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M AR 1' 19::16 lzmir'de herglln eabahları k · 1 çı ar, sıyua gazetedir. 

Fran.sa, 
l'def on: %776 

~---------·---------------------, 

Italya- Habeşistan 
Mulıasamatı, Her iki 1"arafın Rı
zasile Muvakkaten 1.,atil Edildi. 

Tedbirler Aldı. 
g·ı ere, Almanya n a e ı Ta i tme~i. ör 

'de T planıyo lar. De let M r a ları 8 ·ün P a • 
~~ .. ~~~-.__...--------~---~- ···- ·......---·..:..--..--·.-:--.-a.-...:-.-::::----z.-:::--z~A-Y~~--.·--.. ·-=~-:··-~:-7~-z.-:.:-z-z-~-~rns 

• ,,. ' Atatnrk Anka· 
Dönüyor raya . 

Başbakanla lçhakan 

Da Gidiyorlar 
foanlml 9 (Özel) - Bir 

"ydanberi ~elarimİ:t' ~ ·ere} 

rere11 Cumur lıoşlwnm11: Ata 

ıürk, )<1'111 (bugün) Arıknra
0

yn 
JınıPl.-et ederek·lerdir. Atatıirl:'f' 

b<ıjfıalmn ismet l11ü11ii ı•e r;. 
yana'dmı gelı•11 lçi~1Pı·i lwka 

L., Alman kuı'l'etleri gt•ılf'ral Cörirıg ü111inde bir geçit resminde.. nı Şı1krli J.. "Y" '"' r<'falmı 
I' r 1 edeceklerdir. 

ansız gazete eı·i, Frao. a'.0111 Alnıaoya aleyhi '---------
!!_e zecrt •~dbirler ittihaz edeceğini yazıyorlar! N • Atuf 
Lokarnoyu lmzalıyanlar Bugün Paris- oou Ak;am De

d Toplanıp Vaziyeti Konuşacaklar' ğerli Bir Kon· 

Hudutta Süel T db• 1 d .l ') • feraus Verdi. e ) r er e ft J 0 fil) Ş t J r ! Enelce yaıdı~ımız veçhlle 

iki konferans .ermek Oıt.re 

~Zir ıktamı Aakera'dan ıeh· 
rlmtae gıılen Ersaram 11ylaTı 

Nafi At11f1 din ıktam Halknl· 

lngiliz Kabinesi ,.f oplan~ M E...ıen J> • ' F ' · '"'" 1 arıs e Geçıi. · 
ran ız Gazeteleri, lngiltere, Bakahm Italya'mn 

1
, Hareketini Gösterecek Mi, Diyorlar?. 
art• 9 (A.A) - Bakanlar 

kumlu •1111~• lkdaa ~lllrdl~f 
ıakdlrde ıark budadundı ılıo-

al alyarel ederek b11ur bula· 
nan Oalknl Gyelerlle bir Hal 
kadar b11blbıllerde bulunduk· 
lan •e Oalknl lılerl eırafıada 
konuııokıaa 10ora pard baı· 

- S<ınu 6 ıncı sahifede -

logiltere'de Almanya ile mOnaseha· 
tın kesihnesini istemiyeoler de var 

lngiltere Almanya'nın 
Hareketini Beğenmedi 

-------~ ~t Eden ve Berlin elçisi bunu Aluıan devlet 
rica1ine bildirdiler.,M. Eden beyanatta bulnndll 

M. Edeıı 

J ... oodra, H ( Rıdyo ) -
Aktım geç nkıt Parle'c ~h· 

mi~ olan M. Eden bu ııabıb 
Alınanya'nıo Loodra eef lrlof 

kabul eımlı •e logtltere'nla 
bu lf'k ct.pbt'll harekele teraf 

tir olmada~ını ıö1l,.ml1ılr. 

8erllo 'ddd 1 ogtlf ı elçl•I de 
Almıo barlclyf'elne gtıtM""' 

ııyoi b•y1Dıh blfo.ı (011 Nore· 
ııı tekrulıwı~ltr. 

logillz elyı~i mehlf ili, in 
glltr.re'ola M Hltler'dea Jt.,n'e 

gfrmlı olın Alının luı'alarıoın 

geri çekllmeelol leılyec .. ~I ka 
naaıludedlr. 

- J,üıfen Çeı•irini~ -

M. Alber aro neler söyledi 

Fransız Başvekiliı.in 
önemli Bir Nutku 

Parlı, 9 {Radyo) - Juraıl'ın 
Berlln'den öAıendlgtae ~örr, m11ı lcıbedecek mOtemm•m 

ı .. dblrl.-.ıt k1rHlıttırmı111r. Mı 
•mıflh tHblı edllmlı olan ef 
ratl ıllAb alhna çı~rılmıy• 
t. ..... ,. 

• ı Perlı 9 ( A A) Sırn yahut 
hd .. n yerın meclfllt> IJhlı-rtn 

lı1r .. ketl hıklundı lubıı vere 

Almanya'daZecriTedbir
lerden Endişe Ediliyor 

Cf'kllr. 

Pulı 9 (AA) - Fllodtn 
~"t•IJlha A Q A S ~.,o •r•ndı Franıız 

0
' 1"1 ı•aktı baklunda lubıt 

hfeC!elntr. 

M. llitleı arluıdaşlurı i/P konuşuyor .. 
Dôtt <lel'leı munıhha lan lokarno pık11 ı 1 1 
tn1ıla11ı)orlar: D mu elm ı 

Load 9 (A A) ' dnleılerlo konferıo1tnda b111ır 
,., - B Edeo b ı 

Ad
• · u unmık G&f're ulı gGoft Pı 

1 • Aha ha Boş it ld 1
••'e ghm .. ~· kıbul e•m•ıtlr. , a 1 ) • Dan bGUln gCla B. Eden B 8 d V ın Shıud •e lagthere dıt 

arp a D ll r m u Q G i hı· d . ' leleri bık•••·ı· erktnı Alm.a v 1 r. mahhr11ını •erllectk olın •e 

Pırlı 9 ( A A) 8 L 1 luır ı l eaan ar 
u q .. okerno paklıoı lmz19 

l•mıt ol- d .... e•lt!llflr konfaraa 
llDıa 1 
k erın "bıb dıt itlul b• 
ınlı-ıad11 , 1 ••raıl 1 °P ınm11101 k1r1r 

V 11 '· Konferen11, Edea 
a• Zef!land c;e ' 

dea ı t • rratl •~ Flaa --•• '•k r.deceklerdlr. 

Ra M l metni kablae terafıadH kabul 

tedb· .u ugeta ôldll. Darbın duruşu, bir lıalyan edllmlo bolunaa Ce'8bıa lınıl 
ırı olarak 86 1 . 1 1 ..... tkmıl ile ı.graımıılardır. 

Y enıyor. la yu cevabını Verdi Bononlı beraber ln•llıere'nfa 
, Aı1111rı, 9 (Rıd o •------- " <..-nor ' J )- hılyı, bılk Mare .. lı iL 1 l L hlını hMreketlnfo ancak Parlı 

e ye terdl•t ce b ' 1 
&il lf 

1 &lltı koni d 
'"•lrtb b " " 1 mi lamıııer. eraaeın ın ıonre taayyGa 
b ombardımın •e t11n l etkc,.~t tıhmtn olaamıkııdar. 
lrtıkeataı d d aa Joadra, 9 (Rıdyo) - Roy-

or urmoıtor Mı Londre, 9 (R•dyo) _ Deyll 
'""I Bıdogllo b b . lt.r ıytarını beyanall• balarıao Hereld, Almanya'aın bıreL•ılnt 
kerergabtın ° 11 •h gf!ael 1ellhl1eıli bir tıbılyet, clo~o •~ 
dft •yrılarık Aımar ' • frtL d ıeewafe .. yao balmakdı H fa 

D•ltllr 
8 

1 Y1 n ••tın • mab11amaha dar L ı · agen tawy ı .. at Reo'ln ltgıllofn bir berb 
••llbarelı:el 

1 
/ are ere mad•A•nı, halyın'larıa ıaarroıa b 

il ı er ae dGaauıl ı d ıe Uke·I do~uraauyacıaıaı yu 
u iye• orclal er •e urdurmel11anın aıkerl bir ted L "' 

d d ara da 111 hl d ma .. ııdır. Bu •11eıe dlyorkf: 
or ar••l•rı em dil rrazo r en lberet olduğuna ı6yle· " 

dogllo'nua lıt1 lı: re IDlttlr. Ba mittir. Bu beyapat hayretle « Eğtr Rea meaeleel alul te 

beyl'can 117 dararı A11marı'dı lı:arıelenmııtır. mıntıktın ıyra olank bal edil· 
•• •rmı111r. Yerli mf'le hlkıhr• bırb ıebllkeal 

- Sonu 4 nca ıuhif ede - - Sonu 6 ınt'a ıahif ede -

.\ralarında ihtilaf Var. M. Bitler'in 
Sosyeıeye Girmek. istemesi Dik· 

kate Şayan GörOIOyor. 

Berlin 

Perlı 9 (Radyo) - iyi mı· ı lcılola rubuncb endlte belkim 

ldmal alea mebaf il, Almaa mll· - Sonu 6 ıncı sahi/ede -

M Alber uru 

M. Alber ~. o'a~n aaokn 
nutku AlmlD 1111111 me 
bdfllode ao~uklok boeole ~e 

1 1rmlıtlr. 

P11la, 9 (Rıd10) - M Hlt· 
ler'ln ıon barek~ıloden n M. 
:L~bruo'ua rlyHetfadeld kabine 
lçdmaıadea ıoan, Franıı hl· 
kllmetf Almın mabtırHıaıa 

~yrJ kabili kabul olduRuna 
karar •umlotlr. 

•·raaea Belçika ile birlikte 

mea'eleyl uluılu ıoıyelf'slne 

nraıeğe karar •f!rmletlr. 
Y erın Pnae'ıe 8elçlka bat 

nklli M. V~nıelau te M. Edea 
Kont Çcrotl toplaaecıkler n 
M. Flıudı-n ile vaalyetl ıeıklk 
edeceklerdir. M. Ecleu bu alı• 

lıım nım kamarHıada •aal· 
yet bıkkıada beyanatla bulu· 
nacak n gtce de Parlı'e hare· 

ket edecekllr. 

- So11u 6 ıncı sahifed• 



.. .. .11 .. ııınıı:ınıı .. ııı.. .. • • . ..... I 
vam Kamarası Dün He-11 G lÜl ifil lt'iJ ifil T e o y aı ~ o H b e ır O er' 

yecanh Bi Celse Akdetti Deyli Telgraf. fiiller Garp De-vletleri:S0ruıis KabiJJ_e 
----- ,, ' T k·ı· e ~11 

Dış bakanı M. Eden. Almanya'nıo son hareket M d Ok o· ' eş ı ın 9Jı 
hakkında uzu~ h_!yaoatıa bulundu. ne r ey an umuştur, ıyor. vaffak ~~~ 

l..ondra, 9 (Radyo) - Bo Lokaruo mi'8kınan btikOm· p I p •k M 8 ) H • Parlı 9 (Radyo ) .,.. 1gft~ topJanan avam kamarası, @ft! bıralulmuıadat1 bıeka Ren Morning Oet se Bunu e anasız u muyor, ıt- d.o hıbt'r verlllyor: udeıl 
çok beyecaölı bir celee' yap· hu!uıoın Alman ordoıu t•ra · , T k I f l . T k' k• • 1 • T LtberaUer p•rslef ~ ~ 
mıeıır. Bo derece heyrcıoh fından logaU de vardır ki bo, ler İn e .j erIDİD et I iDi SIIyOr • Sofullı, bir 181t k•~::o ılJ 
btr c~l e, ·914· ten 6eil • ~örlll· çok mOblm •e lstlkbılde nzl· - darla Ue kooııttO bl"' 1 

• .,, ı ı '" d hllL ııaı Londra, 9 (A.A) - Alman tecrGbelerl •eçlrmemlt olınlar mimi olmak ıarttle) ıtikiınetle d k k• ' memlştl. 811tfto' trlbftnler do.la· ,.et ıarıacall lla .~r te r.e ..... r. " earıya gl ere • ,,set 
t t f d At ' b h • ya'Dtn IOD hareketi hılr.kıadı deumlı olımıyıcak garip bir tetkik etmelidirler. Bu telr.llf· .d _. .ıı-ı (.kral• (1 

idi. Kor diplomatik localara ç m z e, manya nıa u a ' · e eunyece"' 0 .. kr•'· 
k l 1 d dik'- logtllz gazetelerlaln Df'trlvatı elstem olarak telakki tdlyor· lerln ettınlmt olub olmadığı da 8 " ertoe 

dolu idi. EvvelA, muhalif lerfn re et n o ne erece r.ale onoo uz ıt •' . ...ı 
şayan oldoğuno ıolamıyacak mobtellftlr. Bakumetln noktai ltrdı. Bayle bir ılıtemt ortadan pek yakında anlatıhcaktar. Al· rlıf ıaraya çağıroı1 ktoıJI" 

lideri "l\hj' or Bıtll,. !Öz almış b L lh IA L ı ı klllP ve her ıoretle muteber kalm111 nazarını tercOman olmakla tı kaldmlmıı olm111 lzzat per. te mın su p oı çor. gen tl r •e kabinenin tee ,,1,ı ~e dıe leler bıkloı Eden'deo b k • l ı L 1 " IA.zımgelen beyoeddftveJ uboda nınmıt bolooan Oılly Telgnf, mantıksız değlldlr. lrço mes e e er ortayı çı.. . havale eylemltl f· ~flllle 
izahat lıtemlotlr. Bonon Qzerlne ta n11ıl bir tecavüz dkl oldu ramamlle menf ı Hzlyettedlr. Fakat Lokarooyo lmzalamıe karmıktadır. Çıldarlı'te kabfoe 10e',,ııı•01 Eden kQreOye ıelmle ve mır· L L b L lfL f f L ı •• ~JI 

ğnno teslim etmlyecea. ter. lr 80 gazetf'!, letlyerek akdedilen olan devletler bu IBr.er a.ten F..,ransız Kahı· ne· va lr. o aaıız .... , il ev tın altıncı gOofloe kadar logll · f d ı bl ıeo~ bl,I' 
tr taenvor etm yorum. bir muahedenlo tahrikçi bir tecrld edilen mıotakanın haber taıaf bir ka Of! ~· / 

tere ile Almanya ar sındı ge· Gerçi elmdlllk bir tehlike eekllde . yırttlması baolığı Ue verilmeksizin ltgılloi protesto • d O "' • • k ( • k tir. Kral, böyle bit ,,ı•dl 
çeo elyaeal hlidleelerl anlıımıt· gör6omemektedlr. 14,ıkat görü yHdtğı bir makalede dlyo~ ki: etmeleri lazımdır. Bltler'lo Sin e egışı 1 de motlak ıuretlt r oı-' 
tır. Eden; martın ıltıeıı>dı bir nftree, loglltere, Lobrno mlıı · Bitler gıyrt aakeri mıntıkaya teklifleri ıotokklnhhldı tetkik Ol .., Y 1 d t onu ltlmıdıoı b• z 
hava paktı için İoglllere'deo kmı imza etmlt olıo devlet· aeker göndermekle garb devlet tdllmelldir. Bonı mukabil acagı 8 8Il 1 r • istemektedir. fi ,.9 
Almıoya'yı bir tekili yıpılda lerdeo hıoglıt tecavaze maruz F , 1 , • Padı, 9 (A.A) - Don gece Ş" krü D9, lıı lerlne meydın okumootor. ran11 oın A mıoyı ya zecrı u 11 ğ•D• ve fakat Bitler, bu te IHL kalırsa ooı yardım etmeğe (L b tedbirler konolnıau teklif ı ılyıtıi mabff'llerde parlAmento ı.ıı 

ımadedlr. Bu mee'ele, bıneın Mornlng Post • 1 911 ccnı 1 b ( b g ıJJ ııı 
meof i veya mQ bet bir cevap b 1 LA 1 idi ) umumi bl d "'ildir Bu lntlhıbaboıa bug11nkG hAdlıe stao u av 1 ,, 

temini için dlkkıle •ayındır. mu 1 Hl• r arınan gı~etee r roey e" · b"I ti • 
vereceıiloe, Lokaroo paktını -w dil 11 ,_ 11 L A b t t • t dbl ı lerio tesiri ıltıadı yıpılması bO de bas l l ı. 0 TA ki, barıoı kovvetll surette en mote ıanı r.o ıomar.ıa munase e ı z zecrı e r er n Ô t) ... O'~ 
tanımadığı hakkında Von Norat d L dl LI 1 ti lfl t I b l L için tehir edllecebl •e kabinede l 

9 
( ıe P" 

blmıye fldecek btr metod bo· ve emeate r • : 1 yaee 11 e m O 0 uomı•· " ıtanbol, bO' O" 
vaeıt1&1le Berlln eef lrlerloe bir d b d ıtl tLllLl 1 c ğ sr 1• t: ı 

1 Funsız hududu boyunca tadır ve değf'rl hiçbir Omld e azı t!e t r. .. er yapı a 1 1 Vekili Şllkril :n.1 ıe 
mohtır gôoderdl"'lnt bildir unıun. .. ı d l d ıoe " 

ı:ı M. Eden, Bitlerin muhtıra geniş bir Alman toprık parça· u1andıracak mıblyette df!glldlr. eAy 111 0 ıtıyor u. kurumu merke~ııeri fit 
mletlr. 11010 askerlikten tecridini Fran11 İngiliz devlet adamları Alman Maamaflb hOkumet mebı· mıtbuıt mQmeB! t ~o 

E h dflvam ede· ınnı bir kere daha okuduktan 1 1 d 1 1 h bt ıb ı.1• ~o 
•den, lza atma ıonr1, Loklrno mlıakını imza· hırlblnde yaoayın •e fllf lıtilA tekllf lerlot (Ba teklifler 11 l lo e bu tAy a aran iç r teala edilecek IJJI 

11
,rd• 

rek demiştir ki : eı11a lıtload etmedlgl ııôylen· bıkkındı koaoe01 

- Almaoya'nın londra el· 
çltıi, hükumet LDetbuasındao al· 

dığı muhtırayı bize verirken, 
Almanya'nın lokarno pıktıoı 

tammamağo mecbur kaldığını 

ve buna, Rae Fraoıız pJktıoın 
eebebiyet verdiğini itizar mı · 

kammda eöylemletlr. Almanya 

nın gösterdiği bu seb~pler va· 

hldlr. Zira lokarno mlsakıoı 

kendi 1 arzu ederek lmzalımıetı. ....................... 
Londra 9 (Radyo) - Iogmz 

kabloeal bu e hah Donlo Strlt 

de M. Bald,Jn'lo riyasetinde 

toklınmı~tır. Ba içtimada Al 

men askeri kıtHhoın Ren gıy· 

rl aekeri mıntakaeını girmesi 
gôrGşftlm6~tftr. 

l\1. Eden, bo ıkeam aHm 
kamaraeıode ba b4dlse Qzerlne 

y pacağ• beyanatın metnini ka · 
blneye vermletlr. 

M. Edtn, loglltere'nln ulaı 

lar eoıyetesl daimi dele~eıılol 

kabul etmle ve eonra kabine 

lçtlmıındao evvel bıo•ekAlet 

dairesine birli le ghmlşlerdlr. 

Ayni zamandı Slr Samul Boar 

da Baldvln'ln nezdloe gelmletlr. 

Loodra, 9 (AA) - Siyasi 
mabfeller Almanya ile müoa 

eebatı kesmektense mnıak.treye 
ghfemenln mftreccıh olduğu 

kenaatlndedlrler. 

Bazı mabfeller Almanya bak· 

kında şiddetli ZP.crf tedbirler 
tatbikini 1 teyen Fraosa'mn bu 

mekıııdını umumiyetle ıanlp 

etmemektedirler. 

Hltler'lo mllletler cemiyetine 

avdet hoeoeunda yaptığı teklif 

umumi surette memnuolyeıle 

lamıt olan devletlerle bir çarel 

T f • k R •• t •• A mektedlr. Baku met 11la gfinfi moeıur. ,~ 
bal dGoOoftleceğlnl ve uloelar ev l UŞ U ras be ~ 

gerek ııylnlar kurulunda, gerek Starell 10 kurumu toplantıııodao enel (I 
-----• ıenıtodı Almıoyımn aoo hare · JljıJ~ 

uzun bir göraome yapılacağını, D v· 'yıı u 
Bugün '~enevre'ye Gı·decek, önOş- tett hakkındı beyanatı• bola · ıyana ,,, • logllterentn ıon hldhelere bO • 4 d ) ~ 

nacaktır. Rom•, 9 (R• 1° b0ıo',..f. 
yak ehemmiyet verdiğini ve le Bal~ an Konseyinde Bulunacak! Baebakan lcabeden ılyui le· gGndenberl borad• b•"'o ., 
lnglllz umumt ef lr.Arıoıa, ıoğuk L bllO lı9t. 

eebbflelerl ihmal etmemer. için olın A voıtory41 be'~' .,1 
kanlılığını muhafaza etmeel lataobul 9 (özel) - Hariciye Veklllmlı doktor Te•f lk ROttO bo me•ele bıkkındı ruecllıe vlol Preoı StıreP oıertı 
IAzımgeldlğlnf 11öyleml1tlr. Ane, mllletler cemiyetinin Pere" mbe gflokCl toplantmnda hazn verilen tabirlerin mOzakereıılnl Vlyana'ya dôDdlek 1 ılt· 

Avam kamaraeı geç Hkte balunmık flıere yarın Cenevre'ye hareket edecektir. rtddedecektlr. _dın hareket eyle~ 
kaiar toplınb halinde kalmte Tedlk RftetO Arıı Cenevre'deo dOatiote, Belgrad'a uğrayacak ~ 

•e milzekereler bittikten ıonra ve Martın ylrmlılnde ıoplınal:ak olın Balkan antantı hariciye B ) • k D v • ııeıJ 
Eden do~rnca Parle'e hareket n .. orıa" koaıeylne tlyaıet edece~tlr. e ÇJ a a azı ye , ,, 
7;;~n Kabinesi Leh dış baka=.n bir telgrafı Endişe Göstermekted• ., 
Dışhakanı M. Hir~ta ta· Lehistan., Taahhütlerin- ---- --ııııt~1 

rafından teşkil edildi. Başbakan Kralla Konuştu. , 
Tokyo, 9 (Rıdyo) - Preoı 

Sıoocl ile amiral Nogıos arı 

ııodıkl müzakereden ıonra M. 
Hirota'oın yeni hbloeyl kur · 

maeıoa karar verllml~tlr. M. 

Hlroıa yeni kabint1de bıobakan 

lık Ue hariciyeyi, M. Utl da 
blllyeyl, general Peronsl bar 

blyeyl, amiral Nogouo bıhrl ye · 
yl, M. Nogaz müstemlekeyi 
Oıerlne almıt boloomaktıdır. 

llalya 
Alınanya aleyhine bir 
karar verilirse muha

lif ını kalacakmış? 
Parla, 9 (Radyo) - Ôn 

g11eteelolo öğrendiğine göre, 

Faıht genel sekreterliği Alman· 

ya aleyhine zecri tedbirler alın· 

maeı hakkında bir karar •erl· 
lecek oluna, bo karaıa moba· 

lif kalmalarını lıalyı'nın Cene•· 

re mümeeslllerioe blldhmletlr. ! 

den Dönmiyor. Bakanı Da izahat Verd•··ıte'-
ı od ı 

mittir. Vıo Zee a., ,111•'1 
• 

Fakat Alman kaynakları, · Lebistan'daki 
kanaati lehlerinde gösteriyorlar! 

Berlln, 9(A.A.)- VarşoH'dın kaydedlllyor ki, Lehistan bu· 

blldlrlldlğloe göre, Bltler'lo gGnktı ıly11etlnl dtğfetlrmlye· 

nutku ıly111 mıbıfUde hayretle C9'ktlr. Ekeerlyı zehlrlenmlt 

klrtılınmımıetır. Bu mıbafll, olan girift formüller yerine 

FranH tnafJndao tıklb edfüo ıçık tarzıb•l bolonmaıı lstibdlf 
Sovyet ıty11etlnln Almıoya'da edllegelmlttlr. 
bir ıkıüllimel yıpmHını bekli · Çok iyi mıhimat alan mıha 

yorlardı . Çüokl Almınya bo filde ehemmiyetle .kaydedildi· 

ılyHell Alman aleyhtarı bir ğlne glire, Polobya hiçbir vakıt 

blokon teoklllol lııtlbdaf ettiği Lobrno paktına bOyük bir 

ıoretlnde tellkkl ediyordu. ebf!mmlyet vermemlıtlr. Ve 

Polonya'nın 1altblyeuar ıl · l 9;J!i muahedesi bunı d•lmı 

yaeet ıdamları Loklroo'nun fee tercih edilmlotle. 

hini n Ren'ln 11keri legıllnl Varoova, 9 ( Radyo ) - M. 
mftob11ırın garb Avrop11101 Bek; M. Flaaden'e çektiği bir 

alt bir meıele olarak telakki telgrıfta, Leblıtın'ın tHhhOt· 

etmektedir. Çankl Almınyı'oın lerlnden hiçbir oey unotmıdı 

oark Avropaeı ılyısed Almın • ğını ve Fnnıa'ya kartı mtııa 

Polonya mftn11ebetlerlle teıblt 11bhtd olduRu nzlfe~erl yıpa 

edllmlo bulunmaktadır. Şanıı cığını blldlrml,tlr. 

Brftkeel 9 (Radyo) - Bu 
gOo bıtvekll ve klblne erkAoı 
Avropı'oao muhtelif pıyhabt 

larsodan ve bllba1aa Parlı'ten 

taılyete dair grlecek haberleri 

11bır11zlıklı beklemlelerdlr. 
Bışnkll dan krala vaziyet 

bıkkındı izahat vermlttlr. 

Brfikeel 9 (Radyo) - Bar· 
biye bakanı M. Dovrz Sosyal 
Liberal partisi lçtlmıında vazf 

yd hakkında Jzabıt vermlt ve 
milli mudafaa loloe en ziyade 

ehea.mfyet vrrmek mecburiye· 

tloden babsf!tmlo ve milli mü 
dafaa lolerloln bir pırtl iti 
bıllne ıokulmamaeını rica et 

mittir. 

Belçilw'da akisler: 
Brilbel 9 (A.A) - Kral, 

don Van Zeelıodı kabol et· 

Amerika 
(~azeteleri 

..... ~, 

takasının Al01•0 •eıeıl b' ,ti 
fındao tıgall IJJC

8 
1 ' 

htıktlmetio ook'' P 
kralı bildlroılodt· d

1
o) ; ,l 

Br6keel, 9 (8' 10ı il~ 
ron Bek'ln ••1•:

1
e'&'· ~~il' 

cek olan bıe•ek 
1 

tı•" 
nzlyetln vebalPel "'tt•'' ' 
seyıbıtlot tehir el 'J 9J 
ltalyaıı 

bie•1 ~ 
ikinci Tenı. de JJ~,I 
mubarebesııı ııı''' 

,be '' dar insan ktı} 1"..-
) / ~ .. 

Romı 9 (Rıd1°111ıO "../ 

' 1 ''"" kaynıklarar.d•P blco) ' ,eı' 
lere göre, (TelP b•rt~ JP fi~ 
deki lktnct 01o 1,ııi ' 
ılnde llılyan ,,,y ıı•'1~ / 
öliı 67 vıralı ı S~O ·, 

t 1 fO ılf f 
dJndın 236 ı;IO 11 t ff' ~-

1et 
ve 22 kayıp, 1,ctıt· t1'1:' 

1,r• 1' 
ôlG •e 149 fe ~I ~ 
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Almanya'oın 

Ren'i işgal etme· 
lerld zayiattı ölO blll Jt" ~, 
mık Oıere oııbeO 041 ~ -

Tatbldıd eeo••• 
0 

tılı'0 

Bugün ... 
Afrika'nın vahşi ornıanlarında sevgilisini bul· 

mak için arslanlarla, kaplanlarla, timsahlarla 
boğuşarak hiohir macera ile dolu ... 

ZAN GELiYOR 

sini nasıl karşıladılar'! 
Ne,york 9 (Radyo) - N.,v. 

york Tıymlı, Ren'!o legali m6 4 

n11ebetlle yudığı bir makalede 

diyor ki: 
.. Almanya mncud tHhhOt· 

lerl lıtlhkar ederek tek cepheli 

ı"ıd• 0t· Jd 
aa'otn ieanllt aı"e' fıı" 
kol eoyaeı bo(ıJO "r9 

Çekoslo'19, ,0, .. ~ ' ,, Heyecatl / ~o"~ 
, df ~ ~- ~ 
Prag 9 (R• ,ıt çe d,,ııı' I 

harekete bae•urmuotur. 

Dey il Netyork he 
yazmaktadır: 

yının Reo'f ıeg "''' ~ •' 
şunları yada beyecı0 .. Ç'1 .. ~ıt 

Al(ll''' b v 

.. Frıoaa'oın mobarebe ~tml 

yr.ceğlnl Omld ediyoruz. E'8ecn 

Hltler, kendi topraklarını l~gal 

r.ylemletlr. ,, 

Çek ricali k•0 ,o ,,ı'''i 
tecavüz . aıltıı•90dl•fıı:ı ,~fır 
mıo lokaro0 ıu"' 
rlol t11ıaru 1Y8cl'e 
ıedlrlcr. 



• 
Fabrika ve 
Değirmenlerimiz ...... ŞEHİR HABERLERi 

Bir Alman Al· 
bayının bro~OrQ 

Bunların inkişaf
ları tedkik ediliyor Tabiiyet 

Muameleleri. 
•• 

Bunun için evvel emir

ViJiiyet Umumi ~leclisi 
Bugün Açılıyor .. 

ödemiş'te 

Patlayan Bomba. 

Almaoy• uloıal mQdafıa b• 
kanhtının lıyarlarıod•Q ~lbıJ 
Jort, Nuyoaıl ıoıyıllJm tıra· 

fıadan ıOI polltlh da yıpılı11 

devrim hakkınd• lılr brQ,Of 
neıretuılttlr. 

Değlrmencllerlmlaln, lbtlyac 
ları ile lrklmOl n lnkftefı Gze 
rinde ileler do, QndGklerl bak kın. 
da lkıı .. d Vekaleti bir anket aç 
mıttır. Vlllynte gelen bir ta 
mimde hububat mıbsOllerlmldo 
boyak bir k11mını OğOtmek ıu· 
retlle en mOblm gıdı mıd 

deıl unun lıtlb111lne çılıtın 
elektrikli, motörlG, yel veyı ıu 
değf rmenlerlnlo buglnkG hıl· 
lerl, hlıeedtlen lhtlyıçları, teki 

mal eı11lırı ile, •ergi yllklerlnln 
tedldk edllmeıl ve llzım gelen 
tedbirlerin ahnıbllmeıl tçin 

VU&yet ve kazılardaki fıbrlka 
tôrlerle değlrmencllerden mola 

lealıu ıorulması blldlrllmlotlr. 

ihtiyar yaralandı, 
de tahkikat yapılacak. Vali Fazlı Gnleç-''Büdcenin Buton karısı ve kızı da 

Bası vflayl"tlerde t4bllyete yaralaoarak öldDler. 

Ba broıftr de eJcQmle1 d~ıl• 
llyor ki: 
"Ruı devrlmollerl hırbcı blltf 

bir ordu aıeydan• getirmek lçlQ 
on beı ıeae çelıımık sor1jınde 

kaldılar. M. Monollnl de bq 
iti on seneden •ı•jı bir A· 

maadı bitiremedi. Halbuki 

Bitler ve N11yonal ıoıyall" 

pertl'nln Gç tcnede Alm.aya'yı 
y•laıs nrtay muıbedulnla ılel 

bı~laotılarındın kurtarmı11 bile 
kafi bir ıereftlr." 

•lınmı halı.kın.ta vuku bulan Rubu Köylüyü Yükseltmektir,, Dedi Ôdemlt'ln Klras nahlyeıılae 
mOracaatlar Ozerlne muameleyi 
nQfoı dairelerinin ıekemmftl 

ettirdikten aonra vekalete g~n· 

derdlklerl, bu gibi mftracaıt 
eablplerloln ve ean'atlarlle tl· 
bllyete ıhumılarındı mıbzur 
olup olmadıkları h•kkında em 

niyet mOdGrlOklerl vae t11Ue 
tıbklkat yaptırmadıkları görGI 
mektedlr. 

--Vilayet umumi mecllıl bu - Bldcenln blltllo ruhu; 
gQn Hat 14 de vllAyet ıalo· 
nondı toplanıcıkhr. 

Salonda toplıntı için llzım 

gelen hazırlıklar tımımlanmıe 
hr. Toplantı; v.u F11h Ga 

leç'Jn bııkınh~ında olacaktır. 

Btr mohırrlrlmlz; dan Vıli 
f'aalı Gnleç't görmOe ve yeni 

eeoe bGdceılnde nfl glbl mG
hlm leler dOoGnGldGğftnft ve 
yapılacağını ıormoıtur. Vail; 
ıo dlyevde bulonmuıtur : 

kftylGnftn y.ptığı bOyOcek le 
leri mümkün mertebe tilAyet 

tlıerlne almak, kendi knvvet· 
lerlnl kendi muhitlerine hısr 

ettirmek için b111 mıeraf lardın 
köyl6yll kurtarmık 'e yGkeelt 
mektlr. BOdce, mecllıten çık 
mıdan teklif mahiyetinde olan 

itler hıtkıodı tlmdiden fazla 
mıhlmıt verrueğe IGsom hlı 

ıetmlyorom. Bunlar anca.. ka 
tiye• keıbettlkten ıonra ftze. 

rinde durulıcak eeylerdlr. 

bığlı C11,fılik.,yl'nde bir Hk'ı 
olmuıtur. 

HGeeyln otlu 90 yıılarında 
Abmed'ln toruna 13 yatlırındı 
M~hmed ıarlada oynarken; Ya· 
nın lıgall zamınındın kıldıgı 

ınlaeılan mıtıh bir bomba bal· 
moı, eve getirip dedeıl Abmed'e 

vermlellr. Mebmed; bonon ne 
olduğunu ınlımak için kuıcı 

tarken bomba patlamıı, Meb 

med'ln ıa~ elini koparmıe, •Cl 

codoou dı muhtelli yerlerladen 

a~ır surette yarılamıttn. 

Ayol broıGrde ıunlar dı YU• 

dır : 
Su, elektrik, gaz ve motorin 

gibi muharrik kuneller veya 

mıbrokatıo flıtltrı, değirmen 
itleri ve yedek parçalan gibi 

ltletme vaııtalarının tedulk 
hoUnlıra ve flıtları, vergilerin 

lmallt Gaerf ne olan tesirleri ve 
vergilerin tahıll ıuretlerl, kredi 
ihtiyaçları, mutıbasete, oıtı ve 

loçl ihtiyacı hlı::kkında mutalea· 

lar töplınıralı:: ve Vf'k4lete gön· 
derllecekUr. 

Dıblllye Vekaletinden nllli 
Ae gelen bir emirde bu yftsden 

loledn geri kalmasını ıebeblyet 
verildiği blldlrllmlt, gerek H 

tındaıhğa girmek için mGracaat 
eden ecnebiler -Ye gerek muhı 
clr ve mOhecl olup ta enelce 
yardumuıda bulunmu9 olınlar 
veya vatiyetlerl ,ophell görOlen 

muh11clr •e mGhf'cller hakkınd• 
entıl eµılrde tahkikat yaptml 
maeı ve vatındaolığa alınmala 

rıoda mıbzur olup olmıdıAı. 
vart11 ıebrplerlnlo etraflle fzıbı 
blldlrllmletlr. 

Busene Nüfııs Kütüklt~ri 
Islah Edilecek. 

O ııradı yınıoda bulanan 

Abmed'ln kar111 80 yaılırındı 
Fatma ile dul kızı 50 yıtlı· 

« Yalnıa kanetlmise daya· 

uırak ve bGt6n ıcun n11yonal 
ıoıyıllıt devrimin mıhYOlmaa 

için çalıtırken, eıarettea karta· 
loı• dogru adım ıtmımıı la· 

aımdı ». 
rıoda Bıtlce'ye de llıbetle öl· 

dGrmGttftr. Y 111lı ihtiyar; Ôde 

mit memleket hııtınulae kal 

N11yonıl ıoıyıllımln mld•· 

faaıını yıpH bu noktılardaa 
ıonra ıo görllı ııyanı kayttır: 

" Ulo11l mGddaa Ye ılel 
bıaırlık yalaıı ordaaan itidir. 
NHyonal ıoıyallıt pırtlnia roll 

Hugfln Iran hOkOmdarı y••••• ety•ıaldlr. ,. (.,ördes haberleri 
Gôrdre, ( Hoıuei ) _ Gördeı 

Zl al kredi koopeaatlf ı hokrrre 
batlı batına bir mfteaseee ol 
du~u halde kooperatif in idare 
heyeti relel Pehlivan o~lu Bıcı 
Etem'irı Çertıdalı.I dOkklnın• 
nakledildi. Koopuıtlf mOra 
kıbı Ml'bmed Atı, azaları gene 

Pebllnn oAullırıDdan SOley. 
m•n 'e Aıımdır. 

Gördu, ( Haıoıl ) Merkeıl 
tehrlmlı ol•rak k•bal edllea 
ilk tedrlı•t mGfettltHAi m•nta 
k.11aa Melek tayla edllmlt. on 
gtln enel tebrlmlıe gelmle, 

bymıbm Mohıln •e ••emo. 
ılllm Fıdıl'lı birlikte köyleri 

guerek mektt'p lbtlyıcını tet· 

kik eımt.,tlr. Bazı köylerde 
yeni mektf'p yıpı!ıe1ktır. 

Gôrdeı, ( Boıol!f ) - Ztrııt 
bınkllı memur manini Ali 

ile Mehter'ln Mebmed, içki 
lçtırlerken arılannda kHga 

çıkmıı Mebmed, AU'yt bıçakla 
Jaralımııtır. Mebmed; daha 

on beı gGn enel hıpl1aneden 
çıkmıı bir t•hııtır. 

Hava Kurumuna 
Bayındır 
Balkının Yardımı 

B•yındır 7 (öıel) - Kurban 
b•yramında Bayındır bnı ku· 
roma tabeılne hediye !!.dilen 
etınlı kurbanların pır111 bugtı 
ne kadar l 750 llravı, deri 

llllluırı da 2320 yl hnlmuıtur. 
ffalkırıuaıa bu yıl hnı ko

ra111ıu111uaa 
•IU gGlterdlgt eaurln 
__ a tGkrana de~er. 

Bizans Altınları 
Şehrimizde satılırken 

yakalandı. 
U,ık charındı bir köyde 

bulonmuı olın, Bizans devrine 

atd bası •Hrııtlka er.hrlmtzde 
Htılırkeu zahıtaca elde edllmlı· 
tir. Bonluın içinde kıymetli 
lif zaos altınları bulunduğu gibi 
Ulnbl mamollt d8 Hrdır. Şeb· 
rlmlade birkaç el de~ıtlrmlı 
olan ba uuıatlbnıa lamlr'e 
kimin tuafıad80 getlrlldiAi n 
••hldığı aabıtaca t•hklk edil 
mektedir. 

Şarhay Don 
Ankara'ya Gitti • 

Şarbıy doktor Behçet Uz; 
din Afyon trenlle Ankara'ya 

chmlttlr. Ankara'da İaaılr'la 
muhtelif itleri hıkkıada alaka· 

dar •eUletlerle temaalırda bu. 
luaacak 'e bir hafta kadır 
kalıcaktır. Bu ıeyıhıtte favar 

için J•palacık yırdım meı'eleıl 
için de teıebbGılercle boluna. 
cıkhr. 

Pehlivan gDreşleri 
Bıber aldığımıaa göre, Mo 

llylm. Kıra Ali, Romanyalı 
Bıılm, Manlıalı Rlfat, Abdcıı 
ıelAm, GGnenll Hamdi. Tekir 
daAla BGeeyla •e birçok mee· 
bur pebll•anların lttlraklle 
martın 15 inci paau gtlnG Dl 
ktll fudbo1 11bııında çoculı:: 
ealrgeme kurumo Damına ba 

yUk bir ~tlreı yapıl•cektır. 

ıs!:f't. V VAR 1E 
~ ASI TELEFON :H5l 

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

Köylerde Tesis Edilecek Esas Def-
terler Hakkında Bir Emir Geldi 

~~~~---.~~~~-
936 Yılı içinde yapılıcak tatbik edlldlğl köylerden olınn 

umumi nftfuı yazımını nüfus ve gerr.k nQfoıu 150 den •t8~ı 
ana kfttGklf'rlntn ve bunltrdın bolooeun her kGy muhtarı en 
çıkarıhcı .. örnekl,.rle elclllere kıı• bir zamandı köylnGn na 
iııtlnadf'n verllmi, olan bGvlyet fuı deftul ôrof'ğlnl ana kQtGk· 

cOzdaoltrının r.H8 Cl'~kll ed" terden halosab ettirecektir. 

Cf'lr.lrrl iç b11hnlıktan vllAyete KôyOo nOfuı defteri mevcut 

blldlrllmletlr. Nofuıı kltOtlert. lıe ~3;10 ve 2576 ııayıh ka· 

nln ne euretle ıel4h edileceği nunlıra göre yeniden loleomeal 

hakkında geltn tamimde deni llıımgelen vukuatın derci için 

llyor ki: ana kOıOğO ile kartılaıtmlıp 
c lhlkımızdan çoguoan elin nokunları tımamlınıcıktu. 

de ntlfoı klğıdı nya hl,lyet 2 - Bu defterler teılı edl 
cGadını bolanmıdığı gibi me• lince kôy kanonunun 36 ıncı 
cot olanlardın bir kısmının da mıddealnln hGkClmlerl tam•· 
vukuatı yClrGttllmedlAl cihetle IDen tatbik edilecek, htır •Y 
yazım ııraeında bllhı11a köy içinde köylerde dolan, 6leu, 
lerde eeaı defterlerinden eabr· e;lenen .., botın1nl .. rıu def· 

tılacak ve vokoatı yllrlldGlecek terleri yapılıp köylln nftfoı lnı 
kôy nilfuı defterlerinden bd defteri ile blrllkte aGfoı daire· 
fıde zarureti kat'idlr. 

Muhtarın &öreceği lelerden 
bıhıeden 442 1ayıh kanonan 

5 inci faıhnda dnleıe alt itler 
ııraıında 86 ıDcı maddenin 7 
inci fıkr11ındı her ay içinde 
kGyde doğaa. Glen, nlkablauan 

ve boıananların defterlerini ya· 
pıp erıeıl ayın 10 unca gtı· 

uClnden e•el ntlfoı memurları 
Da v11rmek Ye kGyQn nlfaı 
10\fterlol birlikte gôtOrerek 90• 

kuah y4rGtmek Ylılfeıl çok 
ıçık 'e kat'i bir ifade ile 

mubıarlara tahmil edllmlttlr. 

Ayni kanunun 89 uncu mıd 
desine ~öre; k•cLn, erkek nl 
foeo l 50 den Hlolın kGylerde 
köy kanununun hangi madde· 
lerlalu tııblk edllecel'ul nll 
•e kavmakamlar tayin ederler. 
Hluaenaleyh: 

1 - Gerek köy kanonunun ,. 

ılne getirilecek n •okoat köy 
defterlerine yllrlltOlecektlr. 

3 - Kınanan tahmil ettl&I 
bu •Hile köy mabt1rl1rının 

görecekleri mecbarl dnlet it· 
lerlnden olda~una göre defter 
lerln mGbaye1, tın.im •e11lre 

m•erlf ları köy bDdcelerlnden, 

köy kanonu tatbik edllemlyen 
köylerde ıılma yolu ile köy 
hılkındın temin edilecektir. 

4 - Umumi y11ımda n ba· 
na lıtlnaden teılı edilecek ıl· 

clllerde ıoyıdlırı 81ılıdar. Bina 
enanaleyb kayıtların lıtlnuhı 

ve köy defterlerinin teılıl ııra· 
11nd• ına kltlklr.re geçlrllml~ 

olan soyadları da aynen çıkar 

hhp defterlerine lılenecektlr. 

Ay ıoal•nada vukuatın itlen. 
dlgl ıır1lard• yeniden tetkll 
edUen ıoyadları köy defterleri 
ile de ı .. ret olanacaktar. 

Bugün 

:·K·o ~ TiI~ A''N ·T·A L 
Kuioka Kral ve K 

1 

5- Her blfta yapılın itler 
hakkınd• r1por verilecektir. Bu 
llporlırda me1al netlceıladen 

bıheedllecektlr. 

6 - Çok yaklat8D yeni yuım 
ıır11ındı ve yeni alfoı klUlk· 

lerlnlu teılıinde remin edece-' 

btlyOk fıyd•ların g8a GnDae 
getirerek bu boıoıda euıh 

tedbirler ahama11 ve ba iti• 
en kı .. bir 11mandı bı11ralma11 
fçtn v.11 ve K.•ymakamlarıa 

Y•kıadaa "' denmlı ılAkl göı· 
termelerl, ahamıt olın tedbir· 
lerln ma•afık olup olmıdılının 
mllklye mlfettlılerl tarafındın 

kualarda ıefdti lhımdır. 

raliçeıi CI GER ile FRED ASTAIRE Te yüzlerce güzel kızın ittirıkile 

2 
Y•f"I•• huikolu filmi 

Ayrıca TBrkfeT=.~=·~~~~:!!. l!.u~h~a~'• Ç, ~ ' 
ya lıaberlerı Olımpıyad müsabakalarının heyecanlı suhmderi .. 

Seanalara ı11tleri. Kak ----------
Her aea~ı eon:r~çı blS • l 7,50 , 20,33 Koatiaıntel 15.45 • 18,37 • 21,15 

D • er eemte otohüı Ker11yılı.a'ya vapor vardır 

dırılmıtllr. 

Elhamra 

Jilmioi gl'sterecek! -=---B-an_k_e .• t_o_b_la_n_l_ıs-ı-
ıran ıabı Rtıa Pehlevi Ba 

oın TGrklye'yl ziyaretleri mi· Şehrlmfı Eand •e Abıll 
maıl'bellle partlmtsce h11ırlanan b1Db11oıa yıllık umumi lae7et 
çok gGıel bir fllm, lımlr El ıoplantııı bu ayın ~O tlad. 
bamrı ılnr.mHıaa gelmlttlr. yapılacılı.tar. 

Film bogan halı.tlmet •e mıt Maarif inribat 
buat erUoı mGvacebeelnde \herif ln1lbıt mtcllıl, dla 
prova edildikten ıonr1 bOtlln klhllr dlrektôrln~aode topı.. 
mekteplilere 'e halka g6ıterl mıı, baıı moılllmler bıkluD ı 
lecektlr. cesı kırarlırı nrmlttlr. 

David Sidi 500 
lira vermedi 

-Oç .. h11 t•n6adaa lklnd 
d11fı tehdit mektuba ile kendi· 
ılndea '78 lln lıteaea tlcetr 
dın Dnld Sldl'aln, baadaa 

enelkl Hayreddin htdlaeılncle 
betyla llra HrdlAI hakkında 
g11eıelerde bası baberl11r ç.k· 

mııtır. Blse Terilen haberlere 

ıöre, Davld Sldl, b6yle bir 

piH •ermemlttlr. lkladllacle 
oldata gibi, blrlnclılacle de 
keyfiyetten derhal ubılaJı ba· 

berdar etmlıtlr. 

Deri ihracatı 
Memleketlmladen lhno edil· 

mekte olan derilerin bul JH· 
terinde delik balunm111 kıymel· 
lerlal de daı6rmektedlr. lktlHl 
HkAletlnden allkldarlara gelen 
bir bildirimde buna kut• ted 
bir alınmııı, h•yH11 keıllen 

yerlerde derilerin dellameden 

•e yarılınm•daa c;ıkarılma1taıa 

temini blldlrllmlıtlr. 

Torbalı'da konferans 
Belediye relıl muavini Suat 

Y ordkora enelkl gaa Torba· 
lı'yı giderek (lakılap H lldk· 
tal) me.aala bir koafen•• 
nrmlıtlr. Konferaaa; pekoot 
h•lk tarafında• blylk bir ılA 
ka ile takip edllmltdr. 

Çocuk esirgeme 
kurumu kongresi 

Çocuk eılrgeme karama yıl· 

hk kougreal Gulmbdekl Per· 

19mbe ~Dl Hat 17 de Balke· 
vl Hlonuada toplanacaktır. 

Yurdsever Veli Çavo, 
Boraıvaıda bekçi Teli çnap 

mllH ml011dehıdekl bbmedae 
mlkAfat olarak bir lltlklAl 

madaly111 gelmlı, 

madalya11 meraılmle 

ıerllmlttlr. 

bentı •e 
keadidne 

Elektrik tarifeei 
Baadll• enel elektrik laiİll. 

komlqoaa; kllont leredlll 
ıs.s ••fllf olank 111blı ....... 
Ba tarlft; leldlk edilmek ._.... 
nallı komlHrlll'adta Na6a 
Veklleda" g&aderllmtııtr. 

Çocuk esirgeme 
Çocuk eılrgeme karama dll· 

piDHrlad• tabii •JI iti ... 
143 llalla çocuk m111y ... •• 
ıedllri edllmle. llaoJarı dı ,.. 

nas •erll•lttlr. 
Ayrım blynmda (SS) fülr 

çoaakla ıniadlrl&mtdr. 

Eekitehir Saylan 
&kl .. lalı •Jla•ı .e Cam•· 

rlyeı Bılk p.rdll bqkıaı O.· 
m•• I11a, b.yram tatlU mlaue· 

betile lımtr'e gelmlı te Aydıa'ı 
da geadlktea IODn dDa Ylparll 

lıtaabal'a d&nmllıtDr. 

Bu mOcev· 
berat nereden? 

K.a7amcalır çar1111ada bası 

mlcetberıı •tm8'• lefll»Wt 
edea MaaS.'b Bıdoe ....... 
bir kacha taıalmaflar. İldeft· 
bıaa .. mlenhenb, kıadllla41 
kı•aıa ••dil' anıdatt olu 
çok ••agla bir luıın •erdllf81 
MS1lemlflh. &.dıa; Mıaa.'1 

~.Gnderllerek ıabklLat yapıla 
caktır. 

Jandarmalara 
Konferans. 

Boadol••· 7 (G&el) - Boa 
dol•• •lddelamamltl llMaa 
Keoeclotla ber balla ,...r ak· 
11mları adil itler laedade kua 
jaadarmı elradma tleRler ••r. 
aaekıe41r. O......,_. .. lkla 
ıneoallllal kan• •lddel· 
amamlala W.•d•rl 11kdlre .. , .. ..,. 
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Atesin Hakimi 
' 

Santim ve para . 
C. 8. P. birlikleri dftzeltme 

kurula eakl dyeelndeo Sabri 

Yatn'dan aldığımız bir mek· 
topta bftyftk lnkılAbımız eser 
lerlnden bahaedllel'ek (para) 

kellmealoln de tarihe karıtt•· 

rılmaeı llzımgeldlğl blldlrllmek· 
tedlr. Mektupta deniliyor ki: 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları 
lldocl Kum - NAPOLEON •e KLEOPATRA 

Fransa, sosyeteye verdiği notada nelerQ'söyliyor 

Almanya, Sözü Hilafına Ren'e BiiyO~ 
Kuvvetler Göndermiştir. 

Bedevi, içeriye gtrlb mOIA 

jllmlo yanına geldiği velut 
genç Franıız'ın kOçOk masa 

4zerlodekl tabancaya gözlerini 
dlkmlı dalgın bir halde idi. 

Malblm bedeviye: 

- Hen arlık bundan glt 
mek: latlyornm! 

Dedi. 

- Neden? 

- Boradan çıkmak htlyo· 

rom artık. Sen bana rehber 
ol, yol göıter. 

- Nereye? 
- Ell 1 Beyin sarıyını. 

- Haydi yara .. 

Genç malazlm, tabıncayı bir 
deli gibi aldı, beline taktı; 

yeril fellahlara mahana beyaz 
yaoden harrnınlye gılzelce ... 

rındı. Gözlerlnd" ancak bedel 1 
olduğu halde, rehberi bedeviyi 

tıklbe baıladı. Birçok içlçe 
oda ve hücrelerden geçtiler, 

genft bir bıhçedt'n geçtiler; 
blyftk bir kapının ônftne gel· 
dlln. Borada kendllerlol bek· 
Hyen tım koeum halinde iki 
ıta atlıdılar, 

ileri ılrdGler. 
ııları dörtoıla 

Konetll bir haehıı ıerbetl 
ile uyuyarak mftlAzlm Fure'nln 

getlrllmlı oldo~u bu bayak 
e•, mftreuibl •e rnbo caıuı 

Lefnkard olın bir Napolyon'a 
ınlkHd cemiyeti relıl yeril bir 
teybin nl fdl. 

Bedednlo ıöy),.dlğl gibi mft 
lblm Fore'nln bu en getlrtl· 

meal iiıerlodeo onbeı gftn geç 
mit değildi. Geçen mftddet 
ancak yirmi dört Haltı. Kara· 
ıınıa biyanetl ftzerlne alı.la 

seJfmlal tamımen kaybetmlı 

olan genç mtUbf mi, bu ııui . 

kud için en mftkemmel bir 

ıllAh bıllne aokmık için ba 

kadarcık bir zaman kifayet 
etmletl. 

MGlblm Fare, bashıt ile 
kendlılode bir l lkrl 11blt ha

llol ılın cinayet için timdi 
blylk bir Hbarııızhk içinde 
idi. 

Şe•bln e•I ile Kıhlre ıra· 

ııodı ancık 3-4 kilometre 
nrdı. İki ath bu meııafeyl çok 

çabuk katettiler •e Elf t beyi o 
•rayını çe•lren kahn ve yGk

eek dınrlar önllne geldiler. 

Tenha bir sokağa ıçılıo bir 

kıpının önande durdular. B"· 

de•I, genç Franıız mGIAzlmlnln 
kulağına: 

- Aundan in.. Bütiln yı· 
pacağın it, ou kapıyı iterek 
ıçmıktan Ye içeri glrmekttn 

ibarettir. içeride ıık ağaçlıklar 
aruında glalenecek ve bekllye· 

eekeln .. 
Diye fıeıldadı. 

Arllk, intikam bleelnln kör 

ANADOLU 
-------

Gflıılflk Siyasal Guete 

Sahip ve Baıyazgam 

Baydu Rfltdil ÔKTEM 
Umum! Detriyat •e yuı iıleri 

mftddrll: Hamdi Nüzhet 
f darehaneai: 

İzmir İkinci Beyler 10~1 
C. Halk Partili biuaııı içinde 
Telgraf: tzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poıta kutuıu 405 

ABONE ŞERAiT!: 
Yını,ı 1200, Alu aylıAı 700, Oç 

•11.ıAı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone dcreıi 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuruıtur. 

Glatl geçmiı nhi:ı.r 25 kanıtlar. 
' 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

bir aletinden batka blrtey ol· 
mıyın mftlAzlm Fore, bl'dnlnln 

sözlerini bftyftk bir dikkatle 
dinledi. Atından indi; tabanca 
11101 yokladı. Titremu bir elle 
koçnk bpıyı ıuı, kapı blçbtr 

mukavemet göıtermeden açıl 
mıth. 

Genç adam, bahçeye daldı; 
bedevinin tarif 1 fizerlne ağaç 
lığın sık bir yerinde gizlendi, 
beklt'roeğe başladı. Tam ~nan 
den gOael bir hıyıbao geçi 
yordu. 

Gece cidden gOzeldl. Her 
taraf ta gftıel bir ıerlnllk var· 
dı. Uzakta, beyaz dı nrlarUe 
saray yükaelmlştl. Akan suların 
muttarıt ıeılndco bışka bo 
gftzel gecenin aQkuoetlnl boz 

• moyordu. 

Bn gftıel gece... Sadece ıe 

•l"mek, ışk için halkedllmlt 
olac<1kta. Gözleri lokmahnda 

fml, fırıl dönen Fure, kendi 
keodlelne: 

- Acaba gelecekler mi? 
Diye dGeftadG . 

Genç adam, ııelecekleılne 
olddetle k.nldl. En kısa bir 

zaman içinde, felAket yumruk 
tarı altında tım bir Mısır Ka 

derlyecfsl olnb, çıkmıoh. Kendi 
kendine: 

"Para vahidi tıyaalal karnı 

oldo'o halde kurutun aksamı 

da •ardır: On para, 20 para, 

itte bo paralar hı\tı\ zihinleri· 

mtzl karıttırtp duruyor. İlk· 
mekt~plerlo dördOncll aımfın· 

dın bıtlıyarak hesapta Atari 
kesir ôğretm.,kte maalllmlerf 

•e kOçftk talebelerin dimağla 

rını paranın Hntlme ve santl 

mln paraya tıh•lll gibi lOzom· 
larla yormakta denm etmeıl 

bOyftk bir zarar teıkll etmek· 
tedlr. 

Bonon aJAkadarlarca tatbik 
mevkllne konulmaeı dfttünül 

dftğQnfi HD1yornm. Şimdi pl 
yaaada geçen 1 O ve ~O para· 

lıklarıo 25 ve 50 eantlmllk· 

lerle değfttlrllmesf gOç bfrıey 

değildir. lokılibın; bu nokıanı 
da tamımlam11ını hat1rl11tmak 

lıtedlm. Sonsuz saygılar.,, 

Şaşal köprilsfl 

Notada, Lokarno Muahe• esinin Almanya'nın Rı1"' 
ile Aktedilmiş Ol(loğu Ve Almanya'nın Bun11 

Tek Başına Bozamıyacağı Bildirilmektedir-
ırıe fi 

Cenevre, 9 (Radyo) - Uloelar ile Belçika, ltalyı, Fransa ve sonra, Ren havalls ,. r 
eosyeteııl konaeyl Cuma ~ünil İoglltere'nln yaptıkları wüza zevahiri muhafaza fçf~ I ff' 
eaat 15 te toplanacaktır. kere Ct"hri değildi, tarafeynin tar asker ıevkedtleetğ ~11,_ı. 

Bo wOddet zarfında Parle'de rlzBBı ile yapılmıştı. aa'mn Beril o eef frftte ~ tt 
Lokarao muahedesini lmzalamıt ~)manya Vers•y moahedeııl · fakat bu eöz blla(ıo• f ,-
devletler mOzakerede boluna· nln 4 2 4:1 üncü maddeleri mn· yftk Alman kuvvetlel,. f 

LI d k•'' ca .. ar ır. clbfnce Ren nehrinin eağ ve gıyrl aekeıi oııut• 

Parla, O ( Radyo } - M. ıol sahillerinde 50 kilometrelik. mletlr. 4J~ 
Flaodeo, oloslar ııoııyeteei eek· kısmının gayri aekeri olma• ını Vereay muabedesf

010 
11 l 

reterllğlne bir muhtara vermlo kabul dıoleılr. Lokaroo muahe· maddesi ve Lokarn°'00~ 
ve Almaoya'mn Lokarno ve desinin 8 inci maddesi mncl· ve 4 ftocd madde!ll dJ P' I 
Versay moabedelerf oe karoı hince bu vaziyetin de~lımeel Fransa, uluslar aos1ete •1'-;' 
yaptığı taarruzu blldlrmletlr. için Akldlerla biç olmazsa üçte racaat etml~ ve A1111' ',,rl_ 

Bu muhtıra hukuki mahiyet· lklılnlo kararı JAzım olduğu bu ıecavOzl hareketi~~ / 
tedlr. Bn muhtıraya göre, Lo· bxlde Almanya kendi başını dikkati celbederek okl ~ 
karo o muahedesini o biri ocl hareket etmfotlr. yeteefnln önftoıaıde rtf pP"' 

maddeel moclbloce, Almınya Fon Nôrat, no'ayı •erdikten gftofi toplanması ve k• 
· etmesini lstemlıtfr. 

Japonya Ren'in işgalini Adis-Ababıı 
N ) G•• •• Boşaltıldı. ""*' 

381 0 ru yor•• _ Boşıarafı Jci $oj/4,,,,., 
---------------- Mukadderat, Napolyon'o 

benim 1aadetlml yıkmak için 

yolum ftzerlne çıknmıetır. Ayni 
mukadderat, beni de hayahoa 

nihayet vermek lçlo onun yolu 
Ozerloe koymoetor. 

Şaşıl kaynağına giden yol 
dakl köprft; bfr ıene enel ta· 

mir ettlrllmletl. Son aeylaplar 
dan bu köprü, fizerlnden ara 

ba geçemlyecek vaziyete gel· 
mlotlr. Sel ıoları; köprft etra· 
tındaki ve fizerındekı toprak· Bu bir Avrupa mes'elesidir. Fakat Fransız· 

Londra 9 (RadY0~ ~ 
doğllo kıtaatınıo t••~ 
keti ol dordorıuaııı 1~Jtr' .. ları ahp götOrmoeınr. Az bir Rus anlaşmast onlara elvermiyor! 

mınef la tamir edilirse tekrar 
Tokyo 9 (Radyo) - Jepon dıo bakanlığınm ealahlyettar bir 

iyi bir hale gelecek olıo köp 
rftknft, Almınya•nm Reni işgali ile ihlal edilen lokarno paktına 

rftoOn ıoo tekil hakkında nll 
jıponya'oın karıomıyacağıoı, çQnk:Q: bonon bir Avrupa meı· Diye dflellndo. 

Fazh GtUeç'in allkaaını bek· Bu aralık, hiçbtr kfmıe gnr. eleıl olduğunu ıöylemlttlr. Bu zat, Fransız So•yet pıktıoın ozak 
lerlz. 

medl~l halde, montaaam ayak earkra .ahim aklıler yapacağını, japooya'nın Franıa nezdinde 

ıeslerl doydo; pebz ııonra iki 1 Borsada 1 teşebbOeatta bulunduğunu sözlerine ilave eylemiştir. 
taraflı ten •e mee'ocl konuı • • • 

malar kulığına aluettl. Genç Al S •• B k 
ve aldahlmıı koca, bunlara ne .__Ü_z_ü_m_sa-,-,ş-l_a_rı_: _____ _. m an u a anı 

bir teeuftr, ne de bir hayret Ç. Ahcı K. S. 

eseri göatermeden kareılad1. 188 H. Alanyah 12 75 
K. S. 

13 
Gelenler, kendlııioe doğru ller 62 F. Solart 14ı 25 15 75 
lemekte idiler. Uzaktın birbir· 250 BuıOnkl eatıf 
lerlnln bcllerlne 11rılmıı n 496101 Daokd yekun 

başlarını omnzlaaını dayamıı 496351 Umum " 
olarak göraaayorlardı. 

Aldatılmıı koca, elini taban· 

cHma attı; intikam dıklkaeının 

gelmeıl için 11barsızlaaıyordo. 

Gelenlerin metldlo emniyetine 

emin olduklarına ıftphe yoktu. 
Herhalde yanlırıoa ıllAh ta 

ılmamıelardı. Bunlar, mahak· 
hak ve feci bir öltlme doğru 

koştuklarının farkında değil· 

lerdl!. 

Fore: 

- Acaba eneli kimi ôldft· 
reyim? 

Diye dftoftndl. Fakat bu 
meı'ele ftzerlnde uzun dlltilD· 
medi ve: 

- Tabıncıma en yakın olan 
ilk olarak atam eerbetlnl içe· 
cektlr. 

Dedi. 

Ve... tabancaıına en yıkın 
dGten de Napolyon idi. Fore 
nefeelnl tuttu, tabanc11ını kal· 
dardı. Ateoln hAklml, Bonapart 

kendisinden, tıhıncaııının nam· 

loaundan eadece üç adım uzak. 

ta idi. Mukadderatı tendlalnl 

bllikaydft,,art arzedlyor de· 
mektl. Fakat durdu.. Mftlhlm 

için tıbaocaoın t1ıtlğlne 

maktan batka yapacak bir 

yoktn artık!.. Demirden 

hH· 

it 
bir 

kolonu tnttu~onu, tabaacaııoı 

ııağı lndlrmeğe icbar ettiğini 

eanır glbl oldu. Kinden başka 

blrıey dlttlnmediğl ou ıarada 

hareketine aık mı mini olu· 
yordu 

- Sonu Var -

lnr.ir satışları: 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
365 N. Ali Hay. 8 8 25 

Zahire ~atışları: 

Ç. Clnııi K. S. K. S. 
100 Buğday 7 7 

6 Bakla 5 5 
21 Faıulye 8 25 8 25 

200 Susam 16 50 16 50 
900 kilo yapık ( 7 4 7 

1 Nôhetçi Eczaneler 1 
Do akıam Kemeraaltında Şifa 

Karantinada Eıref, Kemerde 
Kamer, Alaaocakta Ahmet Lfttfl 

Eırefpaıada Eırefpıta ecıaolert 

ıçıktar. 

l' eni N~riyat: 

Yeni Adam 
114 Gncü Hyıeındakller: lı 

mali Hakkı, hayatın kınaoo, 

tetkikler ve tenkltter, kanını 

veren kadın, tarih Gserlne de· 

dlkodu. l. Hakkı, rdyamdakl 

mektep. Dr. lzaeddln Şadan, 
aok ile mOcadele, cami, elyaaa 

acunu, Sophl Norl lıerf, Bit· 
lor Almanyaıının ana kanonl1rı, 

Kerim Sadi, »dnlet ve lhtUAl" 

Dr. Fuat Sablt'lo Hikmet Fe· 

rfdun'a cevabı, Doğıo BaanO, 

amit V. G. kitaplar, V. Ktıl · 

tekin, Paul Valery, Ernest He· 

mlogvvıy, Afrika göklr.rlnde, 
Bflllotherople. Yeni Adam bn 

aay1B1odın itibaren Kari Marx'ın 
»kapital,, inin hulaeaeı0t Ulve 

olarak veriyor. 

Almanya'nın Kendi Kuvvetine isti
nat Etmekte Olduğunu SöyBüyor .. 

Berlln 9 (Radyo) - Berlln operasmda alyaei mümeaalller hu
zurunda umumi harp kuıban n kahramanlarından bahaeden 

harbiye bakanı general Blomberg: 

"Y apılao nzlışmalar gayri klblll tahammftl bir vaziyet lhdaıı 

etmltltrdlr. Batan uzlaomılar bir tarafın meoaf llne hadim, diğer 

tarafın meaaf llne mogayylrdlr. Bonon için bunlar lııtlkbal için 

feci hAdlıeler hazırl11mıılardır. Almanya ille yapacağını ııarlh 

olarak ve doğrudan doğruya yapmaktadır. Almanyı, kendi kov· 
ntlne lııtlnıt etmekte ve diyebilirim ki Almanya her zımandan 

kunetlldlr, fakat ancak emniyetimize hadim bir konettfr.,, 

Demlttlr. 

••• 
Milietler Cemiyetinin içtimaı Çok 

önemli Olacaktır. 
Parla 9 (A,A} - Milletler cemiyeti kon11eylnln birkaç gftn 

ıonra y•pıcağı mfthlm toplantıda dıı bakanlardan ekserisi hazır 

boluaacaktar. Llt•lnol, Araı ve Tltflleako Cenevre mftzakerelerl · 

ne bizzat lıtlrak edeceklerini Pırfi'e blldlrmlelerdlr. Flanden de 
cumadan hlbareo mllletler cemiyeti mOzakerelerinde bizzat huır 

boluuacakhr. 

Diğer taraftan İtalya'aın ve Hıbt1şiatan'D1n cevaplarını öğren· 
mek Ozere yarın toplanma111 mukarrer olın 13 ler komitesinin 

çarıambıya tehiri huıosunda Eden ve Flaodea mutabık kal· 

mıılardır. Saro dan ıkoam geç vakit Flandenl tekrar kabul 

etmltdr. 

••• 
Fransız dış hakanı ltalyan elçisi ile, bir şef 

de lngiliz elçisi ile vaziyeti konuştular .. 
Lond11 9 (Rıdyo) - Franıız elçlıi bugün tekrar M. Eden'le 

gôrftımaetür. 

Bertin 9 (Radyo) - Almınyı'nt0 

ile hılya'nın Parlıı ıef iri araımda 
baynk ehemmiyet VS'rmektedlr. 

reımi ajınıı, M. J.'Janden 

dftn ~ukua gelen mOlAkata 

Parlı 9 (Radyo) - Saat 16,30 da M. Flanden hariciye dal 

reıkıde İtalya aeflrlnf kabul etmlt ve 45 dakika gôrütmftştDr. 
Saat 17,15 de Kon Çerutl hariciye dairesinden ayrılmıt ve az 

ıonrtt Am,.rlkı'nıo Parla ıef iri ve hın komisyonu reisi de .M. 
Flandeo't ziyaret etmfılerdlr. 

Bu 11bah, berlciytı dılreııl baro politik direktörft M. J, .. je de 

lnglltere'oln Parfs ııeflrlnl kabul etmlıtlr. 

,,rı . 
hayret uyaodıroı•llt l~ 

1 tfO 
nın Avrupa VIZ ye r~ 

tıklbettlğl n Oıbe~e ~r 
lıAına ikinci derece 

"

t d•'· verdiği aanılma 1 
) '-

Adls· A baba 8 (A·'.,, -~ 
rayın boıaluloı••· s'...al 
lkmıl edllmlotfr. bit lı' .J 
bdydk memorlır• bl,.., :J 
dımıo lhtlmılfoe ~ 

1 dff· 
bir yere glıoılt er ,t• ~~ 
ıakunet caridir. (1 ,.,, ı 
dımanlarıoı kar•

1,Jl1,rJI .J 
bazarlınmaııo• ,. s'.J 
vam edilmektedir· -~ 
hitan otooıobillerl il' 
yaıahlıra yard

1111 
.. ~ .., ... 

Jetmeye mecbur 

lngllfz kızılb•O ;,.t,.J. 
kızılhaç işaretini bt: ~ 
rlne tehllk"ye ııe k .,, ~ 
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KIZIL SUL1'AN 

ABDCLHAMoD Soysal Sağlıkta 
işçi, Esnaf ve 

Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı Uray ödevleı·i .. 
Selim ağa, lhtlyarıız olarak 80tfto gördnklerlo, blldllı:lerio 

BQ1nflml1al'c haklı. Hftanftrnl bundan mı lbareı? . Hftanilml· 

Hl, bu baluttan gayri mftteeaıılr 
göranmeğe gayret etti, fakat 

elinde olmadan blUftn kam 
nın yOzane hOcom etliğini, 

gazel yanaklart0da ilev dalgı 

lar1nın uçnftoğuou bl11e1tl. Se 

Um ağa, koçak bir tereddfttten 
ıonra, l<'erlde'oln ıoallne ou 
cenbı verdi: 

- Blrtey bilmiyorum ıultan 
haoam .. 

Diyebildi, Arab'ın bu ıuretle 

hlmayeUr, vey .. bud hıkiU ha 
dlselerden mahlmaulı görOn 

meıl BOBDOnıleal'e cür'et verdi 
Ye ıöze karışarak: 

- Sultanım, dedi. Bu gft 

rGhGler yalnız dün ~ece değil, 
birçok geceler daha olmu,tur. 

Bence fereler olH gerektir. Bir 
kaç defa od11mdan çıktım ve 

baktım. Bence frl farelerdlr. 

lı'akat klmııeyl rabat11z eımemek 
için bu buıusıa blroey söyle 
medlml 

BGınamlsal'ln bu kGstahhğı, 
Selim •~anın btr incir çeklr· 
de~I kadar koça · olan dlma· 

ğını adeta patlauı. Arab'ın göz 
lerl dôndQ n: 

- Seni gidi edepılz terbi 
yeılz kız.. Şimdiye kadar ku 

ınrlarını görmedim, bllmlyorum 
mu ıanıyorıun?. Şimdi bir de 

blıl ahmak yerine koymağ11 mı 
çalıııyoraon, terblyulz, ahllkıız 
kıı?. 

IJlye bağırdı. BaınOmlııal, 
herhangi bir fırtınadan uzak 

olmak için bir fmat bularak 

dııarı çıktı, ve Arab da Feride 

•oltanın öalnde diz çökerek 
•lek Gptl: 

- Saltanım... Sise lftyllye 
cek çok mlhhn teylerlm nr .. 
Maııaade buynrur musonuı?. 

Dedi. 

Feride ıınltan Arab'ID bu 

hallerini dikkatle ve... Endişe 
ile taldb ediyordu. Ne oluyordu 

böyle?. Birdenbire BasnGmleal'e 

olan t11rruza ne demekti?. Son· 

re, ba etek ôpme, bu lıtlrbam 
De olıcakra? Znalh Arab, her· 

halde çıldırmaıa bıılamıı ola 
cakh. Fuldr· 

' 
- Lala · Dedi. Aklını mı 

0Y••hyoraun?.. Da yaphkların 
nedir böyle? .. 

Arab, adeıa deli teya banak 

ldl. Baıını iki t•rafa 1allıyarak: 
- Sultanım!. Dedi. Hasan 

pa~ ılıln ı11detlnlzle oynuyor .. 
lyeblldl ... 

lı P1 .. Yll t11lh\k edine., F e 
rld ' 

e •ohan ııbaenln garabetini 
anatta: 

- Bu hGkmQ 
rıyormaa? .. 

Diye ıorda. 

nereden çıka 

- Ghl11rlmle, kir olaıı göz 
lertmıe girdim ••ltaaım .. 

- Ne •akit •e nerede?. 

d - Dan gece .. fakat birinci 
efı olarak detll, daha nel 

glrd•ha B 
d · a reaaletl neldeo 

e hU11ordam. 

b ;- Şimdiye kadar neden hına 
•uer •ermedin?. 

ul'i Basan paşanın odaınna 

göaderen bfzzat benim! 

#\rab, blldlkleıtnln doğrulu 

ğuna ıamamen emin idi. Bunun 
için ıarar ederek: 

- Fakat, ~ece yarm Hila 
nflmlııal'I pae1nıd nezdlne zatı · 

alinizin göndermlı olduğunuza 

lmUo veremiyorum .. Dedi. Pa 

t•Dln n,.zdlne aaçlarını omuzla· 

rıoa dökerek, gôğaftnıl açarak 

ıılzto göoderece~lnlze ihtimal 
veremiyorum. Sonra... Paşanın 

nezdinde ııaatlarca lı:ahna!lına, 

ayrılırken pıea ile öpOımeslne 

de sizin mQaaade eHl@lnlze naaıl 
lhılmal vcreblllrlm? . 

Feride aultao1D yOzü değlttl; 
hiddetten gözlrrlnden ateş H 

çılmağa, dudaklara ıhremeğe 

baeladı. Arab'•: 

- BCUOn bo eöyledfklnlni 
ııen gözlerinle gi'irdöo mil? .. 

Eğer bunlar iftira ve oydurma 
lıe ... Boynunu bağh ipte bil. 

Diye bağudı. 

- Sultanım.. Bana mi11111de 
veriniz.. Böyle bir fırsaua sizi 

uyandırayım .. O zaman bu re· 

aaletl eiı de gllrGrııllnGı .. 

- PekAIA... Şimdi iıte git. 
Llzım olduğu zam•n bana .. 
Haber nrl. 

Selim •ğ•, Feride ıultanın 
yanından çıkarken, BGıınGml 

eal'ln ic;lnde fağfur f locan lle 

kahve bulunan bir ıepıi ile 

ııultanın yanına girdiğini gôrdG. 

- 19-
1'u::ukta ... 

Bu hldlseden ııonrı, Selim 
•A• n Zeyneb gece uyku ve 
lııirahatlnl terkettller; Hama 
ml .. l'I kollamata koyuldular. 

Feride ıoltıa, HGınlmlnl 
B11an pııı araııında bir reza. 

Jetin olduğuna lnanmıttı; fa 

kıt bir lalanın ıôılle bunların 
ceı111nı bıba91 1nhan Hamid 

den lıtlyemezdl. Sonra... Baıı· 
ntlmt11l'Jn ba kadar kôUl bir 
kıa olduAaaı... Bir Ulrla bak. 

metmek lttemlyordu. Baıan 
pa9ıdan bertey umardı, fakat 
ıany içinde de ba kadar bir 

realeıe meydan vereceğini 
unmıyorda. Bonon için, bu 

mGhlm meeclede kat'f karar 

vermelı: •e kan1at h11ıl etmek 
llzım idi. 

Banamlul'e gelince, Feride 

ııoltaaın yanında göıterdl~I bld 

det ve etddetten bGyftk eOphe · 

lere dltmaeıa. Tepıl ile iki 
1 'nc90 bbveyl getirdiği nklt 
hanımının yGılnden bir mana 

c;ıbrmağa çahımıı, fıkmt hiçbir 
mına çıkaramamııh .. 

Feride ıoltaaın yasa, her 
walutkl gibi idi. Feıtan eany 
kııı, tGpbe ve blddctJerlnl mi 

kemmel ıarette ıaklamaga ma 
vaffık olmuıta. 

Lala ve Zeynep'ıen de bir 
ıey anlayamamıth. Fakat biti• 
bunlara r1ımen, bir mlddeı 
lhtlyıtUrane hareket UbamaGı 
ılddeıle karar terdi. 

Devam edecek -

1 - Tamımen emin olmak 
•tlyoıdam. r---------..... 

.,_:- Ne g6rdaa, çabuk ıôyle 
••yun! 

- B11aım11a1•1 B11aa P• 
... ID •at L od 
Rlrdı~. l!a uından Çakarken 

Ferid 1 lert e 111 &aa arabın bu ıGz 

111,:• karıı kılakabalarla gQJ. 
91 h.tlıdı 
- v h 

Gezici Aytarlarımız 
G11etemlz K.a•ba bath ge · 

ılcl aytarhlına Aydın liattı 
gezici •ytarı Şakrl ve Aydın 
battı aytarhğına da y uııuf 
atanmııtır. Sayın okayaeu ve 

abonemanlarımızın kendUerlnc 

kolaylık gôllermelerlnl dl 
lrrb. 

___ ......... __ _ 
Doktor llısan 

Bir ımsyetenin ıaghgın 1 koru• 
mayan i§lerde bazı hekimlerin 
çalıımuı, hatta içtimaiyatçıların da 
buna kanıması yetmiyor. Sosyeteyi 
yapan bütün toplulukların a} rı 
cephelerden, kendilerine düşen 
yollardan, fakaı hep birden ite 
baılamak ve yllrü mek çok gerekli 
olmaktadır \'e bunda birlik vardır. 

Bunun için de "Ailede verem .. 
"Ü.kulda •erem., "Sanayide yani 
ı~ bayatıııdıı \erem,. gibi 80" 

yeıeyi her zaman, her yerde ve 
tnkı sıkıya alakalandıran topluluk· 
lar göz ününe alıomıour. 

Hunlarda \'erem nedir? Bura· 
larn verem nuı1 girer, nasıl yayı· 
lır? Buna nasıl karıı konur? Bura· 
larda veremden korunmak na~ıl 
olur? Gibi mevzular üzerinde ça· 
lıımak, oralardan elbirliğile savaıa 
seçmek farzolmuştur. 

'ioyıal baııtahkların herbadla· 
rından olan veremden halkın ko· 
ruııman, kurıulmıın alanında IÜ· 

krnmez gayreılc çalışan biıginlcr 
çoktur. Söz gelimi Cb. Ga.rd 
p 1 \' , ere, au e aAne '.Y anoio gibiler ok 
verimli iıler meydana koyınuı~ar· 
d.ır: S~gorta dolı.torlarrnm, idarele· 
nnm ınce heaaplı istııtisıikleri bize 
uyandırıcı rakamlar ve doğruluklar 
v~ri1~~· Baudaki bu hesaplar bi· 
zım ıçıo fazla1ile dikkate ahomağa 
değer. Bundan ötürfi biı daha 
uyanık buluomahyız. 

. . Verem en çok kurbanlarım 
ııçder arHından veriyor deıuiıtik. 
Bunun önemli ecbepleri vardır. 
Birincili kendinde çahım•ğa birez 
kudret, kabiliyet bulao, zar.ıor 
çalıp~ileo bi~ . vataodaı çı11ıııyor. 
Keo~ı kudretımn dereceıini dü ii· 
nemıyor. Halıidigi, çabuk yor~J. 
mağa, iıtah11zhAa hiç ehemmiyet 
\'ermiyor. Doktora baktarmıyor. 
Bıılundu!1u müeueee de onunla 
yalnız iı randmanı itibarilu alaka. 
dar olup kahrea it ilerliyor. Bu· 
nua için başlarken veremi bulmak, 
meydana koymak çok güç, baui 
çok .kere imkansız oluyor. Ve U· 

ten hu gibi it yııvalarmda, aıölye
lerde, bir takım kurumluda le• 
midilı: kıttır. Sağlığa aykırı durum• 
lar vardır. Bu ıoouçlar da verem" 
ıefaat ve hizmet ediyorlar. Hu 
yerlerde aagtam ineanlann verem· 
lilerle bir arada buhmmaluı, her 
gün karıı karııya bulunmalan, bu· 
laımayı kolaylaıtın) or. 

İncir, üzüm ioleriode çahıao· 
lınn ince bir muıyeneden geçiril· 
melerinin, &0yaal hğlık bakımın· 
dan °• derece önemli bir it oldu· 
ğu kendiliğinden meydana çıkıyor. 

Veremin bulaıma 101Ian ayn• 
dır. Nereı yolile; yiyip içtililDİa 
ıeylerle verem pek kolayca bize 
bulaıtığı, yani mikrop bedenimize 
girdiği gibi hiçbir yerimiad11 ny· 
rdr, yırtık, keeik olmadın da de· 
rimiaden girebiliyor. Bu yönden 
önce iıçiler, baıta bakıcılar, dok· 
torlar oldukça korkulu durumda 
bulunanlardır. 

Çamaıar yıkayıcılar arannda 
verem çok dikkate değer bir ker· 
tededir. Pariı'teki çamatırcılar ara· 
ıında yapılan incelemelerden öğ· 
reniyorua ki, yüzde 75, erkek, 
yGade 56 itadan çamaıucı yılda 
•eremden ôlllyor. Bu anlaııldıktan 
sonradır ki çamaıırlınn dezeafek· 
ai1onu veremden koruama itinde 
bOyilk bir lu7mat ve yer almıılır. 
Şi~~i çamaıırlar önce deaeufekıe 
edılır, aonra yıkanır, 

. . T~ıiln ioçileri, arpa, buğday 
ı1çıler1, doğramıtcı ve marangozlar, 
odun ve kömlircdler, hallaçlar, 
kullınmıı eıyı müaıyede aalon• 
lan iıçileri, kalaycılar, etki elbise 
alıp aatanlar, pıçavracılar, pamuk· 
lu paçavralara pamuk yapan fabri·· 
kalarda çalıpnlar her vakit were• 
min yakıcı pençeai alundadırlar. 
Onlar 11k·91k muayene olmalı, uğ· 
hk durumlarını bilmelidirler. Hele 
banlar kontroldao da dııındachr. 
lar. Bunlar araıında verem yiade 
72 ye kadar Çlkmııtır. 

- Kırk yaııodayım. Bap bal· 
lıçlık ederim. Birteyim yok! 

1 •••llı lalam nh ... 

Diye inıd eden bir vaıaodııa 
veremli olduğu kendiıini inandır•· 
c.•k yolda iabat edilmiıtir. Bö1le· 
hkle de etdeki kilçGk toruolarıa -·-----------rlJ •aihklan koranmnıtur. 

Kübik ve Kübik Bozuntusu inşaat. 
~Umar N. Emre; bozuk inşaata sartedilen 

milyonlara yazık olduğunu söyliyor. 

lzmir kübik inşaatından bir oparııman 

Memlekette (kDblk) namı df'ğll, haklarına uhlb detlldlr. 
allındı yapılan lnıaattaa pek lııaabal•da glsel 1an'atlar 

(Ola klbllı: bosaaıaıa te kıl· alı:ademlılnde Avrapadaa getl· 
falar elladrn çıkmadar. Da çir rllmlı profetGrler •ardır. Avra· 
kin binaları gGrdlkçe hanlara pada tahıll etılrlllp akademiye 

barca•n paraya acımamak el· mnılllm yapılmıt ku,.etll gene; 

dea grlmeyor. Bllbıua Ana Jer nrdar. Akademiden yetlt 

dola vlllyetlerlle kazalarında mlı, bOyftk mlıabakalerda A•· 

bu meıele acık'• denecek de rupalı mlmarlır1n yanında bi 

recede dGeftadftrGcftdftr. rlncUIAI kuanmıı mftııteld mi· 

Bir muharrlrtmlı; mimar marlar vardır. Fakat bücfto bo 

Necmeddln Emre'yl görftp bı'!r masraf ve hftıOn bu nrt.klara 

gftn çoğalan (knblk) namı al· rağmeu bugıln (Mektebli mi· 

1ıudıkl bazı blnılarıo gftlftoç marhk) hiçbir hakka eablp de· 

taalyetlerl, lapahn kontrol :ve ğlldlr. Bu ihmal yalnız bir 
ııllbı neye mGtnakkıf olduğa mealr~o himaye gGrmeal teya 

hakkında malumat lıtemlıılr. görmemeıl teklinde dar bir 

E"e1ce ozon 11man belediye çerçlve lçlade m1Dab11 edll-

fen heyeti relıllğlade te vlll memeUdlr. Maaı.r ml1Mrf gCl 
yet mlmarhğındı bulunan :ve aelllkle beraber btltla medeni 

lzmlr'de birçok mahlm lnıaat ihtiyaçları baglnkl cemiyetin 

yıptar•n ba 1empatllı: mimarı· yıfama taralarını ıetklk eder, 

mız maharrlrlallze ıu l11hıtı ve bugOnkG medeniyetin lıte· 
vermlıtlr: dl~I ıekllde n lkt11ad,f dlıln· 

Atatllrk'an ltaret tıld~i yolda celerlo blklmlyetl •ltında it gô 

medeni adımlarla memleketi rflr bir ıcıbe ballae glrmlı ol· 

glzelleıtlrmek, gGael 1an'ata dngandaa ba vaııfları gGre 

kıymet verip ona mllletln ara lı yapmak Mllhlyetlnl bıls olan 

ıına yaymak lç'n eGbhe yok ki mealek adamlarına kıymel te 

taurlu ,., tee~lllılı adımlar at· meYkl vermlyerek lmarat •ha 
malı: lbımdır. AtatGrk tarihi ıında ınarılnln devamına mi· 

nutuklarından birinde demi" 111ade edllnİeıl lktı1ad ve me· 
lerdlr ki: denlyet bakımından d• çok bl 

" Mllletlmlzln yftbelı: karek· yak bir hatadır. 
terini, yorolm11 çalııkaahğını, ııaaahal psetelerl blrlraç mi 

fııd zekl11D1, amele bağhhğını, mara mlracaat ederek htan 
gftzel Hn 'allara ıevglelol ve bal' da IOD semanlarda yapılan 
milli blrlllı: duygaıana mite binaların 8GselllAI ve çirldnlllf 

madlyen ve her tGrlG taaıtı ve etr•fıadı y1aılar yazdılar. Bence 

tedbirlerle beıllyerelı: lnkleaf bu dnrln en b..t lf tarafını te· 
eulrmelı: mllll DlkGmDzdClr. 

mae mıblyetlade idi. BDtln 
Terk milletine çok yarıtan bu 

Tarklye içindeki in.. fecaati 
GlkG, onan bGIDn beeerlyette 

o kadar bayık bir yaradır ki 
hakiki huzurun temini yolunda 

Iıııanbal'dakl yapılana gGsellltl 
kendine dGıen vazifeyi yap 
makda monffak kılacaktar. ,. •e çlrklnllll banna yanında 

Gazel San'at ıubelerlnln her ağıu bile ılınımaı. Bllb-
blrl için ayr1 ayrı himaye ıe· boaene Anadolu tehlrlerlade 
killeri vardır. Meaell; maelkl çok fasla 11 P1 •ardır. B1111a 
ldn devlet blyGk maenf lar İımlr'den dahile eevkedtlea 
yapıyor, konaervaıuarda çahıı malr.emel lnpiye mlktırlle dahi 
hyor, zaoaın ıamlln reılm ı r· ıe1bft edeblllrtlnlı. Bitin ba 

gllerl açılıyor, re1Mmlar teı•ik yapılar bir takım acemi ve eb 

gôrlyor, temtll için baycık det· llyeıatı kalfalar elinde• çakıyor 
let yardımı Jaeala gOrGleme ve bllbaMa ıoa umanın modaaı 
mekle beraber hiç olmaıH lı olan kDblk ın .. aı bu adamlar 

tanbal'an eehlr beledlyeıl bir elinde 8GIDnç ve feci bir hal 

temııll heyeti blmayeılnde bu· aldı, hiçbir teblrde mahalli te 

loaduruyor. Fakat ha ıobelcrla karekterlıtlk yapı tekll kalmadı. 
en mDblml te tacade getlrdlgl Ra lılerl konuol etlecek eeli 

eıerler ttlbırJle menıab olduğa hlyet Hhlbl belediye fen hey· 
mllletln tarih n medeniyetini etleri ve belediye mimarlan da 

•11rlara alaıtıraeak olan mimari mevcut olmadaAınclaa ba aaartl 
tnbeıl bagQn hiçbir himayeye, bitin ılddetlle detam edip gl· 

diyor. Tnrklye ıchlrlerl•tlea 
ancalı: Oç taoealode koneali lea 
heyetleri mevcuttur: Aakar1t 

Jıtanbul, Jımlr. 
Bu Qç belediyeden iki taaetl 

kalfalara lotaat ıubNh vermeaı 

lıııınbul ve Ankara .. 

Jsmlr ıehrJ; bunu da J•P 

mam•ktadır. Şa halde ınoak 
iki ıehlrde kontrol mevauubıbı, 

dlğrrlerl Allaha emanettir. 

Tanslmatın llloıoa kadat 

hiçbir Tllrklye ıebrf lnıaal 

lılode bu hdar baıı boı b1rı · 
lulmam111ı. Her eehlrdc mimar 

batılar •e buı.ların kalfaları 

bulunurdu ve brpıl hulunduk 

ları ıebrlo en bOyOk rlcalile 

beraber lf'trlfııa dahil olurdu. 

Bun• mukabil ılmdlkl imar 

teoklllrımız bu Qç ı~hlr lıılına 

edıllrae lmıaunı zor atan bele 

diye kalfalarının rllndedlr. 

Dondan tam onbrı ıene eY· 

nl lıtanbulda Oç dörı mDben· 

dlı arkadaıla beraber ouman 

mevcod bulunan miibendlı mi· 

mar blrllAlnln bir mubtıra11nı 

eehır ,mf ol olAD bir mGbendiıe 

götOrmGıtOlı:. Keodlııl mftheadla 

olduğu halde blal huzuruna 

bile kabul eımedl. Ve bu derd 

o •••ıadanberl •••it 
oDkeeder darar. 

BMDD lnl•e .. ,.., ..... , 

Bôtmet bit .... ~ 
denk anbt beroleıa• ,.,, 
maaayda ellade dlplem•• .... 
ya• mıı.aBblblerl, •pk•;ıtı 
berberleri ._kııa ... ,.,, 

.. ,. .. •ıa ka"et ...... 

ıbnd boylay..a.r, .... •• • 
karı..... l6flllb 
o ......... , ..... ,.,. ...... .., .. _. 
dalalO&' " tlltol ..... - ... 
hlr ...... bıaleaM • 
dla .. .....,........,. ... 
iti klkladea ballellael• ~ 
dlr. Ş••• batarlatmak llled• lsl 
blmcle b61le kaaaDlan uc'IJed.lt 
IGJuD\ •ucl.r. Tıblll ıır• 
ylbek aeHllD bile bl7le lllf 
mecburiyet olma•k.;a •wlel 
yaptmr•e• bir mlman •• 
cut llsamua lala eaaı•kl•ılllf 
ıa.emlale 1ır11oraa. 

SIH etl•I kılla .. n J•P 

eaJ1811ioklOIYeHDb& ..... 

reWUıtm. ........ •lrlal 
nıy.-m; c;....'de tamu, 
toHr•• kar .. bnt•k bir 
yaptırda. BUlbare lataaW 

gele• •• mllılm bir metld lıp!'; 
edea bir mleaftrl ba kAtue(I 
baagl mimar aarafıadla J 
dılt•• aoraaca mal lildM ..,.. 
cekee ... lnlla .. •lbr·ll ... 
flb IMa 1Ulla Mı.,.... .._. 
mıı ....... o ....... 
ile .. it ltla Mw •••na il 
........ Wdls ....... lr. 

Yeni batkltip 
lkhıd lı•bk ........ . .,.....,......, .,. ...... ... 

aba&kAdM N• aerl• f-tıla 
ed ... s,atı. 



- Başı birinci ıwhifede 
peı tabii olarak kendial göa 
ıterlr. ~ 

Parh, 9 (R ıfyoj - Fran ız 
gaıeteierlnden bazıları "rransa 

lcnonyıi'ya kardl mali ve lkh· 
aaıif zecri tedbirler htlhazıoa 

mecbur kalacaktır. Çilokü bu 
hareketini cevapsız bmıkmıak, 

Almıoya'orn şarki ve merkezi 
Avrupa da ayol eektlde mfih· 
ilk nr.lyetler thd11 edtce~loe 

eOphe yoklar.,, Demektedirler, 
Eotraoııljao: 

"Alman kıtalarının Ren hav· 
zaeıoa girmesi Almanya'olD 
Anopada dıba ne gibi darbe 
ler varacağına bariz bir dellldlr . ., 

Akflyon Franeez: 
"Geçirmekte oldoğamoz an

lar çok mOhlm ve korkunçtur; 
şu ıırada İtalya'nın da meni 1 
bir hareketi karşısında ne yıp· 
mak lıizımgellrdl?. Bunun için 
M. Mussollnl'oln tıiyasetlnl dıf. 

ma arkalawalıyız. ÇünkO ltalya, 
bize çok 1amimi hareket et· 
mektedlr. Fakat bıkahm, İn · 

glhere f telya'nın göHerdfğl ha 
reketl gösterecek midir?.. De 
mı::ktedfr. 

Gazeteler ve alı rıım tedbirler: 
Parla, 9 ( A A ) - Franeız 

gazeteleri; hükumetin Almanya 
nan hareketi karşısıoda htlbez 
etmiş olduğu hatta bereketi 
tasvip etmekt!!dlr ler. 

Loodra, 9 (Radyo)- İngiliz 

kabinesi diio fevkal4de bir top 
lentı yapmış ve Ren'lo lşgall 

mesel~lnl görDemOşUlr. M. 
Edeo'lo malum eeylerden (11zla 
beyanatta bulunmadığı ve Pa 
rls'te bışhyacak glhüşmelerfn 

Lokarnooon ihlaline karşı ilk 
merhale olduğunu söylediği 

haber verilmektedir. 

Parla, 9 (R~dyo)- ÔoilmOz· 
deki Perşembe gtıntl fe,kallde 
surette toplanacak olan uluılar 

eoıyeteBt kooeeyloe bftyftk bir 
ehemmiyet nrlyorlır. İngiltere 
Dıılılerl bakını M. Eden ve 
M. Flandenden htka. Belçika 
başbakanı M. Vanjelıo, Sovyet 
dışlşlerl bakanı M. Vtvlnof, 
Polonya dıelelerl bıkaDI M. Bek 
ve daha bir çok devletlerin dıt 
bıkınları hazır buluoıcaklardır. 

İtalya, uloılar korumu nezdln· 
deki morahhaeı Baron Alofıl 

Ue hlrlikte dışlşlerl bakaolı~ı 

mftsteşarı Sinyor Soylç'l de 
gönderecektir. 

Uluslar kurumunu eimdlye 
'.it.dar meıgol eden Itafya . Ha· 
beşlstan fhlllAfı, ıtmdf yeni bir 
safhaya girmiş bnlaooyor. Söy· 
lendfğlne göre, Çarıamba gOnQ 

13 ler {komitesi M. Madarya· 
ka'nın baıkıolığı altında top 

' lanacrl ve ağlebl f btlmal bu 
toplantıda, İtalya için vazolo
nan zecri tedblrlerln kaldml. 
mHı teklif oluoacaktar, Handan 
bıhaeden havas ajansı, c Stre 

Zil! > da konuşulanlara doğra 

gidildiğini llhe etmektedir. 

Parla 9 (Radyo) - Fransada 
göze çarpıc .. : ııoretle asketi 

hazırlıklar bı~lamıetır. Uen 
mıntıkası hodadlarına gönde· 
rllen askerler arasında lfae 
lutaah da vardır. 

Cennre, 9 (Radyo) - hal· 
yanın uluslar ~kurumu nezdln· 
deki murabbası Bovaekoya 13 
ler komitesi bıtkanı 1\ladaryı· 

kayı ziyaret etmiş ve İtalya· 
nın ıulh teklif hıe verdiği 

cevabi notayı t.,vdl eylemtedr. 
Cenevre, 9 (Radyo) - Bora 

-Başturafi lci sayfada -
·anı ve Yozged ıııylnı A vrıl 
Doğun tarofıodao ee!;tr gazino 
sonda şereflne verilen ziyafette 
bulunmak fiure halkr.vtodeo 
ayrılmıştır. Şehir ~azfooennda 

vertleo ziyafetle Vail Fazlı 

Gfileç, parıl ve hılkevJ Oyele. 
rl de hazır buloomutlardır. 

Nafi Atuf, ziyafetten ıonra 
tekrar Halkevlne gelmtı ve 
lnkı1Ab oıevzulu birinci koofe· 
ranıını vermiştir. Bılkevf ea 
tonları battan başa dolmuotu. 
Vali Fızh Gtıleç, parti başkanı 
A vnl Doğan, mOstabkem mev· 
ki komutanı general Kera· 
meddln Kocamın, ~ğretmenler, 
avukatlar, dok.torlar ve bütGo 
mOnevverlf'r hazır bulunuyor· 
lardı. Dlnl.,ylcller o kadar çok· 
tu ki, Alınan bQtftn 'tertibata 
rağmen ayaktı kalanlar vardı. 

Hatib; İmparatorluk devri ile 
bugftnkO cumorluk devrini 
kar!Jı karşıya getirmek suretile 
çok gOzel ve bariz mukayese 
ler yapmış ve clbın tarihinin 
pek4z kaydenlAl yüksek Türk 
lokılAbını blitün eaf bıdarflc 
dloJtyt'cilı-re anlatmıştır 

Nafi Atuf, tanzim ifan !!OD 

rı& göeterl'en teceddüt devirle 
rlndeo beh~ermle ve bQltln o 

devirlerin, lsllkhilıılz kaldıkların · 

dan yurda hlçhlr f11yda vumr. 
dl~lnl, AtııtClrk l1Jkılıibıoın, la· 
momeo bıekı, ve yurda terufo 
eylediği bOyftlı: faydalar Dokıal 
oazarından em!!llslz olduğunu 

söylemle, Türk lokıltp ve Is 
tlkl!Jtnln, yan·yana yftaftyeo 
birer mef bom olduUerıoı, bl 
rlnln, diğerini tamamladığını 

Jlhe eylemiş, Bllyftk Önder 
Atatftrk'ftn en yilkeelı: eserle· 
rlndeo olan Tftrk lnkıltbının 
hakiki "Tftrk Roneeanıı,, adde· 
dllmeğe seza oldoğono beyan 
eylemiştir. 

Hatip, ıuk sık n hararetli 
bir sarette a1kıtlanmıe bogOn· 
lerl Türk uluııune göııteren 

Atatfirk'e tGkranlarını izhar 
ederek konferansını bitirmiştir. 

Nafi Atuf, bu ıktam da 

(İıtlklıU) mevzulu kooferaoeını 
verecektir. 

Bılke•l temsil kola da kon 
fuanetan ıonra .. lıtlklAI,, piye 
ıiol temeli edecektir. Bo temııll 
için davetiyeler gönderilmemiş· 
tir. Herkeı halkevloe gldebi· 
lecektlr. 

A ydın'da spor işlet"i 
Aydın, ( Hoeoei ) - Aydın 

ıpor bölgesi llk maçlarına ge· 
lecek balta batlanacaktır. 80 
yıl birinci gOmede Söke, Na 
zUll, Çine H Kanpınar ku· 
IOplerl oynıyacaktır. Batkanı 

ve idare heyeti çektlen Aydın 
kolübfi maçlara glremtyecektlr. 

İki yıl öoce toplanan kolOp 
kongresinde bugOoka !onuncu 
daha o ıaman görmfte olao ve 
ortaya atanlara söz verilme· 
mitti, ben de bu lef ANADO 
LU'da yazmıştım. Baoa hl111i 
hareket ettiğimi söyllyenlere, 
zaman, kendiliğinden cevap 
vermle oldu. KulübOn bugün· 
terde toplanacak kongresinde 
yeni f dıııre heyeti llt"Çfllrken, 
bu neticeden den almamız ve 
reylerlı:ııld ona göre kollann.a · 
mız 14zımdır. 

.~~~~~----~~~~~-

ef yasol mehaf llf, uluslar koro· 
muoun, lnglhere'nln noktal 
nazarını anlamak istediğini ha· 
ber vermekte ve konıeyln 

önemli kararlar verece~loi be· 
yıo etmektedir. 

A Jdm avcıları lıarekette11 evel 

Aydın (Boıuıi) - Aydın avcılar kulübünden 6 avcı bayramın 

üçftoc(l günO Kızılca köye giderek gf'Ce orada yakın köyUUerln 
lttlraklle eğlenceler tertip ettUe.r. Ertesi aebah yapılan ıürek.e 
100 k~ylO. avcı da fşlfrak etti ve on domuz ôldilrüldil. 

Avcılar. Iııtınbul, lzmlr, Manisa ve 811lıkeılr avcılar lrnlOple· 
rlnden nlzırnnıme ve talfmatoamelerlnl getlrtmfştlr. Kulüp bon· 
lara köyde yeni bir ulzamname yapacaktar. KolOp, avcılıktan 
başka atıcılık, kayakçılık, gftree ve atletizmle de uğratacaktır. 

''lnkıJab,, ve 
ları Herye~de 

'•istiklal,, Konferans

Alaka Uyandırıyor .. 

Isparta savlavı Kemal Ünal Nazilli'de Parti ve Ilafk,vi 

erkanı ile 

Nazilli 6 (özel) - · ispatta 

eaylaVJ Kemal Üoıl'ın borada 
Balkevlnde iki konferans ver· 
dlğlnl tel yazımla bildlrmlttlm. 
Kemal Üoal çok ilgi ile karşı 
laiıan konferanıııoı Atıtürk'On 

bir ııözO ile baılamıe ve mevzu 
(ilerinde tam bir dikkat ve he 

yecaola lılemlşdr. 

Ulusal eavaıın batlangıcından 
sonuna kadar Nazilli'de heyeti 
merkezlyede nzlfe alan ve ça· 
hşan Kemal Ünal, içinde yaıa· 
dıgı o giinlerln canlı hatırala 

rından bıheederek btlyOk Tork 
lnkılAbının o ulusal kılkınmı 

ile başladığını anlatmışhr. 

İnkıllplarda Şef in değer ve 
~nemini anlatan hatip konfe· 
raoeıoı eöyle son vermiştir: 

.. Ne mutln bize. Uçucomon 
kıy111oda yıkık bir dlkede türlO 
daşmınlarla earılmıe olduğumuz 

bir arada .. 

karanlık, acı gilnlerde, kendi 
içimizden birini, her tfirlO de· 
ger, ahlik, irade, ceearet ve 
kohar bakımından donyının 

en yükseğini Şef olarak başı· 

mızda bulduk ve onun baoarımı 
olarak göıterdlğl yola girdik 
ve onı bOtdo minnetimizi ta· 
eıyan eu adı verdik: Atatiltk!ft 

"Konferansta Aydın parti 
baekmnı u Uyönkurul Oyelerl 
ile Aydın halkevl başkanı ve 
ftyelerl de bolondnlar. 

Kemal Ünıl, parti ve hal· 
kevlUerle konuşmalar yaptı ve 
parti tarafından şeref ine bir 
şölen verildi. 

Aydm - lnkılAb ve lııtlklıil 
mevzo1u konferanslar ilimizin 
bfitüo tlçe ve kamunlarında 

ııOrecektlr. Parti tlyönllurolo 
ilçe ve kamonlarda konferans 
verecek hatipleri ayırmıştır. 

Faşist Meclisi Dün Bir 
Toplantı Yaptı .. 

ltalya 
Mevkide Oldukları 

1"'am (;alip 

Söv lendi.. 
Iloma, 9 (Radyo) - Mecllıı 

bugün 14,35 da toplanmıştır. 

M. Muııeollol mecllee girerken 
meb'aslar tarafından ılddetle 

alkışlanmıştır. Tribünlerdeki 
halk ta ayni ııuretle hareket 

etmfetlr. 

Meclls reisi Papa Kont CI 
yaoo bir nutuk tradetmle ve 
ltalyao a:kerlerlofo llabeı bar· 
binde bogiln ıam maoasile ga 
llp mevkllode oldağundan hah 
ııetmlt, Bıb~ı konellt"rloln 
ozon ııeotler için barekeislzllğe 
mahkum edildiklerini eöylemlutlr. 

"' 
Kont Clyano 40 sene evvelki 

harple bogftnkO harp araıında· 
ki far.klan gösteraılş krala, do· 
çeye ve mubarlblere arzı te~ek· 
kOr etmiştir. 

Faşist lnkılUbının da bund•n 
çok bOyOk zaferleri icap etti· 
receğlnt de söylf yen reis, bii· 
tün meb'oslar tarafından •ld 
detle alkı.tlanmı~lır. 

Her taraftan ••Ya~1110 Duçe,, 
"Yaşasın Ulu,. dt1e bağırıl 
mışıır. 

Bu nutuktan sonrc meclis 
hlrçok kanun IAylbalaranı itti· 
fakla khbol ve tasdtk etml~tlr. 

ne,redlleo nutkunda, Alman · 
yaoın son hueketloe şlddetle 

ıaarruz etmiş ve kendi beşına 

eulhı ve teabbOtll'rô karşı hare 
ketloi ştddetle takbih etmiş ve: 

rekt:tl, yeni nzlaema ve taah· 
hüdler hususunda bizi teşci 

edecek mahiyette değildir. 

"Almanya'nıo lmzalaranı dal · 
ma ayak altını aldığı hakkındaki 

umumi kanaate ben de •şrtrak 

zaroretlndeylm.,, 
Demlttlr. 

kalkmasını ve büUln Fransız 

milletinin bu dava Qzerlnde 
blrleımeslnt htemlttlr. 

M. Brland'ın dördQncn ölGm 
senei devriyesi dolayıslle M. 
Pol Bonkur da mezar bıııeında 

irad etliği nutukta M. Saro· 
ouo ooktal nazarını müdafaa 
etmiştir. 

ParlP, 9 (Radyo) - Booba 
kan Alber Saro dün gf'ce rad· 
yoda verdiği ı;öylevde, to11hhüt 
ine lııtlhlı.ar edilmek eoretlle 
Alman'larıo Ren'e yerleşmesi, 

akdi mutasavver müzakerelere 
mani teşklıtne kAf ldlr. Demiş 

ve Alroanya'nın bu hntl'ketfle 
fruosa'yı bir emrivaki karo•· 
tonda bırakucağını sanmasının 

çok büyük hata olduğunu ve 
bu usul taommOm ederse, 
A vropoda erhk ıulb ve arsı 

uloeal müoısebat kalıamıyaca~ı · 

nı, bonon iyice tetkik t:dllme· 
el lbımgeleceğlnl söylemiştir, 

Fransız başbakanı eözlertne 
uöyle devam elmfıtlr: 

" - Fraoıuz topraklarını Al· 
man toplarının aleti altında 

bırakruağa 1114 rıza göstere· 
meyiz. Fransız olusu blltftn boş 
kavgaları bir tırefa atarak hft· 
kumetln tu.umona yardımda 

mQtteflktlr. Alman'lar, So,yet 
paktanlD tasdikini mftteakfp 
yapılacak seçimde partiler ara· 
ıııoda çıkmaııı muhtemel karışık· 
hkları hesap ederek bu hare· 
kete taveesftl etmişlerdir. Yani 
Almanya, Fraosa'da çı\acık 

dahili karıeaklAlardın istifadeyi 
kararlaıtırmııtır. Fakat tarihte· 
de görilldOğil veçhlle, Fransız 
ulusu hadçte bir tehlike sez 
dlğl anda daima birleşmiştir ve 
birleşecektir . ., 
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1 •tteea arı yerde iti fnlllere •e yanında bulanın Said'e •er t Q il dök • araçayı m eıem ve 1500 ltrı •ey• milli bir banka lttbar 
tiler •• lımlnpor oyuncu· dl, Said ikinci defa olarak topa kıymetli ha nln mAILlyetl •"•L Jer ld MI • v .. mekt•Jbu •e 84 2462 doıya nu· 

ını Y1 ırmak lıtedller. Betlktat a•larana taktı . Top t il 
1 

e ar ırma ıuret e ve g4.11 namı ıraıll •• l l ı 1 
kinci denenin 26 ıacı da · idi ;a m o *' ne er• memur O· 

kik ortaya ge .., oyuna bıılandı. rah emlAk n eytım bankaaı AoH mDracaatları ilin olunur. 
•ıındı •e lımlnpor ıakımı· Fakat bir daLlka •e"meden L lb 

• " 'il ••nana muc ince bir defaya B. le No. 411 
1110 ikinci 11yııında11 ıonra ıo Eırerle, Cemil arıaındaLl ha h L 

1 
.. ma ıoı olma .. tntlle arhrmaaı 

•çık Etref bir fnnl Oserlne dlıe pıtlık nrdl oyunda tım 18 · 4 • 1936 pazarteıl ga 
~opu Cemll'ln batına çarptı, O 26 ancı dakikada fktlktat'ın nG IHl 11 J11 icra dairemiz 

1 mukabele etti •e iki rakip oyundan çokllmeılle bitti. ı ı d ç n e yapılmak ftzere 30 ,na 
oyunca arHıadı kn•a çıkta. Takımdı yalnız H,.a,.ık Re· dd ı B " Pı v ma et e aatalığı konuldu. Ba 

0 ıebf'ptta Betlktıt takımı tıd eline •eçen mOıald fır .... t· 
b d 1 

"' ... artarmı neticesinde ı•h• bedeli 11 • ın çekilmek ıaretlle hiç te •ta kaçırdı. lkolktae takımını b ı d ta m n olanın kıymetin yftzde 
0 1ra olmayan bir hare'kette gelince kaleclıl fnkaltd.. 0 w. ı b ı b d "' r yetm t eı nl bulana ençok 
alandn •e htdlee eewlrcller na 1· Bllba11a birinci dnrealn 

1 
ı 16 aruran" lbıleal yapılacaktır . 

•erinde fena bir teılr 0 w111 ıncı dıklkaıı•da Zlbnl'aln d ı ,. ı 1 Akel takdirde 2280 numaralı 
ardı . Senelerdenberl oyuncu. aa.., • t zn yeden yerden gön· k 

ı d df 61 ınuna göre &atat geri bırakıla. 
uı bir antla OJD•J•• •e Tar. er e lopu plonjonla ve yum 

lllye'atn •• kaneıll takımla · rok •armık ıarotlle kornere caktar. Sıtaı peeln para ile olup 
randan 1ayılın ml•flr takımın atma11 nnotolmıyacak ma•affı · mD,tetlden yıln11 yGıde lklbu· 
böyle bir •eelle ile Hhayı ter kıyetlerden biri idi. Çok teri çak delllllye ın .. nfı al.nar. 
ketmeıl b kik t lı: oynanan oyondı Etref, Şeref lobu gayri menkul Dzerlnde 
lee11Gfıır.' • en ço t•yını komblneaona hakikaten oyanan her baagt bir tekilde bık lale· 

ınlı:lnl lrlırıyordu . Çirkin bt binde bulunanlar ellerindeki 
Oyun temlı bir han içinde dlee oyunu bozmaaa idi lımlr, ı iL b t ı reım YeH .. ile blrltkte yirmi 

•ı adı . •betll bir takımlı 11 gôrd66 G •Dul oyunlardan • f d e l'J g ... n ıar ın • lımlr lcnıın• 
o7aaa fttlrak eden lzmlrıpor . birini ıeyredecektl. • 1 mMlracaatlerl lhamcLr.Akal halde 

aıar d•b• ilk dıkıkatarda Bftkree radyo- baktarı tıpa ııcmnce maıum 
~etlktat nıııi Hbaıına indiler, olmadıkça payl•tmadın barlç 
•mlrtpor Faik bir owua OYDI• sunda TDrk aecesı· k 1 1 

d 
ı ı ~ 1 ır ar. 1·41936 ıırlblnden 

yor a Ye bu mı,..n lımlr ta- BGk 9 ( • v· ret A. A) - Romın· itibaren tartaıme berkeae ıçık· 
rı11ndan lı:ınaılace"ı t 11hmln Y• ve Bek R 
ediliyordu. Ml•fl: taLımın reıt a J 0 lııaıyon· tır. Talip olanların yCbde ye· 
bo • ları 1 O Mart aktı mı için bir dlbuçuk teminat alı:çaıı HY• 

cam tetebblılerl d• Iımlr Tlrk el 1 ıpo , gece tert P eımtılerdlr. milli bir bınka hlbar mektubu 
) or~:.n IDldafauıada kaili · SHt 21 15 de bıılayaeelı: olan Ye 3' 2292 doıya numaraelle 

bu programa g~re, BGlı:reı el· :! inci icra memurluğuna mtı 
k Dnrenlo 28 ncl daklkaıına 

•dar mCle11lr bir h•klmlyetle 
oynıye11 lımlr.por'lalar Betik· 

~tın toldın lnlı:ltaf eden bir 
Ocamana Cemll'la ııb gtç 

~eıladea bir gol yediler. Ser. 
eet ••lan E t "e topa kapta •e ;•l• dOjra ortıfaclı. Top aatlç 
apbt'dea Şeref •e _,.ti Şe t 

dard ırv · re 

1 arma4an lttadaae bir tat 
1 

topa 1••1rtpor •tlar1na lakta. 

Ba 1ayı da lımlnpor'luların 
IDl•eYly t L 
d L 

1 •nı aırmadı. Blltklı 
lqa faal 1 

olda • ça •ımalarıaa Amil 

1 d · O •nal1rda lıtaabu1daa 
• et ed S 

S 1 
' ea ıh le oyan. gtrrll 

I l ID lttlh L • 
kınıı llalle lımtrapor ta 
oy dıbı canla •e dftı•Go 

••1111ıa b 1 " kik .. adı. 37 inci da · 
•da top •Y•t ntaçık Re .. d'ıa 

ee.,ı ·~· gtçtl, Önde daraa en 
D ae 

S.1t• paı •erdi 8Gıeyln 
•• o d Cl 

ola• 1 • m .. 11 •asl•ette 
...... J 

topa b k e geçirdi. lımıll 
•81ırını e l~tmedea Bettk.ıaıın 
IDfrapo yo lıdı . Bu ıayı la. 
lenıtn r ~ıluaunı beraberUtl 

ettı•I ·bı da ID e g1 oyuacolarıo 
••oı. ıona ,atını artırdı •e de•re 
•• kıd 1 

hUı ar •mirli çocuklar 
t:ıkrn rn O'fnıdılar Fıbı gol 

•dı , d .. . ,.. 1 1 
bhtl IM-rabrrr 

çim'• Saphl T111rıô•erln kıu racaallert ilin olunur. 
Mr eôylevJol mClteaklp BGkret 8 . lı. No. 899 
lol•enlteel gGıel Ha'atlar la· 

rlbl mlderrlıl Georg Opereıco 
Modern TGrklyede ıftıel Ha' 

atlar ıdb bir konferans ver~k 
•e T6rk gee.llno lııtrık etmek· 
le olan .. a•atklrlar da fU par· 
çaları çalacaklardır: 

BGlı:ret koneenıtaHrı plyıao 
profeaGrl B. FIUlneıko Cemal 

R'tldden Bartın hnaıı ile Ay· 
dın bı9111•1 • 8ftlı:ret operaıı 
Sobr1aoea Bayan Emllla Gaıli 
ano Tark melodlıt ile halk 
lftrkGlerlndea ay terk,ıı, B. 14•1• 
llaeako Kbım Neclb'den yu 
hatıratı ile köy .., Ul•I Cemıl'la 
de piyano için Dç lı:ompoılı 
)'ODUDU •• 

-------------------
Onhenltede Dôçeot, 

(MaariD l'rofeeör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

11 Htalara hergGD ~A)eden 
IODU bakar. 

f ıtiklll caddoti No. 99 
Ankara •P-rtmaaa 2 iDei kat 

Telgraf • ı S T A N B U t 
Telefon : 49250 

lımlr 2 inci le. M. dan: 
Çelebi ıatle Ferltln emlAk 

ve eytam baakauadıa Gdlnç 
aldığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eyledlğl lırulrde gazel 
yort mahalleılnln Hlaler aoka 
~ında 3 DO. 5 tıj DO. lu hı · 
nenin bpııından glrlllnce M~d• 
iki oda, ıolda bir oda bıdeba· 
bodrum kaıa inilir merdhea 
•o bonon IUl1allade lklacl k•· 
hn merdiveni, banan yanında 
dahi bir oda, lat katı çıkarıl· 
dıkta bir koridor .., koridorda 

karoılakh lkiıerdea dört odı, 
aokaA• DHır bir balkona olan 
•e 2600 lira lnymedl bu hane 
ola wlllklyotl açık artırma ıu 
retlyle . .., 844 namırah emllk 

•e eyt•m baakaıı kanuna mu· 
clblace bir defaya mıbıuı ol · 
mak tarılle artarm111 14 4 936 
Sıl. glnl •at 11 de icra 
dairemiz içinde yapılmak Dıere 
ao gon mtıddetle ıatalıA• ko. 
nalda. Bu arhrma netlceılode 
lltıe bedeli tahmin olunan kı1 
metin yGıde yetmle betini ba 
luraa en çok arhnoı lbaleıl 
yapılacaktır. Aksi takdirde 

2280 numarala kanuna g6re 

aat1 11 ~rrl bıralulıcaktır. Sıtıt 

Naalllt icra dılreıladea: 
Takılml ktbll olmadıgıadan 

eouyun l11le1lao mohakrmece 
ktrar •erUea aaıllll demlryolu 
cltarında tıpunan eyhll 334 

tarih •e 16 l 7 numaraıında 

klyıtlı Clç tsrafı yol •e cephesi 

demlryolu ile ııoırlı 7680 

metre marabbaında 13644- lira 

luymeıl muhammlneli baca oeb 

oğla fıbrikHı demekle msruf 
fabrikanın heyeti omamlyeıl 

açık artırma ıaretlle paraya 
çenllmeılae Ye 11taı bedelinin 
•ertaeleri ar111nda blnelerl 
nlıbetlnde pıylattmlmHıDI ki· 
rar •edimi, oldu~andan .. tıl· 
mHına ksrar nrllen ltbu fab· 
rlkımn birinci ar&armanın 

13 4·936 tarihine mcıeadlf p• 
ınteıl gGnG ıut 10 dan l 2 
ye kadar lcr1 dalreelode ihale 
edilmek Oaere açık artarma 

yola ile Ht•t• çıkarılmıtıır. 

Şarıname ve•lr nnk mite· 
ferrlkHı 10·4 986 tarihinden 
hlb1rea berkealn görebllmeel 
için açık bulundurulmaktadır. 

ihale gına mal muhammen 
kı7metln ya.do 75 tini bulduıa 
ıureue lhılo yapılaeekhr. Akıl 

halde aoq pey ıablblnia ıaah · 

hada haki lı.almak Cbere artır· 

ma 15 •la dahi temdit edil· 
mit olıeagandan 15 inci gGae 
mG1adlf 28-4 936 ıah glnft 
ıynl ıaaue ençok arttaranı ihale 

edllecekdr. İpotek 11hlbl •1• 
eaklalarla diğer alıcılı:hların 

gayri menkul Gaerlndekl bık 

larıaı buıoılle falı H mHrafı 

dılr olan lddlalarını nrakı 

mııbltelerlle 20 gln içinde 
icra dılrealne bildirmeleri akıl 

ıoroue haklar1 tapu ılclllerlle 

Hblt olmadıkça aaht bedellnln 

pıylatmaeında hariç kalacakluı 
lcabedeceğl ve l•llpılerln maba· 

mmen kıymetin yClıde yedi buçuğa 
nlabetlnde pey akçeıl .eya milli 
bir bankanın itibar mektubunu 

icra dalrulne tndlleıl llto 

olunur. 591 

Şamda grev biiti 
Bulln 9 (ÔaeJ) - Şamden 

haber nrlllyor: 
Sarlye'de Ula edilen umumi 

grn, dan mllllyetpr.nerlerln 

lideri Barovlt'ln arzoıu Ctze · 

rlne eona ermlı Ye bltGn ma· 

~111lar ıçılmııhr. 

11rl uıullle satın alınıcakıır. 

Da ite girmek latlyenlerlo 1452 L. 84 K luk munkkat teminat 
•e kanonunun tayla ettiği •eaılk ile tekliflerini eksiltme gani 
aut 14 do kadar komlıyon relıUğlne leıllm eımelerl lbım-lır. 

Do lıe alt oartaameler komlıyondan parHıı olırak dağıtal · 
maktadır. 28 3 9 14 495 

Devlet Demiryollarıodan: 
16 Mart 936 dı ma11bıka ile 18-28 y•ı arasındaki Orta 

mektep meaonlarındaa 50 hareket eiklrdl alınacaktır. lmtlbaadı 
mftauf derecede kazaaanlardan Lise meannları •e ecnebi llıaoı 
bilenler tercih olanur. Aakerllğlnl yıpınlar terblı teıkereıl H 

askerlik yaeandakller de ıubenln reamf •eılkaa,uı gOıtereceklerdlr. 
Talipler bir iıtlda ile Ankara'da oruamt mftdGrlftğe •e lıtanbol, 
fzmlr, Adını, K.ıyıerl'de loleıme mGfenlıllklerloe 'e Modınya'da 
leletme Amirliğine mftracaatlı mektep dlplomHı, nCtfoa cClıdaoı, 
111kerllk veılkasının lııtaeyon mQd6rlOklerlnce reıımi mOhGrle 

moeaddık birer ıuretlnl •e :polis veya heledlyedeo bir baıoabıl 
llmftbaberlnl lıaldalarına leffedeceklerdlr. 

f mtlhıPlar Anklra ve leletruo merkeılerlnde yapılarak kaa•· 
uanlara tlmitllk 40 llra acreı nrllecek ve Haılraada 57 liraya 
çıkarılacaktır. Taliplerin irutlhın yerlerine gidip gelmeleri pan11a 

temin ol&nacaktar. 508 10 12 

lzmir komutanhğı sat. al. komisyonu ilAoları 
lzmlr Mıt. m•. ıat. al. komlıyonundea: 
1 - Hepılne biçilen eder yirmi aiti blo eeldz yDı ondlrt 

2 

3 

4 

lira yirmi dört bin . altıyG• mrıre çantahk beı kapılı 

aarfla elı:allmeye konolmo,tur. 
lbıleıl 27 mart 936 cuma gGaft aaaı 15 tedlr. 

ilk teminatı 2011 llra 50 kuruıtur. Şartaameıl 136 
korot• M. M. v. aıbn alma komisyonundan alınır. 

Elulltmeğe girecekler kaount ilk lnıoç pu111 llo kana· 
ana iki •e QçOoctl maddelerinde y11ılı belgelerle bir· 

ilkte teklif mektuplarını lhıle ... ııadan bir Mat enel 
M. M. •· 11110 alma komlıyoaaaı ver•elerl. 

lO 15 iO ~s ss1 
lzmir harici Askeri Kıtaatı iUlnları 

M. M V. aat. al. komlıyoaoodaa: 

3 

4 

5 

Bin altıylı metre aıetrı kıhf lıgı için kam•ı kapab 
urf la ekılltmeyo konmaıtur. 

lhalr.ıl 20,mart,9ıJ6 cam• glal ... t onbetıedlr. 
Hepılae tahmin edllrn flat 82760 lira •e ilk ıemlnıı 
2457 llr1dır. 
Ş1rtnameal 16' kurut• M. M. v. 11tıa alma ko. da• 

ahnır. 
Ekılltmeye glreeekler kanonun iki •e lçlacl madde• 
lerlndekl bel«elerle ilk inanç parı11 mek&ap veyı mık 
bual1rlle ıekllf mekıoplarını ihale uatladea bir •at 
enel M. M. •· ıatın alma komlıyonaaı vermeleri. 

3 10 ıs ıs 

5 7 Tam. 11. al. komlıyonandaa: 
ı - Tlmen blrllklerlala ihtiyacı Jçlu 8550 çift eral yeme• 

alıl pıurhk ıuretlle 11tın ahnacaktH. 

3 

4 

5 

Paıarhğı 11 mart 936 ç1r .. mba gtlnl Mat 15 le yıpı• 
lacakıır. 
Umum ııhmin tutan ( 793 lira olup maHklı:at temi 

nah 360 ll11dır. 
Şartnameıl •e oamuneıl komlıyonda gOrlleblllr. 
Iateklllerln mua11en viıkılade burnnadakl aıkerl 11ıın 

alma komlıyoauna gr.lmelerl. 684 

Aydın piyade alayı Hl. al. ko. relılfğladea : 
Aydındaki piyade alayı için 120,000 kilo un bpah aerfla 

tadlrmlye konulmaıtar. lbaleıl 26,3,9J 6 pereembe •al 16 da 
Aydın •lay komlıyonunda yıpılıcıktır. Şartnımeler Aydın Dlaar 
ve Denlıll ıa. ıl. komlıyonlarıada Hrdır. Tallpleria teklif •ek· 
toplarını ihaleden bir ıaat enollne kadar komlıyoaa vermeleri 

•ey• g6adermelerl. l O 1' 19 23 607 

Deni• lenıım MllD alma komtıyonundan: 
Lira k . Lira k . Paaarhk Saatı 

20000 Mr. Yatakhk yfto 16000 00 l 200 00 l l ,mart,936 15 
16000 .. klrpaı kamat 24000 00 1800 00 " .. .. 15,30 
Yukarıda y11ıla iki kalem eıyı hlaalarıada y11ıh gOn •e Mal· 

larda p11arhk ıareılle ahaacakllr. Şartnameyi g6rmek latlyealer 

hergGn .,, paaarhğa glrleecelı:ler ya1ıh glo ve ıaaue muıkkal 
temlnıt makbuz veya mektuplarlle K•ıımpııad.1 komlıyoaa mi· 

ıacaatları . 1210 592 

lzmir Vakıf lor f)i·rektörlOğOoden: 
Taıftn depoıundı yapılacak 1500 lira tamir için talibi ıubur 

etmemlt oldagaadaa 2490 ı•yıh yıHoıo 43 lucD maddetl macl· 
blnce 10 gln mlddetle ıemdtı edllmlıtlr. lbaleal 12 3.936 per· 

tembo gOnG nluflar dlrekıör'OAGndekl lkomlıyonda yapılacaktır. 
Tıllplerl o gOade komlıyona mGracHlları . ' 10 483 
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OKSURENLEA 
1utlako (OKA 1ENTOL) ölı: ürük 

fCkerlerioi tecrilhP •it.iniz .. 

il 
~ 

Q.) 
~ 

= = ~ 
:t: 
~ 
:.. 
Q.) 

>bj) 
Q.) 

~ 

"""' tın 
~ = ~ 

ve Pürjeo :;alıob" ıo en üstün 
bir müshil şekeri olduğunu 
unutmnyıoız. Kuvvetli mile• 
bil ietiycnlcr (Şahoh Sıhhat 
Sürgün Hopları)uı maruf ec· 
znnelerdeo aroeıolar. 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
M ETALLUI\1 Lambalarını her 

satıcıdan ınutlaka arayınız 
Bu l<mıbulor emsallerirıc nisbeten Jıi:.de 

20 dah<t az sarf iyatlıdırlar. Bunu ay sonun
du ödeyeceğini: m .. futur<ı ile kolayrn utılı

JtlCaksmız. 

. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, telefon malzeme depoeu ve 

Stemeos fabrikaları mOmeeslll 

Peştemnlrılar 77-79 Telefon 3332 

6'111 lll I ili 111 ll l lll lll il ll lll il lll 1111 111 1111 11111111 1111111 lll il! il 11111111 111111111111111 111111 111 1111 1 1 111111 il 111111 ~ 

ise __ ir Banliası = 
-------·-··· ' ö~mü1r ŞlYllb~~ö 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuosrnda 
TELEFON: 2383 ---··- --

Hertilrlfi (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
· Vadesi:derc % 4 = Mevtluat Şartları: A!tı ay vadt·liy~ o/o 5 

= Bır sene vndeh1 e % 6 faiz V<'rilir. 

-= , Zeblret Or.dm 1 lnclrt pemokt yapak, afyon ve alre komisyonculuğu yapılır. Mallar geldi· 

~ • ~inde ıınhfplerlo" en mO ld eerahle nana •erilir. _ 

§aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııliiiiııııııııııııııııııııiıiiiiııııııııl§ 
Jzmfr Joblearlar başmüdılr · 

l6ğ6ndeo: 

Kaçak hplrlo naklinde knl · 
lıınaldığmdao mOeadere oluna 

rek lzmlr liman işleri genel 
dlreklörlOCO tereaoealode bu 

lunan lkl motör ile tekneleri 
pazarlıkla eatılacaktar. Bedeli 
wobammenl 155 temloat pa· 
r&wı 1 l,63 liradır. hteklllerlo 

J 6,3,936 gQnQ saat 15 te baş . 

mlidOrlOğOrnOzdekl komisyona 
gelmeleri. :i 10 12 14 .553 ................... ~ 
Olivier vEŞürekası 

Umlttd 

Vapıır Acentası 
endell Han, Birinci Kordon 

Tel. 24:13 
THE ELLERMAN LlNES LTü 

11fl .. AMINl1-\N,, vapuru 8 
aı ıt Lherpool v~ Svaoeeadao 
gelip ıohllyede bulonacok. 

SlflllA'r 
Balık Yağı 

Norvco·tı 'nuı Jlalis Mo· 
:ri 11a /Jalık Yağıdır. Şer· 

bet GilJi içilebilir. /Jd De· 
fa Süziilmı!ştür. -HJrlclk Sata, Yeri 

BAŞDUHAK 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

"THA.NTIO,. vapuru 15 murt 
Londra, Hol ve Aovera'teo ge· 
llp telıllyede bulunacak ve 
oynl zamanda Loodra ve liul 
5çln alacaktır. 

eN~ 
"TB URSO,. vaporo 2:l murt· 

ta Ltvnpool ve Svanseadın ge 
tip lehli) ede bulunacak. 

Not: Vurul tarihleri ve va · 

pur felmlerl üzerine. de~lşlkllk 

lerdeo aceoıa mes'uliyet kabul 

edilmez. 

f ratelli Sperco 
\

1 apur Acentası 
HOY AL NEERLANDA lS 

KUMPANYASI 
"ORESTES,, vapuru 9 mut 

ta gelip 14 martla ANVERS, 
HOTTERDAM, AMSTEROAM 
ve BAMBURG limanları için 
yok alacaktır. 

"BERMFS,, vapuru 23 mart 

to gelip 2 martta ANVERS, 

HOTTERDAM, AMSTERDA 1 
ve llAMBURG IJmaolorı fçln 
yok alnonktır. 

VENSKA ORlENT ı.JNIEN 
"ERLAND,. molôril ı:~ mart· 

ta beklenmekte olup yftk0n11 
tnhlty11den sonra ROTfEROAM 
HAM ti U G, COPENBAGE, 
DANTZIG, GOYNIA, GOT· 

liURG, OSLO ve ISK.ANDINAV· 
YA llwıul rı lçlo yok alacaktu. 

SERViCE MAHITIM ROUMAJN 
"liUGRESTI" npuru 1 ı 

m rllı gelip ayni gOode KÔS 

TENCE, SULh A, GA LAS •e 
HRAYL\ limanlarına hareket 
edecektir. 

"PELEŞ,, vapuru 20 martta 

gelip 21 martta MALTA, MAH· 

SlYA ve BARSELONE için 

ynk ılı&cıklır. 

..ALBA JULlA" vapıau 16 
nisan gdlp 17 oleao doğra MAL 
TA, MARSILYA, ve BARCE 
LONA için yük ve yolcu ka 
bul eder. 

lıtmdald barekf't ıariblerlle 
oovlunlardakl d.-ğlşlUikludrn 

ıcentM meı'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafellAt için ikinci 

Kordoo'da Tahmil •e Tabliye 
btoaııı arkaeındı FratellJ Sperco 

npur acentahAına mOracaaı 
edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 

o JI ıu. ıı• 
r ... ~ 

'ı ~ 1 

1 ·ıarda b 
2 ve 20 komprimelık amba aı 

. erırıd-
Ambalaı ve komprimelerın uz 

' l ıg·rn tımsa l i olan 'P markasır' 

, 
lzwlr Milli Emlalt MüdürlüğüodcD: 

Numara ı 
' blllll 

!);j Karşıyaka bulıarlye yr:mi~çl pa~a ıokığınd 111 e ... ' ve fevkani 4 oda matbab eofa ldler ve ıorav 
. ıı il ııı11 

tulumbayı mOotemll 28 r.ekl 28 yeni ~8 lııJ 
ralı ev. l ıl 

96 Kar,ıyaka bahariye yemişçi pışı ıoluğında ıabt•:ı. 
ve fevkaoi 5 odı ıofa taraça mutbıb ve klıtn0'132 
ve tulumbayı mQ~temU 30 n 32 ea1ı;f 30 ftı 

k k•0• ' 
tahrir :ıo ve 3~ oumaraıajlı ev ve alrıoda dil ırt 1 

!l7 Snydlköy ye,ıı m ball~de oumaraeız •e 699,G-2 (llt 

murabb11 araı. p•'' 
Y okarıda yazılı tın •Hlln mnlklyetlerl beddltrl pe~ltı ot ~ 

eahlmak Ozere lG gQo mOddetle artırmağa kooulpıtlt~od4~ 
lan 16,3,936 pazartesi gftnO aaat 14 le milli eaılOk (ıJ I 
tlue ıuQracaatları. , . . 

Dr. Operatör Arif Y arc 
~lerkez Hastanesi t)perutör~k'A' ~~ 

Haetılarıoı her gQo 15-18 e kadar ikinci Beyler et de * 
mftzayede salonu kareıoda 'i 8 N lu muayem:baoe!9~ 
eder. Telefon gS · lll 

~llllllllllllUllllHiİlllllllllll~~I D O K T O R lllllllllllllillllllllllll~,. 
~ Opera tor Cevat Al ps · 
~ Merkez Hastanesi Operatör~ , e ı' 
§§ Almanya'dıo avdııtle Bastalaranı bergOo saat 1 d•~I 
= arasında İkinci beyler sokaoındı bamanı karoıd• fl 
- o dr.f• ııı - 4:l numaralı moayeoehaoeslode kabul r. 320~ 
iiılllJlll Telefon: Moayeoehaoeel :i:H5 1111111111111111 Eti 


