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Roğazlar hakkındaki notamız, elçile
rimiz vasıtasile devletlere verildi 

Londra siyasal mahafili,hükümetimizin dürüst ve mu

ahedelere uyğuıı şekilde hareket ettiği kauaatındadır 
lstanbul, 13 ( Özel ) - Londra, Paris, takaların emniyetini tehlikeye koyacak 

Roma, Tokyo, Atina, Sofya, Belgrad ve olursa; yüksek akıd devletler ve herhalde 
Bükreş elçilerimiz ve uluslar sosyetesi nez- zamin olan lngiltere, Fransa, ltalya ve 
dindeki delea-emiz, Boğazların askerlikten Japonya, uluslar sosyetesi konseyi tarafın
tecridine dair 24-7-1923 tarihinde aktolu· dan takarrur ettirilecek bütün vasıtalarla 
nan Lozan mukavelenamesi abkimının bu tehlikeleri izale edeceklerdir. 
Ytniden tetkikini istiyen hükümetimizin Hilkümetimiz, ıon vak'aların ve bilhassa 
notasını verdiler. Bu nota, Lozan mukave- (Ren) havzaarnın yeniden askerleıtirilme1i 
lenaoıesinin 18 nci maddesine istinad et- keyfiyetinin, Lozan mukavelename1inde 
mektedir. naı.arıdikkate alınan teminahn tatbikinde 

Eier beklenilmiyen bir taarruz veya her müıkiUita uğratılacaj'ını isbat ettiiini kay
haogi bir barb hareketi veya barb tebli- dederek Lo.zan muahedesinin Boiazları 
keıi, Boiazlarda ıerbeıtii seyrüseferi Ye askerlikten tecride m8tedair ahkimının 
yahud askerlikten tecrid edilmiı olan mın- - Devamı 4 ncü sahifede -

Avni Doğan 
Don Istanbul'dan 
şehrimize geldi 

On gündenberi Ankara'da 
bulunan C. H. Partisi lzmir 
ve Manisa illeri yön kurul 
baıkanı Yoı.gacl 1aylavı Avni 
Dotan dün lstanbul ..yolile 
ıehrimize gelmiı Ye şarbay 
Behçet Uz, yarşarbay Suad, 
fırka erkinı, srazeteciler, 
dostları ve esnaf birlikleri 
heyetleri tarafından vapurda 
karşılan mı ıtır. 

Sağlık ve Tarım 
Bakanları lstanbuJ'a 

gittiler 
lstınbul, 13 (Özel) - Sıb· 

bat ve içtimai muavenet 
Bakaaı Refik Saydam ile 
Tarım Bakanı Muhliı Erk
men buraya reldiler. 

Tayyar~ piyangosu Sulh görü~melerine ya· 
Büyük ikramiye}'İ lstanbul'dan me· rınCenevre dehaşlanıyor 
nıur Müserref kazandı.Dünkü çeki- iki taraf dileklerini bildirecekler 13 
lişte kazanan numaraları yazıyoı·uz ler de perşembe gono toplanacak 

lıtanbul 13 ( Özel ) - 12000 L • --· Habeı·Italya meı'eleaini ko· 
Tayyare piyanroıuaun soo ıra nuıacaktır. 
keşidesine dün devam edil- 21218 Numara flr'ayısın lSinde tle, uluılar 
di. sosyetesi konseyi toplaoa-

lki yüzbin liralık büyük 10000 Lira caktır. Bu arada, Lokarno-
ikramiye şehrimizde içüncü calar da bir içtima yapacak· 
hukuk mahkemesi memur- 12637 Numara lar ve Almanya'dan gelen 
lar1ndın Müıerrefe çıktı. Büyük ikramiyeleri kazan- cevabı tetkik edeceklerdir. 
Yirmi bio lira alacaktır. mıı olan 10591 11009 21218 Perşembe günkü toplantıda 
Dünkü çekiJiıde kazanan 12657 numaraJı biletlerin onüçler komite1inin sulb mü· 
numaralan bildiriyorum: yirmi aşağı ve yirmi yukarı zakerelerini murakabe etmesi 

30000 Lı. ra numarala biletler de 150 şer hakkında karar verilecektir. 
lira, yani onda bir biletler 
ıs ,e, lira mükafat alacak· N egü s 
lardır. 10591 

Bin beşyflz lira Artık mukavemet 

20000 L• kazananlar 
ıra 13991 ıosos 21429 18886 

818 22350 J 1()09 Numara 
-Devamı 4 r1nni mlıifit1'1-______ ._ ........ _. _____ _ 

-Donanmamız Kaı'adeni

ze çıkarak Samsona gitti 
--·--

Baron Aloisi 
lstanbul, 13 (Özel) - Ce

nevre'den bildiriliyor: 
ilk sulh meclisi yarınki 

sah günü öil~den sonra 
saat 14 te toplanacaktır. ltal-

edemiyormuş 

Spor ongı~esi 

Bugün Ankara'da parti ge· 
neJ sekreteri Recep Pekel" 
tarafından açılacaktır. 

Fiata (100) Para 

/Dünkü At yarışları 
Birçok aileler yemekleri ile alana gel
mişler ,çamlık ıa:isti rahatJetmişlerdiı· 

A vrupadaki koşulardan bir eeıantane bir koşucu yuvarlanırken 

ilkbahar at yarıılarının meklerini alarak daha sabah-
ikinciıi dlin yapıldı . Hava tan alandaki çamlığa relmiı· 

fer ve orada yemek yedik-
ıUzel olduğundan koıu alanı ten sonra koşuyu takip eyle· 
dolmuıtu. Birçok iileler ye· mişlerdir. 

~~~~~----~·~·..-.----~~~ 

Altay likl'erden çekildi 
Don yalnız lzmiı-sporla Bornava oy

nadı. Bisiklet yarışı yapıldı 
Altınordu Aydın muhteletioe 2-0mağlftb oldu 

Lik maçlarına dün de de· 
vam edilmit Ye fakat ancak 
bir maç yapılabilmiştir. 

Şarkıpor, Demirspora 
karşı takım çıkarmamış ve 
Demirspor seremoni yapa
rak hükmen sralib relmiıtir. 

Bornova ile lıminpor ara
ıında yapılan maç 4·0 Iz
mirspor lehine neticelenmiı
tir. Birinci devrenin orta-
larında eli sakatlanan Bor· 
nava kaleciıi oyunu yarıda 
bırakmış ve hastahaneye 
kaldırılmış, BornavalıJar bun· 
dan sonra on kiti ile oyna· 
mışJardar. 

Sıra Altay - Göztepe ma· 
çına reldiii zaman hakem nnnkQ yarışta birinci 
takımları 1&haya çaiırmış, gelen Kilzım 
Göztepeliler 9 kitilik bir ta· Altay ·maçını idare eden 
kım çıkararak aeremoui hakem lzmirspor'Ju Sabri'nin 
yapmışlardır. Altay liklerden tecziyesini istemişler ve mer· 
çekildiii için ne birinci ve kez heyeti nezdinde protcs· 
ne de ikinci takımlarını oyu- toda bulunmuşlardır. 
na çıkarmımııtır. Mekez heyeti, Altay'ın Samson 8eJediyesi, donanma erka· 

l l ""nına nıükel.lef bir 7.iyafet veı~di 

ya·Habeş sulhu için baıkaa 
M. Madariyaıa ve uluılar 
sosyetui genel sekreteri M. 
Avenol, muhariplerin dt:le· 
geltrini dinHyecekler ve 
mutabık kalıp kalmadaklarmı 
tetkik edeceklerdir. 

A (tay protestosunu tetkik etmiş ve 
H • • • • • Altay - Altınorclu maçında 
. Lıklerden nu;ıu çekıldı hakemlik yapan Sabri'nin 

.. 

Kocatepe muhribimiz ~ ~"..~to~ 

lstanbul, 13 (Özel) - Do· Samsun vilayet ve bele-
nanmamıı; Karadenize çık· diyeıi, donanma erkioına 
nuı ve Samıun'da çok büyilk mnkellef ziyafetler vermiı-
tezabiratla karıılaamııtar. lerdir. 

Perıembe günü 13 ler ko· 
miteıi heyeti umumiye ha· 
linde toplanacak, ltalya·Ha· 
beş sulhunu konuşacaklar. 
l 7 veya 18 nisanda, zecri 
tedbirleri tesbit eden 18 ler 
komitesi toplanacak ve o da, ----· ...... --
San 'at oku1laı·ı 
Iktısad Vekaletine 

bağlanacak 
Ankara, 13 (Özel) - Bü

tlln aan'at okullarının, Iktı-
11d Veklletine batlaaacak· 
Jırı ı5ylealyor. 

Negns 
lstanbuJ 13 (Özel)- Habeş 

imparatoru Haile Selisiye, 
logiltere'ye rönderdiri bir 
muhtırada, artak mukavemet 
edemiyeceiini bildirmiştir. 

Bu haber, her ne kadar 
resmen bildirilmemiı İH de 
ltalyan kaynaklarınca mubık 
kak ıörlUmektedlr. 

~ Haber aldıiımıza göre, idaresizliğini iÖrmediiinden 
Altay'hlu, son Altınordu · - Devllmı dördrinni sahifede -c- ( Ulusal Birlik ) e Göre J 
Yangın yeri, korkunç ve büyük 

bir Halep çıbanı gibidir. 
Yangın yeri, şehrin yüzünde korkunç ve büyUk bir Ha· 

lep çıbanını andırıyor. Bir tarafından bakanca, öbür ucunu 
göremediğiniz bu çıban, bu yüz karHı harabeler artıjı, 
bağrımızda daha kimbilir, kaç yıl böyle up·uzun, kokmuı 
bir ceset gibi yatacak .• 

Kültürpark'ın, yeıil bir yama halinde bu çirkin1iji kısmen 
dolduracaiını umuyoruz. fakat bu kadarı klfi mi? 

Zannetmiyoruz l 
· Devamı 4 ncıi alıifede : 
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l:inai Roman Nakili: 

(fJlual Birlik) 

Atina Türk Ticaret Otisi 
merasimle açıldı 

--------------------• -94- Eski Yunaıı Finans hakanı Pezmaz 
DiJ iz Lüi'ye tanımazsa, masum ol-

oğlu bir söylev verdi 
duğu meydana çıkacaktı 

Bilakis tahliyeisebili icra 
olduğuna kendisini inandı · 
racak surette davranılacak 
olursa o taktirde ben ken· 
disini kolay kolay (Mon Ta
bur) sokağına götürüb sizin 
nezaretiniz altında oraya 
gelecek olan Lüi ile yüleş· 
tirin. 

- Ne demek istediğinizi 
pek iyi anlamıyorum. 

- Nasıl? Nasıl? Lüi'yi 
dilıizle yilıleştirdiğimiz za
man dilsiz orada bulunduğu
nuzdan haberdar olmıyacak 
siz dahi bu esnada hazır bu
lunacak olursanız, maınunuı>; 
hakikaten müttehim olup ol· 
madığını anlam11k mümkün 

olacağını anlamıyor musunuz? 

- Bence, dilsiz, ya maz
nunun suç ortafıdır, ki o tak
dirde LUi ile bir yerde ya

lınız bulunacak olursa bek· 

lenmiyen böyle bir mülakat

tan dolayı hasıl olan memnu
niyeti behemehal etvarile an
latacakt1r veyahut Lüiyi tim· 
diye kadar hiçbir yerde gör
memiş ise, hiçbir vaz'ı mah-

sus röstermiyeceğinden Lü· 
inin masum olduiu anlaşıl

mış olacaktır. Zira öldürülen 

kadının cesedini havi olan 

sandığı taşıyan adam ile ka
til olmak üzere maznun bu

lunan adam, yekdiierlerini 
taoımıyacak olurlarsa, maz· 
nunun katil olmadığı sabit 
olur. O halde, vereceııımrz 
rapor üzerine müstantikin 
men'i muhakeme kararı ve
receii muhakkaktır. 

M. Lüi, ya mahpus bulun
duiu oda içinde veyahuutta 
Maıa hapishanesinde veya 
tevkifhanede diJsizle yüzleş· 
tirilecek olursa, bu adamın, 
efendisinin mahpus olduğu
nu bilmediği ve kendisini 
taıtmak onu elevermek de· 
mek olduğunu takdir eyle
yeceği için, Lüi'yi tanımak 
istemediği hakkında behe
mehal müstantikin zihninde 
bir iştibah nektası kala
caktır. 

Emniyet direktörü, düşün
ceye daldı ve sonra: 

- Evet anladım - Dddi • 
icrasını tavsiye ettiğiniz ted
bir, maznunun mücrimiyetini 
veyahutta masumiyetini bir 
anda ıspat etmek için kat'i 
bir vasıta olacaktır. Ben, 
kendi nefsimce böyle bir 
tecrübeye müracaat etmek· 
ten geri kalmam. Zaten, bu 
işte istediğim gibi hareket 
etmeğe mezun olduğum ci
hetle, bu tedbiri ittihaz edip 
etmemek,~benim yeddiibtiya
rımdadır. Lakin böyle bir 
tedbir, fadliyOJr usullerine 
pek te muvafık değildir. Bi
naenaleyh, bu hususta müs
tantike danışmak ve onun da 
fikrini almak zarureti vardır. 

Böyle bir mülakatta, sizde 
hazır bulunacak olursanız, 
mllstantik, bu tecrübenin 
yapılmasına muhalefet et
mez. 

Emniyet direktörü, Müsyü 
Anri've hitaD ederek: 

- Sizde isterseniz buluna
biJirsiniz. Oğlunuzun evi, 
ayra ayrı bir takım daireler
den mürekkeptir. Siz bu 
dairelerden birisinde durur
sunuz, Müsyü Tolbiyak da 
diğer bir dairede bulunur. 
iki daire arasında muvasala 
vasıtası olan kapı açık bıra· 
kılır. Sizin bulunduğunuz 
daire karanlık bırakıhr 
ve dilıiıle Lüi'nin yüz
Jeştirileceği daire ise 
fazlaca tenvir edilir. Bu hal
de siz, orada cereyan eden 
ahvali gizlice ve kimseye 
görünmeden ıeyredebilirsiniz. 
dedi . 

Müsyü Tolbiyak: 
- Evet - dedi • lakin ba· 

kalım müsyü Anri bu hususta 
ne diyor? 

Müsyü Anri, kafasını sal
lıyarak : 

- Bu tedbir, bence ıok 
muvafık birşeydir. Hatta he· 

men bugün icra mevkiine 
konacak olursa, benim için 

bir nimet olur. 
Diye cevap verdi: 

Emniyet direktörü, baba 
Anri'ye baktı ve: 

- Ustad - dedi - size 
tekrar ediyorum: 

- Bu tecrlibeden aksi 
bu tecrübeden akıi bir ne

tice basıl olacak olursa oi
lunuzun ne vaziyete düçar 

olacağını nazarıdikkate al
dınız mı? Biliyor musunuz 
ki, dilsizin röıtereceii en 
ufak bir tavur, oğlunuzun 

mahkumiyetini intaç ede
cektir?. 

Dilıiz, gizlice nezaret al

tında bulunduğundan biha
ber olduğu için oğlunuzla 
münasebeti varsa, bunu ima 
edecok bazı alimetler gös
tereceğinden o takdirde oğ· 
lunuzun vereceği göz İfareti 
üzerine gösterdiği tavra de· 
ğiştirse dahi tesirsiz kalacak 
ve Lüi vaziyetini vahametten 
kurtaramıyacakbr. 

M. Anri derhal cevap 
verdi: 

- evet, bunların hepsini 
biliyorsamda, gene _tecrübe
nin bir an evvel iyapılmaaını 
istiyordum. 

- Arka.ııııım -

M· Pezmazo~lonun memleketimizi ziyaretinden~bir~intiba, Aokara'da 
Türk • Yunan Ticaret ınuahedeaini imralayor 

Atina (Özel) - Son zaman 
larda neıredilen bir kanunla 
yabancı tecim ve endüstri 
odaları IAtvediJmitti. 

Bu itibarla 1932 acnesinde 
teıkil olunan Ttırk - YuDan 
Tecim odası da bu kanunla 
lijvedilmit bulunuyordu. Esa 
sen timdiye kadar müsbet 
bir netice elde edemiyen 
bu oda, 1933 ıenesinde im
zalanan tecim anlatması hü· 
kOmleriDe tevfikan her iki 
memlekette tesisi kabul olu· 
nan ofislerin içine ılınmış 
bulunuyor. 

1934 ıeneıincle lstanbul' da 
bir Türk- Yunan ofisi teşkil 
edilmişti. Şimdi de lstanbul· 
daki ofise mUtenazar bir 
teşekkülde burada tesis 
edilmiı bulunuyor. 

Yeni teşekkül eden Türk
Yunan ticaret ofiıinin a~ıl

~a meraıimi dlln saat 5 de 
Atina tecim ve enaüstri 
odasının ıalonunda yapıl
mııtar. 

Merasimde Yunan ekono· 
mi bakanı M:' Dekazos, Ati· 
na elçimiz Ruıeu Eşref 

Ü naydın, değerli ve çalııkan 
Atina ateıe komersiyalimiz 
Dr. Naci Aday. Sabık Eko
nomi ve Finanı bakanı say· 
lav M. Pezmazoğlu ile diğer 
birçok saylavlar, Atina Te· 
cim ve endüstı:i odası reisi 
M. Maneus, Dıt itleri ve 
ekonomi bakanhklaranın 
ylikıek sınıflı memurları ile 
ihracatçı ve ithalatçı tüccar 
ve fabrikatör olmak üzere 
birçok zevat hazır bulun
muştur. 

ilk defa söz alan elçimiz 
nutkunu söylemiş ve alkış
larla karıılanan bu hitabe
den sonra Yunan ekonomi 

bakanı bir nutuk ıöylemittir. 
Ekonomi bakanından son

ra Atina tecim ve endüstri 
odası reisi M. Menens kısa 
bir nutuk aöyliyerek bilhassa 
şunlara iıaret etmiıtir: 

11lki dost memleketin mü
nascbatını inkiıaf ettirmeye 
çahşanlara yardım etmek 
hepimizin borcudur.,, 

Bundan sonra eski eko
nomi ve Finanı bakanı, Yu· 
nan ticaretinin inkiıafında 
pek m6bim bir rol oynıyan 
M. Pezmazoğlu kürallye çı
karak şunlara ıöylemiıtir: 

"- Türk - Yunan ticaret 
ofisinin teesaUsünü büyük 
bir sevinçle karşılar ve iki 
dost memleketin ticari mü· 
nasebatına bayırlı neticeler 
verme1ini temenni ederim." 

Bundan ıonra feshedilen 
Türk· Yunan ticaret odasının 
genel sekreteri M. Hacimi· 
halis, idare heyetiniD reçen 
senelere ait olan işlerini 

okumuştur. 
Bunu müteakip zengin 

büfeye geçilerek davetlilere 
çay, limonata, paıta ikram 
edilmiıtir. 

Bu suretle Türk - Yunan 
dost mOnaıebatının en sa
mimi aafba11na girdiği inti-

baile herkes, yorulmak bil
miyen Atina ticaret ataşe

mizi tebrik ederek ayrıl
mıştır. 

Zayi makbuz 
2245 numaralı on liralık 

lzmir Esnaf ve Ahali banka
sının kıymetli makbuzu kay
bettim. Yenisini alacaiımdan 
eskiıinin hükmü olmadıiı 
ilin olunur. 

Seferihisar kazasının Ula
mış köyünden bact Abdul

lah oilu Kerim 
11 13 14 

Telefon Tayyare 
3l51 Sineması~r 
Buıgülfil lherr sealfi1sta 

An na Bella, jean ~lurat, jean Pierenand,. Şarl Han er gibi en 

yüksek Fransız san'atkarlarının temsil ettikleri şaheser tilm 

SoN Uçu· ş 
Bnynk bir 

AYRICA: 

aşk macerası; heyecanlı tayyare muharebeleri 
•• FOKS dOnya haberleri TOrkçe sözlft 

Seans saatları 

13 Niaa n 936 

Göçmenlere ve muh-
. 

taç köylülere dağı-
lacak buğday 

~---------------------Tarım bakanlı·ğı yeni esaslar taşıyan 
bir kanun proje~i hazırladı 

Ankara (Gecikmiştir) -
Göçmenlere ve ihtiyacı olan 
çiftçilere tohumluk ve yem· 
lik daj'ıblması hakkında Ta
rım Bakanlığı ehemmiyetli 
bir kanun projesi hazırlamış
tır. Memlekette yeniden yer
leştirilen röçmenlerio ve 
muhtaç çiftçilerin tohumluk 
ve yemlik ihtiyacını temin 
eden yardım kanunlarının 
tadili suretile hazırlanan bu 
proje, önllmüzdeki kampanya 
zarfında yurda yerleştirile

cek röçmenlerin 25,000 ton
luk ihtiyacı ile kurakhk ve 
saire gibi afetler dolayısile 
bugün mevcud ve ileride ola 

cak ihtiyaçları karııhyacaktır. 
Bu liyiba esaslarına göre, 

bükômet adına ziraat ban
kasınca satın alınan buğday· 
lardan bakanlar mecliıince 
tayin olunacak miktarı göç
menlere ve kuraklık, sel, 

dolu, gibi afetlere uğrıyan 
çiftçilere ihtiyaç komisyon-

larınca hazırlanacak cetveller 
üzerinden ve tevzi anına 

masrafı ile birlikte mal ol· 
duiu fiatle nakten tahsil 

olunmak üzere zincirleme 

borçlanma yolu ile ve göç
menlere iki yal, yerlilere bir 

yıl vade ile faizsiz tohumluk 
ve yemlik olarak verilecektir. 

Bakanlar meclisi kararile 
dağıtılma11 kabul olunacak 
miktarlaran o esnada bulun
dukları yerlerdeki maliyet 

krediden sarf ve mahsup 
edilecektir. Vad~ yıhnm 

mahsulü çiftçinin borcunu 
ödeyemiyecek derecede az 
olursa bakanlar meclisi ka
rarile bu borç geri bıraktla
bilecektir. Dağıtmadan sonra 
tahakkuk eden borçlandır
maya girmemiş olan sarfiyat 
dahi bu krediden mahsup 
edilerek hükumetçe tesviye 
edilecektir. 

Bu kanununun tatbik saf
hasına aid borçladdırma ve 
sair muamelelerdeki evrak 
ve senedlere pul yapıştml · 
mıyacaktır. 

Bu buğdaylar Ziraat ban
kasınca kendi uıulile dağı· 
tılacak ve ayni uaulle tabıil 
edilecektir. Senedler ihtiyaç 
komisyonlarınca da tasdik 
edilecektir. Köylerin ıened
leri köy ihtiyar hey'etlerin
ce de tasdik olunacaktır. 
T ahıil edilmiyen borçları 
tahıili emval kanununa gö· 
re mahalli malmemurları 
toplayacaklardır. 4 ıene zar· 
fında tahsil edilmiyen bui· 
day bedeleri hazine beaabı
na devrolunacaktır. 

2661 ve 2661 numaralı 
kanun neırindeo daha ev-

vel daiıtıhp da bu kanun 
deliletile bir milyonluk be-
11b haddi dahilinde 'ka
bul edilea yardımlarda bu
lunan Ziraat bankaıınıa bu 
husus için açacaiı krediden 
masraf ve faizi mahsup olu-

fiatleri üzerinden tutarlarile nacaktır · 
dağıtmanın ve tahsilin, sevk, Bunlarnı tahsilleri m•I ol
fire, memur maaıı, harcırah duiu fiatlarla nakden veya 
ve yevmiyeleri ve çuval be- aynen yapıl•caktır. Aya en 
deli vesaire gibi zaruri mas- tabsilittan elde edilecek bui· 
rafları tutarı bu husus için daylar ya satılacak veya buğ 
Ziraat bankasınca butday day hesabına o sıradaki ra -
krediıinden ayrıca açılacak - Detıamı 3 ncü ~ahifPtlt>-

~----·------••~•-•~• ~.-. 

Erdekte bulunan am
yand madeni işletilecek 

-----· ... --. -· 
Hnkômet, yeni madenin imtiyazına 

bir 1.,0rk şirketiııe ihale etti 
Balıkesir - Muhtelif vila

yetlerimizde maden araşbr· 

maları devam ediyor. 

Erdeğe bir kilometre me

safede bulunan Sunda Is
mail ve aıçı Hilmi'ye aid 

olan bir arazide, bir sene

danberi yapılan fenni araş
tırmalar neticesinde buiün, 
müsbet bir netice ile zengin 
bir Amyant madeni keşfe

dilmiıtir . 
Maden mühendisi M. Co

damarların mebzuliyet 

ve kesafeti noktai nazarın-

dan madenin, çok zengin 

olduğunu ıöylemiştir. 

Madenin bulunduğu arazi 

20' hektarlık bir sabayı İfgal 

etmektedir. Madenci Ali 

Hikmet, Nahit ve Mebmed 
Ali müıterek olarak olarak 
24 sene müddetle madenin 
imtiyazını almıılardır. Mez
k6r madenin işletilmesi 
memleketin Amyanta kartı 
olan ihtiyacını karıılamıı 
"olacaktır. 

lzmiı· inhisarlar toton fabrikası 
müdüı·lüğünden: 

Keıif bedeli (901) lira (12) kuruıtan ibaret bulunan 
fabrikamız dahilindeki tamirat ve tadilat açık münaka11ya 
konulmuıtur. 

ihale 24 Nisan 936 tarihinde saat (15) de fabrikada ya· 
pılacakbr. Talipler şartname ve ketifnameyi tatil ıünlerin · 

den maada her gün fabrikada görebilirler ve ihale 
gilnUne kadar yUzde 7,5 muvakkat teminat akçesini vesaeye 
yatırabilirler. 9-12·15-21 
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Yolc11 vapurla· Fratelli Sperco N. v. Olivier ve şOreka- lzmir Muhas~bei Hususiye Mndor-
Vapur Acentası VV. f'. H. Van sı Limited vapur loğonden: rımız 

Gtındeo gflne daha mO· 
kemmel bir bale 

ROY AL NEERLANDAIS Deı· Zee acentası Bedeli 
KUMPANYASI 

mubını.m"n eent1lt~I 
Lira 

"SA TURNUS,, vapuru el· & Co. Cendeli Han. Birinci kor- 75 

konacak yevm limanımızda olup 28-
Hnkümetimiz, deniz tica • 3-36 da ANVERS, ROT· 

retinin teferrüatı etrafında TERDAM, AMSTERDAM 
uıan tetkikler yapmakta ve ve HAMBURG limanlara 
bilhasaa yolcu vapurlarının ~için yilk alac ıktır. 

DE UTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tel· 2443 
.. AGUILA b I THE ELLERMAN LINES L TD. 

" vapuru a en "THURSO" vapuru nisan 

Evkaf idaresi ile mfttterek olarak ldsrel busoalyenfn tasarruf 
eylediği Iımlrde keeıclll caddesinde kAlo kAttpzade medreıeelolo 
mOetf'mllAtıodao olan avla 3 eene moddetle kiraya nrilmek 

temizlik ve konfur itleri Oze· .. HERCULES" vapuru 6· 
rinde tevakkuf etmiş bulun· 4-36.da · aelip tı-4-36 da 
maktad11. • 

Alakadarlar, yolcu vapur· ANVERS, ROTTERDAM, 
larında, yalanız sür'at kafi AMSTERDAM ve HAM
olmadıiı ve ayni zamanda BURG limanları için yük 
konkura, temizliie ve lnkae alacaktır. 
de ehemmiyet veriJmek lizım "GANYMEDES " vapuru 
releceği kanaatindedirler. 8-4-36 da beklenmekte olup 

Son zamanlarda ecnebi de· . 
nizlerde sefer yapan yolcu yükünü tahhyeden sonra BUR· 
vapurlarını giiz önftne geti· GAS, VARNA ve KÔS
recek olur1ak, bunlara vapur TENCE limanlara için yük 
defil, Hyyar birer aaray de· alacaktır. 
mek daha ~oir~ olur. Iıte .. GANYMEDES ,. vapuru 
bu sehepledır lu, yolcu vapur 
larımızın gOnden gDne daha 20·4-36 tarihinde relip 
mtıkemmel bir hale konması 25-4 36 tarihine kadar 
için lizımrelen tedbirler alın· ANVERS, ROTTERDAM 
maktadır . AMSTERDAM ve HAM· 
G3çmenlere ve muh· BURG limanları için yok 

k 1 1 ld alacaktır. 
taç öy fl ere ağı· SVENSKA ORJENT 

lacak buğday LINIEN 
- llaşıarafı 2 inci sahifede· " ROLAND " motörü 29-

yiç &zerinden devredilecek· 3-36 tarihinde beklenmekte 
tir. Bu takdirde tevziden tah· 
sil Ye el evir veya ıatııa ka • 
dar 1Jil6mum masraflarla ara· 
da ıatıı veya d6viz farkın· 
dan haııl olacak zarar hD· 
kümetça tesviye olunacaktır. 

• ••• • 
Sorek-avlarl 

D&n, pııar olmak mGaa· 
•«:_hetile civar kazalarda ve 
koylerde ıOrek·aYları tertllt 
edilmiı (ve faideli neticeler 
•dilmiıtir. Sürek·aYla11 ele· 
Yam edecektir. 

Koçnk zabit 
Olmak istiyeoler için 

1 - Konya redikli köç&k 
zabit ihzari mektebine talebe 
kayıt ve kabulDae baılanmış 
ve Mayıı 936 ıoauna kadar 
devam edecektir. 

olup yGkünli tahliyeden ıonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE. DATZIG, 
GDYNJA , GOTEBURG • 
OSLO ve ISKANDINAVYA 
limanlara için y6k alacakhr. 

"ALGERIA,, vapuru 14·4· 
36 da beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 

COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA • GOTEBURG , 
OSLO ve ISKANDINAVY A 
limanları için yilk alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"AR DE AL" vapuru 3·4·36 
da KuSTENCE, GALAZ, 

BRAILA ve SULINA hare· 
ket edecektir. 

.. ALBA JUL YA,, vapuru 

16·4·36 da gelip 17-4-36 da 
MALTA, MARSIL YA ve 

BARSELONE hareket ede· 
cektir. 

limanımızda olup ANVERS, iptidasında LIVERPOOL ve 
ROTTERDAM, HAMBURG SVVENSEA'dan gelip tah
ve BREMEN için. yUk ala· liyede bulunacak. 
cakbr. Not: Vurut tarihleri ve 

.. ANGORA ,, vapuru vapurlann ilimleri Dıerine 
HAMBURG, BREMEN ve değiıikliklerden meı'uliyet 
ANVERS'ten yük çıkar· kabul edilmez. 
mıtbr. 

"DELOS " vapuru 13 ni· 
11nda bekleniyor, 18 nisana 
kadar ANVERS, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN limanlarına yük ala· 
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
.. EXMORE,, vapurp 12 ni· 

sanda bekleniyor, NEV • 
YORK için hamule alacaktır. 
S. A. ROY ALE HONG .. 
ROJSE DE NA VIGA TION 
FLUVIALE ET MARITIME 

" DUNA ,. vapuru 10 Di· 
ıanda bekleniyor, GALATZ, 

BELGRAD , BUDAPEŞT, 

BRATISLAV A ve VIY ANA 
içia y&k alacaktır. 

SPANSKELINJE • OSLO 

" BAY ARD " mot6rü l 1 
nisanda bekleniyor. HAYFA 

ISKENDERIYE, DIEPPE ve 
NOR VEÇ limanlarına ytık 
alacaktır . 

.. v apurlann isimle~ aeı· 

me taribJeri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhtide 
ririfilmez ... 

Birinci Kordon, 
No. 2007- 2008 

telefon 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

laka (Okamentol 

llkıftrftk ~ekerl ~ 
rini tecrtlbe edi --t 
dz .. 

cektir. Ve Ptlrjen ~ahapın 

"ALBA JUL YA" vapuru en Oıtftn bir mftı· 
7-6-36 da beklenmekte olup bil şekeri olduğu· 
8-6-36 da PiRE, MALTA, nu unutmayınız. 
MARSIL YA ve BARSELO· ı•-------
NE için y&k alacaktır. Kuvvetli mftshil 

Yolcu kabul eder. iıtiyenler Şahap 
Dandaki hareket tarihle· 

rile navlonlardaki dt!(işiklik· Sıhhat sftrgftn 
lerden acente mesuliyet haplarını Maruf 
kabul etmez. Fada tafıilit ecza depolarından 
için ikinci Kordonda T abmil ve eczanelerden 

Ozere 10,4.936 tarihinden itibaren 10 gOo mOddetle temdldcn 
arttırmaya çıkerılmıttJr. Talip olınluın eerahl 6~r,,nmck Qzere 
bergOo MohHcbel buıaelye mQdOrlyetl varidat kalemine ve pey 
ıQrmck letlycnlerln de ihale gOoG olan 20.4,936 pazartesi gOoO 
Hbah 9 da dı depozito mık.buza He encOmenl •lllyete mora · 
caatlırı . 936 

BAŞ DURAK 

H AMOİ NüZHET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve lu· 

valet çeşitleri satar. 

Ali Agô.h 
Çocuk Haıtalıkları 

M6tehasaısı 

Satılık motör 

11-·inci BeyleT Sokakı N. 68 
TeWon 3452 , ...................... .. 

12 beygirku•etinde (Diıel) 
markah az kullanılmıı bir 
..-.otar ıatılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatlara 
ilin olunur. , 

llzmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 
FABRiKASI 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardıi• 
kumatlar: 

SAGLAl\'l 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulih 

tercih ediniz. 

SA.TIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddesinde 14,AHRI KANDE
MiR O~LU 

?. - Dofumları 333 ve 
334 (askeri yoklamaları ya· 
pdmamıı) olanlardan ve ilk 
okulun 3, 4, S nci ıınıflannı 
bitirmiı olanlar (köyl6 ço· 
cukları tercih edilecek) ah· 
nacaktır. 

'"PELES" vapuru 21 ·5·36 
da gelip 13·5·36 da PiRE, 
M~L TA, MARSIL VA ve 
BARSELONE hareket ede· 

ve Tabliye tir keti binası araeınl~r. 

arkasında FRATELLI SPER· , .. _____ ıllllliillıl-ıl ~-------------------' 

3 - Kayıt ve kabul ıart· 
ları 18, 19 yaıında olanlar. 

A - Mektep ıahadetaa · 
tnesi veya taadiknamesi (tab· 
ıil gördüğO halde veıika11 
olmıyaalar imtihanla alınır. 

B - Kendisinin Ye ailesi· 
nin süi şöhret ıahibi olma· 
dıklanna dair mahalli hükü · 
tnettea alınacak f otoğrafh 
hüınDhal kiğıdı. 

C - Bir seneyi geçmemiş 
•ıı kiiıdı. 

D - F otojraf Jı nllfuı cüz· 
c:lanı. 

E - Gedikli kOçük zabit 
lıazırlama mektebine girmek 
iıtediklerine dair pullu iıtida. 

H - lıtekli 18 yaşını bi· 
tirmiı ise kendisinden bitir· 
l!lemiı iıe kendisinden ve 
•eliıinden alınacak taahhüt 
senedi. 

F - Talebenin velisinin 
kim olacağı. 

K - Sıhhat raporu he· 
Yeti sıhhiyeden. 

1 - iki adet veıika fo. 
totrafı. 

4 - isteklilerden kayıt ve 
lcabul prtlarını taııyanlaraa 
lımir aıkerlik ıubeıiae he· 

eylemeleri 

CO vapur acentaııaa müra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004 • 2005 -: 2663 

Kapalı zart usulile eksiltme ilanı 
lstanbul evkaf başdirektörlüğünden: 

1 - lstanbulda Heybeliadada yeniden yapılacak cami 
inıaatı eksiltmeye çıkarllmııhr. Tahmin edilen inşaat be
tleli 17 448 lira 39 kuruıtur. 

2 - Bu ite ait eksiltme evrakı ıunlardar. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Projeler. 
C - Fenni ıartaame. 
D - Mukavelename. 
lstiyenler bu evrakı 90 kurut bedel mukabilinde lıtan• 

bul evkaf direktörlüiü mimarlıi'ından alabilirler. 
3 - Ekıiltme 24 Nisan 936 cuma gftnü saat 15 de Is· 

tanbul evkaf direktörlüjü ihale komisyonunda yapllacaktır. 

4 - Ekıiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 

S - isteklilerin 1312 lira muvakkat teminat vermesi 
liıımdır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mühendis veya mimar olmaıı 
ıarttır. Ayni ıamanda asgari 15 bin 'iralık bir binayı sureti 
mükemmelede int• ve ikmal ettiklerini kabul kat'i rapor· 
larile tenik ederek ekıiltme günilnden iiç ıUn evveline 
kadar lıtanbul baımtıd&rlütü mimarına ve bu vesikaları 
ibraz etmiye ve ayr1ca eksiltmeye rirmek için vesika al
mıya mecburdur. 

7 - Teklif mektupları yukarıda yazıldıjı gün ve saatlan 
bir saat evYeliae kadar ihale komiıyonuna makbuı muka· 
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Kadın Korsanlar 
Harikulade ve hakiki maıceralar 

Tefrika sayısı: 11 
• Mayıs ayı zarfında büyük hadiseler olacak ve 

belki de umumi bir harb patlak verecektir 
Korsanlar altın ve cephane yiiklO bir gemiyi 

soymuşlar, içindekileri ·gözlerini oyarak 
gemi ile birlikte yakmışlardı 

~~ıt:r.~. ---------------------------~ Ital,-a, bütün Habeşistanda umumi bir manda istemektedir. Uluslar sos· ~··--,,,~ 
yetesinin, bu talebi kabul eımiyeceği katiyetle söyleniyor 

Jstanbul 13 (Ôzel)-En meşhur logiliz muharrirlerin derece nazik bir safhaya girmek (lzere olduğu zikre· 

den Gardiyen'in Observ mecmuasında yazdıAı bir dilmektedir. 
makalede, ltalya'nıo bdtftn Habe,istıtn nzerinde umu· Gardiyen, Mayıs ayı zarfında bftyftk hAdiseler olaca· 
mi bir manda i8tediği ileri 8Gr0lmekte ve uluslar 808· ğım ve belki de, bfltfto do.oyayı feltlkete 80rftkliye· 
yetesinin bunu kabul etmiyeceli cihetle vaziyetin son cek olan yeni bir barbın pathyacağım ilQve ediyor. 

1 ............ . 

Büyük spor kongresi 
bugün toplanıyor 

iş kanunu üzerinde tetki· 
kat devam ediyor 

-- ' -- --·-----Erzurum sayla\1 1 Aziz'in tederas· isteklerini kabul ettirmek içju işçi 
yon reisliğinde ipkası istenecek grev, müessese . sahibi de işi tatil 
Ankara 13 (Özel)- Bugin ğine Şekibin, teniı feaeras· d . ki 

tep1anacak olan ıpoı konire yonu reiıliiiae Tokat saylavı e erse ceza görece er 
ıiode Erzurum ıaylavı Azizin Süreyya'nın ve uı:zıami kitip· Ankara 13 (Özel) - lk- keti, irev telakki edeceği 
idman ittifakı federaıyonu lii• de beden terbiyesi mii· tisad ~ncümeni, it kanunu aibi, mileıseıe Hhipleri de 
reisliğiade ipkaaı iıtenecek· dürU Nizameddinin getirile· üzerindeki tetki~atına ele· isteklerini iıçiye kabul et
tir. ceii söyleniyor. tirmek için mllesseıesini ta· 

k vam ediyor. En~ümea; en t•l d 1 b2 1 b. h 
Futbol federasyonu reiıli· Kongreyi Şile'den dönece 1 e er erse, uy 

8 ır a-aıaiı 50 kiti çahıtaran mil· reketin de cezayı müstelzim 
aine Aydın saylavı Adaaa'ın olan Recep Peker'in açması • esseselerde iıçlnin beıte bi- adolunmaııaı muvafık bul· 
atletizm federaıyoau reisli- muhtemeldir · terkederıe bu hare· maktadır. -----••~•~•..-•~•,.. ri işi --··· Piyangosu Tayyare 
Bin lira kazananlar sında takıim edilecekth. 

1 

14752 24334 1918 12927 
10504 4599 18893 77ll 20795 14713 28584 21276 
22602 24216 21889 8132 26931 29004 5197 13642 
26421 19643 22678 8578 29249 6244 18420 23464 

lkiyOz Lira kazananlar 1894 7648 14233 20838 
24884 19518 21574 9986 10389 29466 20288 625 

1885 7068 11645 3820 4645 23965 25309 9418 

7156 13541 5699 25937 
1~~~~ 1~~~~ l~~! ~g;~ 

Altay liklerden çekildi 
-Başıarafı 1 inci ıahifede

tecziye etmemiı ve Sabri'yi 
bu haftaki maçlardan biriDe 
iene hakem tayin etmiıtir. 
Altay'Jılar da bu vaziyet 
üzerine Jiklerdea çekilmeğe 
karar vermiıler ve dDnkü 
maçlara iıtirak etmemiılerdir. 

· - Altınordu 

Saba Hylrc~lerle dolmuıtu. 
Maç, çok heyecanlı oldu . 
Aydın muhteliti, ieçen defa 
oltluiu ıibi bu sefer de maçı 
2·0 kaıandı. 

O. BECERiK 

Bisiklet yarışı 

19821 26613 800 2soo9 22076 17046 7483 11267 
13698 24571 701 1825 14152 17720 23087 21116 
20839 624 18340 19945 25496 13007 8384 25144 
10837 25368 7138 8364 10678 7260 7482 14204 

Aydın'da mağh1p oldu 

Dlin, Torbalı • lamir yolun· 
da ylb kilometrelik biıiklet 

yarııı yapılmııtır. Koıuya 6 
kiti iıtlrak etmiı ve lzmir· 
ıporlu Kizım birinci, SlUey· 
man ikinci, Yuıuf Oçllnc6 
ıelmiılerdir. Haftaya bir ya· 
rıı daha yapılacaktır. 

935 7991 8419 3862 6834 755 3617 29122 
11476 9291 486 22959 25152 1150 , 25786 18699 
26770 29411 I 24018 28634 28565 11646 21147 18365 
26618 28248 23147 29501 6639 7063 7968 18210 
Yetmiş lira kazananlar 3509 14356 25439 9860 

1937 26368 10224 2257 26641 9025 4255 27523 
25549 8737 1282 20483 22821 21058 3714 21382 
9632 10661 21308 29375 16228 578 20816 7678 

26974 10678 3301 21199 7171 3248 2562 11651 
14248 28911 2570 20146 9150 26320 22137 25797 
2428 15477 17112 9893 13279 72650 25792 15664 

10449 26576 26880 17968 784 16283 12029 12689 
1845 16783 15731 17263 Bu numaralı biletlerin ıa· 

21649 25789 21070 24929 bipleri 500 lira, yani bileti 
18164 25514 24693 29206 onda bir olanlar 50 Jira ala· 

1512 28973 23893 19001 caklardar. 
19267 23379 2~83 25200 ikramiye ve mükifat ka· 
19151 4562 28725 13238 zanamıyan blitüo biletler 15 

427 18482 27457 2' 250 lira, yani 10 da bir biletler 
16445 916 18385 10683 
7460 12818 17951 25866 

1,5 lira amorti alacaklardır. 

21168 21810 21811 6673 lzmir'de kaza-
455 9955 19093 745 

9482 24624 11223 26036 
17232 13673 13164 29417 
27809 10947 29616 29089 
21257 26962 21793 21968 
22396 29858 22625 23431 
19708 10969 26982 25499 

7575 2628 1324 2422 
27704 12169 17767 27401 
12599 22988 24000 2567 

3394 21737 18375 11485 
10903 6036 29693 ~9977 
19581 15289 26571 8216 
10950 
5o bin lirahk boynk 

mnkAtat 
50,000 liralık büyük müki· 

f at en ıon olarak çekilen 
aıaiıdaki 100 numara arı· 

nanlar 
Tayyare piyanıosunun son 

keıideaindelS bin lira kaza· 
nan biletin onda bir parça11 
polis Mebmed ve eskici 
Ramiz'dedir. Bin beıyüz lira 
alacaklardır. Oobin lirayı da 
Musevi Şatol kazanmııtır, 
bin lira alacaktır. 

Nişan 
Anadolu Ajao11 memur· 

larmtlan bayAgih Bartu'oun 
hemıiresi Bayan Neriman 
ile Şerif Remzi ticaretha· 
nesi memurlarındanB.Naci'nin 
niıan merasimi dün 
edilmiıtir. ~Tarafeyne 
dıtler tlileriz. 

icra .... 

Aydın 13 (Özel aylarımız· 
daa)- Diln şehrimize gelen 
Albnordu takımr, Aydın muh 
ttliti ile intikam maçını yaptı 

••••• 
Yangın yeri korkunç ve büyük bir 

Halep çıbanı gibidir 
- Baştarafı 1 ci say/ada -

Kazançlar bu kadar aıalarsa, inıaat kıymeti her yıl düı· 
mekte de•am ederse, bittabi bu aahada çah kurmak, her 
babayiğitin bar~ı olmıyacakhr. 

Bugiln bet bine çıkan bir bina, ielecek yıl tlört bine mal 
oluyor. Bundan da ıarfınazar, para o kadar az ve kıymetli 
ki, inıan onu, bina halinde olıuD topraia ıömmek cesa· 
retini ıöıteremiyor. 

Bir ilçllncüsll de ıudur : 
Herkea ekmek derdi ile meııuldDr. Kolay kolay bina 

yaptıramaz. 

Bütün bunlar, bizim maruf, meıhur ve dllnyaya duyulmuı 
yaoıın yerimizin daha kimbilir ne kadar, belki de asırlarca 
up·uzun yatacajıaı ıösteren vaziyetlerdir. 
Şu halde? .. 
Hatırımıza bir ıey reliyor: 
Vaktile muallim ve memurlar için yanrın yerinde, tak· 

ıitle inıaat yaptırmak mevzuu bahıolmuı ve bu it bir 
hayli yürOmüıtU. Fakat araya ne karııtı bilinmez; blltün 
tasavvur~ar, kat'iyyete uygun ıekil alaD projeler ıukut etti. 

86yle bir tasavvurun yeniden canlandırılıb baıarılmaaı 

takdirinde yangın yerinde biç olmazsa 800-1000 ev kuru· 
labilir. Bu evlerin bahçeleri, aralarında geçecek geniı cad· 
de ve sokakları ile göz karartıcı yanıın aahaaına yep·yeai 
bir şekil vereceiini kimse inkir edemez. Ktıltllr park ve 
tediyesi uzun taksitlere bağlanmış 1000 ev, kllçllk bir ı•· 
bir demektir. Liakal 4-5 bin nüfus ahr. 

Bunun içindir ki; belediye, hükfimetin de alilkaaını iıti· 
yerek böyle bir teıebbüae cesaret iÖıterecek bir inıaat 
ıirketi bulmaia çalıımalıdır. Buna muvafakat b11ıl olursa n, yılda lımlr'iD ylbtı rllzellııir .. Akıl takdirde .. 

GÖKÇE 

Fakat, tesadüf veya bir 
tedbir eıeri olarak, An bu 
tlelikanlı.i.aD daima uzak 
kalıyor, biran için olıua be· 
raberce, tenha \tulunmak 
fırsatını elde edemiyordu! 
Bu ıe11iz, fakat mutlak 
mukavemet, An'ı adeta çıl · 
dırtıyordu. 

Rokham mü1&deme ve 
muharebelerde ıenç kaclıaın 
daima bu delikanlıya yakın 
buluntluiunu ııtırap •• en· 
diıe ile sıörOyordu. Delikan· 
lıyı bir telalikeden kurtar· 
mak için, genç kadın ke11· 

ldiıiai tehlikeye atmaktan 
bir aa bile sıeri kalmıyordu. 
Rokham'ın hiddet ve kıı· 

kaaçhiı, genf delikanlıdan 
keıuliıinl uzaklaıtırmaktaki 
iaadı, An Bonni'yi büıbütüo 
çileden çıkarıyor, Rokhama 

Boğazlar hakkında 
- Belltaraf 1 inci salıif ede -
ilgaııaı talep etmektedir. 
Havaı ajansının Londra 

muhabiri bildiriyor: 
Inıiltere kabinesinin önü· 

mllzdeki toplantısında mü· 
nakaıa edilecek meseleler 
arasında, Tnrk bükQmetiain 
Boiazlar hakkında vercliii 
nota varclır. 

Lonclra ıalihlyıttar çeveo· 
leri, Botazların yeniden 
askeri bir bale ifraiına kartı 
evvelce vaki itirazların, Al· 
maoya'nın iıtifadı edeceti 
bir emsal teıkil etmeaindtn 
ihtiraz makıadilı yapılmıı 
olduiu ht1ıuıuau iıaret etmek· 
tedirler. 

Ayni çıvenler, hlkumeti· 
mizia, tlllr8st ve muahedeler 
ahklmına mutabık bir uıul 
taklb etmek gibi bir liyakat 
g6ıtermiı olduiunu ve Al· 
manya'aın tarzı hareketi, 
Tllrk aoktainazarıaı tama· 
mile muhik bir bale i•tİr· 
diğini ilive etmektedirler. 

Haber ahndıtına iÖre, in· 
giltere, hükGmetimizin tekli· 
fini tetkik etmeden evvel, 
(Rea) ibtilifının biraz tavaz· 
ıub etmesini arzu etmek
tedir. 

Hük6metimiz, B oiaılar 
ıtatokusunq yeniden tanzim 
ve memleketimizin emniye· 
tini ve tilccari ıeyrUıefer 
11rbeatiıini temin eylemek 
Qzere pek yakında yeni iti· 
liflar akcletmeie hazır 
ltuluncluiu•u da devletlere 
bildirmlttir. 

karıi nefretini artırıyordu. 
Rokham, muavininin ka· 

dın olduiuaun korsanlar 
arasında şuyuundaa çekini· 
yordu; bunun için, An ile 
kıskançlık kavialarını daima 
kamarasında yapıyordu. Fa· 
kat aralarıadaki kavra ve 

dllımanlık ıila ıeçtikte ••· 
ha fazlalaııyordu. 

Ruhu isyan •e baıı boı· 
lukla şuyu olan ıenç kaclın 
şimdi kendiı ini çok sıkıcı 
bir çıkmaıda ı~bilyor, çat
hyacak Kibi, kabına aıiamı
yor, çırpınıp tluruyordu. 

- 11 -
Teaadnf, talih nihayet bir 

ıkıam mukadder olaa lai· 
diıeyi haıırladı. O gün, 
Rokham 'ın korsan ıemiıi 
albn ve silils dola bir iemi 
ile çarpıımıı idi. Koraanlar, 
ıiddetli bir mukavemete vo 
mukabele ıarmllılerdi. Gü· 
vertede bir ıllrll yaralı kor
ıaa inliyor, Rokbım bile 
Hi omuzunda bir kurıun 
yerleımit duruyordu! Bir 
kerevet üzerine yilz6koyan 
yatmıı, yaraııaa rakı ile 
panıuman yaptırıyordu! 

Bu kadar zayiata muka· 
itil, Rokham iemiyi ıaptet· 
miı, altın •e ıilihları aldık· 
tın ıonra, gemiyi ateılemiıti; 
fakat ıon aeferine kadar 
yaralanmadan teslim olmayan 
bu reminin içindeki mec:· 
ruhların rözlerlni oydurmuş, 
burun ve kulaklarını keıtir· 
miı, bunları bu halde alevler 
içinde bırakmııtal 

Devamı var 

330 Doğumluya ka· 
dar askere gitme· 

miş olanlar çağ· 
rıh yor 

lzmir Aıkerlik ıubeain· 
den: 

lzmir'de bulunan yaban· 
cı ıubelere meaıup 316 
ili 328 aakerlik etmemiş 

piyadeler. 
316 ili 329 muzika. 
316 ili 330 Deniz,Gilm" 

rük ve jandarma, eratı 

ile ıınıfları benUz ayiılma· 
mit olan bu doğumlu er· 
adın 20 nisan 936 pazar· 
teai gilnli ıubeye ıelme· 
leri illa ilin olunur . 

J 


