. da KuSTENCE, GALAZ, MARSIL YA ve BARSELO· ı•-------

Halkevi ıabaımdaki lik BRAILA ve SULINA hare- NE için yUk alacıkhr. 
ve hu8uıt maçlar: ket edecektir. Yolcu kabul eder. 

Saat 13,20 den itibaren "ALBA JULYA" vapuru llindaki hareket tarihle· 
Hilil • Kahramanlar lıakem 16-4-36 da gelip 17·4·36 da rile navlonlardaki d~tiıiklik-
Doğın, 9 !yliil·Devrimıpor MALTA, MARSIL y A ve lerden acente meıuliyet 
h k F •- K it T kabul etmez. Fazla taftilit a em aru., uru ay- •· BARSELONE hareket ede-
pecik yurdu hakem Cahid, cektir. için ikinci Kordonda T abmil 

Kuvvetli mftehil 
istiyenler Şcahap 

Sıhhat 8ftrgfln 

haplanm Maruf 
ecza depolar1nda 

ve eczanelerden 
arasınlar. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHE1~ 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ocuz ilAç ve tu· 

valet çe,itleri satar. 

fızmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 
FABRIKASI 

Tarafından mevsim doleyıeile yeni çıkardıljı 

kuma,ıarı 

SAGLAM 
ZARI~, 

, 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağmız elbiseler için bu mamulAtl 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

t\limar Kemalettin Cadddeeinde J.'AHRf KA DE· 
MIR O~LU 

So tt T t k ·ı ve Tahliye ıirketi binası n aaa a uran • ımı e "PELES,, vapuru 21·5-36 
kunetli hlrekip an~nda ar~n~aFRATELLISPE~I•~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hususi bir maç yapılacaktır. da gelip 13·5·56 da PiRE, CO vapur acentaıına müra

Otomobil sahip
leri okusun 

(Zinet) 
Otomobil garajı açılmıtbr. 
lımetpaıa ve F evzipaşa 

bulvarları üzerindedir. 
Rahatlık, emniyet, temizlik, 

bol ıu milkemmel karaatha· 
nesi. Makinelerin benzin, yağ 
vesair içeriden tedarik edilir. 
Garaj geceli güadüılü açık
tır. Görllımek arzu edenler 
müdür lbrabim'e müracaat 
etsinler. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Haıtabkları 
Mütebauııı 

1l-inci Beyler Sokagı N. 68 
1'elef on 3452 

..... ~lllllİ--~ ........ 

~alılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markah az. kullanılmıı bir 
..,otör satılıktır. Taliplerin 

idarebanemize müracaatları 

ilin olunur. 

MAL TA, MARSIL YA ve caat edilmesi rica olunur. 
BARSELONE hareket ede- Telefon: 2004 - 2005 -:2663 

lzmir vilayeti detterdarl1ğından: 
l11ı11nın vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına 

göre haczedilen mesudiye mahallesinde 2 nci kordonda 
kiia 461 aayılı hanenin tarihi ilindan itibaren 21 ıün miid
detle sahhia çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defter-
darlık tabsilit kalemine relmeleri. 7-11-15·19 895 

lzmir defterdarlığından: 
lssıaının vergi borcundan ötürü tahıil emval yaıaaına 

göre haciz edilen Hasan boca maballeıinde Kuzu oğlu 
caddeıinde kiin 33-9,10,11,12 sayılı dört dDkkin tarihi 
ilindan itibaren yirmi bir gün müddetle ıatıhğa çıkarıldı· 
ğından pey ınrmek istiyenlerin defterdarhk tahsilat kale-
mine gelmeleri. 27·1·6· 11 797 

·------------------------------------------lzmir vilayeti defterdarlığından: 
lss11ının vergi borcundan ötürü tahıil emval yasasına 

göre haczedilen ikinci süleymaniye maballeıincle mısırla 
caddesinde kiin 55 sayılı hane tarihililindan itibaren yirmi bir 
gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek iıtlyenlerin 
defterdarlık tabıilit kalemine gelmeleri. 4·8·11-15 867 

lzmir Eşrefpaşa hastanesinden: 
Eşrefpaıa hastanesinde yapılacak olan mutbak ve çama

şırhanenin tamir işleri 7-4-936 günlemecinden itibaren 15 
gün müddetle münakasaya konulmuıtur. Şartnameyi. ve 
yapılacak işleri garmek iıtiy~nler herıün hastane heyeti 
idaresine 've l fbale ıünQ olan 23·4-936 per.1embe günü) 
saa 9 dan 12 ye kadar viliy't encllmenine mniacaatları:: 
ilin olunur. L7-11·1S-19 -897-
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:(Uhıul Birlik) __ ,.;;;.;;;.;;.....;.... __ ....,. ____________________________________________ ..:.;:-.;;,_ _______ ....:,. __________________ ~---------------------------------------------
F. ı·a n sız kabinesi bugün .· . 

M.Flanden'i dinliyecek SON ' TELGQAF_LAQ . . ·• . ." . . . 
. .• - . .; 

~~~--------~~ Japonya' da askeri hazırlıklar var.!Fab-L~karno mes'elesi için Ce~evre'ye 
! gıden delegeler dün akşam döndnler 

rle kalar hu .. kuA meıı·n kontroluna gı·rı·yor lıtanbul, 11 (Ôzel) -lo· Almanya hakkındaki dlltün· 
giliz dıı işleri bakanı Lord celerini müfritane bulmakta 
Eden, bugün Loodra'ya va· ve bu hususta israr eyle· 
racak vel nazırlar meclisinde mektedir. Bu ayın on beşinden itibaren tatbik mevkiine girecek olan 

kumpanyaları kaçıyorlar 

• 
yenı 

kanun. Amerika ve lugiliz 
Jsıanbul 11 (Özel) - Tokyo'dan gelen haberler, Ja. rikalar, derhal hOkOmetin kontroluna tabi tutulacak· 

ponya'nıo geniş mikyasta askeri hazırlıklarda bulun- tardır. Petrol kumpaoyala . ı, 6 ayda yapmış oldukları 
dujunu bildirmektedir. B«kOmet, bu ayın 15 inden sarfiyat nisbetiode bir stok buluodurmaAa mecbur 
itibaren tatbik me\•kiioe konmak Qzere çıkardığı bir edileceklerdir. Diğer fabrikalarm tabi tutuldukları şe· 

kanun mut'ibince orduya yarayacak olan malzeme ile rait le, aşağı yukarı buua gôredir. 
ha,·ayici zaruriye hakkında fevkalAde tedbirler almak- lngiliz ve Amerikan petrol tirketleri, Japon hOkt\· 
tadır • metinin bu fevkalAde tedbirlerinden korktukları için 

Yeni kanun tatbik mevkiine girer girmez, bQtOo fah· Japonya'yı terketmeğe hazırlamyorlar. ______ ..._... ...... . 
Yağmurlar, ltalyanları Şarki Anadoluda şiddet
hezimete uğratacaktır li zelzeleler oluyor --
lrlandalı doktor, bence Italyaolar 

katiyeo Adis-Ahabaya varamıya
caklardır, diyor. 

lstanbul 11 (Ôzel) - Ha· 
beı seyyar kızılbaç teıkili· 
tında çahtan lrlandalı dok· 
tor Brllniks Londra'ya gel· 

Atatürk 

miş ve r oyter ajansına 

verdiii beyanatta demiıtirki: 

~~------~--~~ 
Digor ve Gönekçi köylerinde bir çok 

evler yıkıldı. Makedon yada da 
şiddetli zelzeler oldu 

lıtanbul 11 (ÔzeJ) - Kara· dularda kalm•ktadır. Nilfuı· 
tan ıelen haberlere rısre, ça zayiat yoktur. Kııalay ve 
Dirorda 15 ılodenberi ıid· 
datll ve ıürekli zelzeleler Dahiliye bakaalıj'I felAket• 
olmaktadır. G6nekçi kamu· zed•lere yardımlarda bulun· 
Duadaki köylerde birçok ev· maktadır • 

hazır bulunarak Cenevre lstanbul 11 (Özel) - L~ · 
müzakereleri hakkında uzun karnocwarın, dlln gece bul· 
izahat verecektir. doklara uzlatma yolu bak· 

Siyasal çevealer, Lokar· kında henüz mal6mat gel· 
nocularıo y a p t ı k 1 a r ı memittir. Franıız dıt baka· 
toplantılar esauıada oı M. Flandeu, Cenevre 
olsun 13 ler komitesinde müzakerelerinin ıon dakika· 
olıun, Edea 'in yürllttiliü da aldıiı ıekilden memnun 
siyaaay• ~ok manidar bulu· oldujunu söylemiş ve daha 
yorlar. laıiltere, Franıa'nın fazla tafsilit vermemiıtir. 

~~--~-----~~-·~·~·· ...... ~~-----~~~-
Şile' de Halk evi açılıyor 

Recep Peker ve Istanbul Parti baş
k aııı Hilmi Şile'ye gittiler 

Şile, 10 ( A.A ) - C. H. 
partisi ıenel ıekreteri Recep 
Peker ve lıtaabul parti bat· 
kanı Hilmi Uran balkevi 

çok ilıi röıterdiler, karar· 
laıtırılan tedbir lizerinde 
tatbikatta batlanac:akbr. Şi · 
le'ain parti ıidiıleri •• ıoı· 
yal dur.umu bu yol ile daha 

açılması konuıuoun aıatbr- ıeaitlemiı olacaktsr. Zaten 
mak için buılln Şile'ye tabii giiaellikleri ve plljlarile 
reldiler. Ôtedeaberi bu amaç g6z çekici bir dejerde olan 
Uıt6nde ııcak duyıu taııyan Şile için bu teıebbllı yeai 
Şile'liler yeai bir halkevi bir hareket ve caahlık uyaa
yapmak ve yaıatmak için dıracaktır. 

~~~-----·~· ...... ·~•1••~~"·----~~~-
Maca ı'İst an Avusturya mes'e· 

Yugoslavya naibini 
tebrik ettiler 

- Bence ltalyanlar kati· 
yen Adiı·Ababa'ya varama· 
yacaklardır. Y •imurlarla be· 
raber intizar devresi de baı· 
hyacak ve ltalyan ileri kol· 
larının iatesi kabil olamaya· 
cak, ıevkiyat gllçletecektir. 
Ben, yaimurların ltalyanlar1 
hezimete ujıatacai'ıoa emi· 
nim.,, 

ler yıkılmıf, duvarlar çatla· lıtaabul 11 (Özel) - Ma. 
mıt ve Hmanlıklar ç6kmit· kedonya'da tiddbtli zelzele· 
tllr. Halk, ıece ıUodüz ça· ler oldatu haber veriliyor. Evvela devletlerin 

•••• 
lesi 

Belgrad tolaotısıuda 

konuşulacak Ankara, 10 (A.A) - Rei· 
ıicamur AtatOrk ile Yuıoı· 
lavya naibi Prenı Pol ara· 
a1nda ataiıdaki telıraflar 
teati olunmuıtur. 

Altes Ruayal Prenı Pol 
Karojov Jevie. 

Belırad 
Altes! Ruayalinizin mazbar 

olduju büyük bahtiyarhjı 
derin bir sevinç ile haber 
alıyorum. Bu meı'ud fıraat 
yOL.1ek muhabbet ve samimi 
doıtluk hiılerimi tekrarla· 
mak ve ıerek Alteı Rua
yeliaize ıerek Altes Ruayel 
prenıea Olıaya en hararetli 
tebriklerimin arııaa imkia 
vermektedir. 

ATATÜRK 
Ekıolinı Cumur reisi 

IAnkara 
Genç prenıeıin 

doiumu mllnasebetile vaki 
tebrik •e dileklerinden do· 
layı ekıelinıınıza rerek bea 
ıerek prenıes bütün kalbi · 
miıle teıekkllr ederiz. 

Onoçler 
Komitesi perşembe 
gDull toplanacak 
lıtanbuJ, l l (Özel) - DDn 1 

toplanan 13 ler komitesi, 
ıulh mibakeratuıa baılan · 
masını kabul etmittir. Mada · 
riyaıa ve Avenol aah ıünü 
iki taraf delegelerile temasa 
ıelecek ve perıembe ıünü 
Onllçlere izahat verecektir. 

Roma elçimiz 
izahat verecek 

lıtanbul, 11 (Öze') - Ro· 
ma büyük elçimiz Hüıeyia 

Ratıp, dün ıehrimize relmit 
•• akıam Ankara'ya rit · 
mittir. Elçimiı hllkt\mtte iza· 
.. at verecektir. 

Toton 
Busene daha fazla 

olacak 
Ekim mıntakalaranda tü· 

tlin dikimifaaJiyeti hararetli 
bir ıurette devam ediyor. 
Tütnnlerimizin, bu sene da· 
ha n ~ fis ve geçen sene re· 
koltesine niıbetle daha iyi 
olacaiı ı6yleniyor. 

Yumurta 
ihracatımız gittikçe 
-;oğalmağa mDtemayil 
-Ba~tara/ı 2 inci sahifede-

naoağı kanaati kuvvetlen· 
mektedir. 

Nizamnamenin, tatbik mev· 
kiin~ konduğu 21 Marttan 
ıeçen haftaya kadar ispanya 
ile Yunanistan'• epey yu· 
murta ihraç etmiı buluuu· 
yoruz. Şehrimizden bu iki 
memlekete ıönderlleo yu· 
murtaJardan başka lstanbul· 
dan da beıbin sandık kadar 
ihraç edilmiıtir. 

Yapılan kontrol tecrübe· 
lerile partilerin ea çoğu, 

yilzde ksrkının nizamnameye 
muvafık ve bu nizamname· 
nia "Tam taze,. tfıluasının 
istilıam eylediği vaaıfJarı 
haiz olduiu anlaıılmııbr. 

Yumurta istibsalltımısın 
yüzde sekseninin çok bava 
payı olduğu hakkındaki id· 
diaya gelince böyle bir ka · 
naat mevcud değildir. 

Alikadarlar, yumurtaları-

mıun, azbir zaman sonra 
Avrcpa'oın blltlln iıtiblik 
merkezlerinde tam bir fai· 
kiyet kazaaacatıaı Umld edi· 
yorlar. 

Paris ekspresi diğer bir 
trenle çarpıştı 

Bu feci kaza neticesinde öleuleı·in 

miktarı belli değil 6() ağır yaralı var 
Pariı 11 (Radyo) - Aktam 

ekıpreaite, Reros istasyonu 

civaruıda diier bir trenle 

çarpıımıt ve raylardan farla· 
mıttır. Kaza, çok feci olmuı· 

tur. Elupreı çok kalabalık 

vardı. ÔUllerin miktara he· 

aBı mahlm detildir. 60 kiti· 
ain ajır yaralı oldukları s&y· 
leni yor. 

~~~~-----~~·~·•~••~•M•----~~~-

AltJnlarJ kurtarınak için ölüJeı·in 
dişlerini mi sökmeli ? 

- Baştarafı 1 ci sa )fada -
- Anlatayım!. Bizim diı tabipleri, bilirsin ki, tamamen 

Tllrk altını itlerler. Yeni diıler için miltteri ile pazarlık 
yaphktan ıonra ya ıaraftan alho aldmr. Yahut ta çekme· 
celerindeki altınlara çtkarırlar . Mengenede ince ve madeni 

bir tabakaya ifrai ederler . 
- E, sonra; 
- · Bunu eritirler, kalıba sokarlar ve yapacaklarıaı yap· 

taktan sonra dite takarlar .. Şimdi birçok vatandatlarımızm 
aizı, küçük ve etten birer albn çekmeceıini andırıyor. 

- Bu kadar mı ? 
- Hayır, bitmedi. Bittabi hepimizin baıında ölüm var· 

dır. Birgün gelecek ademabadı boyhyaca;ız ve ajzımızdaki 

altın diıler de birer, llçer, beter topt1iın altına ıöçecek. 

- Doğru amma. ne yapmalı? 
- Bea do onu dlltDnüyorum. Bittabi dit tababetiai 

menetmek hiçbir akılhnın düıllaeceii ıey dejidir. Fakat 
bıtka birt•Y hatırladım .. 

- Ne ~ibi ?. 
- ...... ,. 

- Siyleaene ya bu.. IDHDı meıakta bırakmaja f Uzum 
yok .. 

Diieri, seıini iyice alçaltta : 
- Ölülerin altın diılerini birer birer ıökmeli, baıka çare 

yok! .. Hanıi ailede 6lü varsa, o aile aabibi bir diıçi çajır· 
ıın, ölibllniln diıleriai çektirsin ve altınları alsın .. 

lıte, muhavere bnndan ibarettir. Yukarada eöyl~diiim 
ıibi, iyi bir çare iaatırsaıza relirse, bana da yazın, iıtifade 
edeyim .. 

GÖKÇE 

- - . ---

muvafakatini 
istiyecek 

lataabul 11 (Öıel) - Ma • 
carlıtan'ın, Triyanon mua· 
lıedeıini aaıızın boıacatı 
yalandır. BOdapeıte'den alı· 
nan haberlere g&rei Maca· 
ristan; bütUn devletler• mil· 
racaat etmek ıuretile buna 
bir çare arayacak ve dev· 
letlerin muvafakatiai la· 
hik olmazta Triyanon ıulh 
muahedesini o zaman boza· 
cakhr. 

Venİ7.elos'un 
MOoakaşa neticesinde 

6ld0ğ0 yalanmış 
Iıtaabul, 11 (Özel) - Ge· 

çenlerde Par is 'te 6Jen M. 
Venizeloı'un, Romanya dıı 
bakanı M Tituleıko · ile 
aralarında ıeçen tiddetli bir 
milnakatadan sonra, kan 
beynine hücum ettiiinden 
vefat ettiiini Yunan ıazete· 
leri yazıyor. 

Ankara 10 (A.A) - Sa· 
bık Y sınan başvekili Veni· 
zelos'unun vefatı dolayııile 
bir ecnebi gazete de intiıar 
eden ve içinde dost ve miit· 
tefik Romanya'nın kıymetli 
barice nazırı M. Titüleako· 
nua ismini de karsıtıran bir 
yazının lıtanbul matbuatın· 
da iktibas ıuretile neıredil· 
diii gCSriilmüttlh. A.A. An· 
kara resmi mahafili nezdin· 
do yaphiı tahkikata iıtina· 
den her tilrlll aııl ve eaaı· 
iri olan bu yaıının tekzibe 
bile dejer bir yeri olmadıiı 
beyan eder. 

itizar 
Yazının çoklujundan buıUn 

( Kadın Konanlar ) adla 
tefrika mızı koyamadık. 
Sa1ın okurlarımııdaa 6zir ... 
cllleriı . 

Belırad, 11 (Ôıel) - Bu 
ay iciade Belırad'da topla· 
nacak olan kllçUk itilaf mu
rabhaılara, Avuıturya meı'•· 
leaiai konuıacak Ye Yugoı· 
la•ya baıbakanı M. Stoya· 
diaoviç, mGbim bir ı6ylev 
verecektir. 

Pol Bonkuı· 
Cenevre'den 

döndn 
paris'e 

\ 
Pariı, 11 (Radyo) - M. 

Pol Bonkur, bu ıabab Ce· 
nevre'den buraya ıelmittir. 
Pol Bonkur, 13 ler komitesi· 
nin mGıakerelerinde bulun· 
mak üzere ıelecek hafta 
tekrar Cenevre'ye d&ne· 
cektir. 

Ribentrob 
Başıaraf 1 inci jahif edc -

Berlin'den haber veriliyor: 
d&n aabah ıiyinirken 6lenAl
manya'nın Londra Sefiri Von 
Höı'ln yerine Alman bat 
d~lereai Von Ribentrop ta· 
yin edilmiı ve diin akıam 
tayyare ile Kolonya'dan 
Londra'ya hareket etmittir. 

Voa Höş'ila ceoazeai bu· 
rlla Londra'da meraıimle 
kaldıralacak ve Almanya'ya 
r6tbllr6lecektir. Von H611 

932 den beri Londra sefir· 
liiindo bulunuyordu. 55 ya· 
tında idi. 

idman cemiyetle
rj lzmir bölgesin· 
den: 

BilQmum ıpor kulliplerioia 
atıcılık ıubeıine yaıalaa Dye· 
leri ile birlikte buıil• ıaat 
lS te kıılaaın iç meyclaaaaa 
ı• ••leri, 
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