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1 Konserde Tarihi Bir Gün: iman Murahhası, Almanca 
Söyledi Ve Fransa'yı Şiddetle Tenkid Etti. Müzakere 

Çok Hararetli Gecti Alman a Ale hine Karar Verildi. 
Lokarnocular arasında ve lngiliz kabinesin· 
de don çok mOoakaşala mOzakereler geçti. 

Ingiliz Ve ltalyanlar Da Almanya'nın 
Lokarnoyu Bozduğunu Söylediler. 

Frau a ve Uelçika'uıu ısrarı devamdadır. M. Flanden Paris'e döndn. '"\ 
~lmao murabbası lU. Hitler'le telefonla konuştu. ilk lugiliz"tekli·J 
hnd~, yeni mıntakada logiliz, ltalyaıı polisinin buluoınası ;ardır 

Italya Murahhası, Bu Vesile ile Habeş 
Harb1 Mes'elesine De DOk-Ündu! 

/n8,liı k l. '~&"a 1'1. F<letı, ()ftudu M. Grundi, solda l'olotı)'U başbulwnr M. Bek 
u mıe11nt/e: Haıı r d ldd ll 

1.oadu 19 (R d ) L a Mla a ı et u bara ehemmiyetle teltkld edUmltılr . 
karao d 'ı 1 ı yo - o reıll mGnahıılar olmueıur M. Edea'•a LokHao'colara 
bari 1 net er mecllal bogGn FrMnıa'aıa ıırar1 bilb .... bG1D~ 

c ye dalreehade mlaakere - Sonu 6 ıncı •ahi/ede -
lerlae duam eımlıılr. 

Meellı ıoplaamaadıa unl 

lagllla kablaeel M. U.ld•la'i~ 
tlya1eılade toplaamıı •e ak .. m 
dııa M. Edea'ta bir aalaıma 
balaaık bolQıaadakl meealllal 
•c Belçtb bıı•eklll M. Vanze 
lıad'ıa pltaını ttıtkik etmlıtlr. 

811 meuu etrafında kabine 

Alın , \ aoya uın 1 rarı 
).• Lobdra 19 (R•d10) Almın· 

nıo - LL 
• "'"11"-•11 liı•t 21 de bari rı7e bak . 

Bandın ıoara huıuıi .. gonla ve ekepreele Breadlzl'ye ınllO 
lunıC:k •e baradı bekllyecek olan bir y oaaa kronz6rG ile 
Glrld e a.kledll,.eekılr, Oofln mer11lml Glrld'd• 1 1 L ... ıpı ıcıahr. 

Iıalya-Haheş barbı 
E d . ••LA1•• giderek Lord 

rn al~ b' 
• 

1
' aalllket y•pmıfbr. 

lı.ıııd oBn llibentrop \Hİ7et bak· 
• erlia'd nıııı lı ldl , e11 aldıAı 1•Di tali. 

imparatorun Askeri Mü-, 
lı.ır ' rnuı faktt Ren'den bir 

•t •rııinla 1 ırt'aı gıyr ••kert bir hale 
ua ... IDU•lfebtı oleadıA•m dı 

'" et111l1ıir Alm 

vişari De işinden Ayrıldı. 
lltlbka 

1 
· •aya, lira•ıııı 

lıf tir, 111 erının idarneelne mubı· 

Frno ıı'Jar Bedb" 
1 

ın 

flul ~ndra, 19 (Rıd70) - M. 

Harp Durmamışt;;. ltalyanlar, Vazi· 
yeti Kendi Lehlerine (;österiyorlar. ------Qlı;ur, Hnıı a-L b' • 

ton •il k -• anae 
lir ki. u •reler tı.kkıada demiı· 

Roma, 19 (Radyo) - Ste· 
faal ıj1nııadaa: Hıbeı tmpara 

lolı, toraaaa •ıkerl mDtnlrl Belçl 
hııla atDo de•letleri IDurab \ ruuo · tJ 1 ' a 'h Albay Re•de.t ile bir yGı 
•ol iÇ ana at1Dd1 biçb"a 1..- e I 

•tlD• 1110 k r .,... •betlııaa'ı ıerketfJlltlerdlr. 
öyle • lı m Gn olmamııtır •e 

11 1orum ki •ola Aımara, 19 (Rıdyo) - Ec· 
1• 11111•c•ktar da ... ' ınıa J•pı· Debi gaaeteler mahablrlerlaln 

M. •ı&nden d•· haber •erdlklerlae göre ltalyın 
ınl•t•IDI r....a, noktalll'da mühim reıml~ tebllAtndeki cephelerde 

O ID .. lıkler var raGbl b 
••ittir, m lr hareket olmadıAı 

----------- hakkındaki hhrları bakıp' ıı 
...1 b1rbıa tımımen durda9~01 

bGkmetmek doArı• deglldlr. ŞI 
mal eepbeıl Hnn .. dlldlAlndea 
90k detlemle •e gealılemlıalr. 
Aımara kıbllellnla ilyın elll~I 
haberi dotra deAlldlt. 

Roma, 19 (Bıd10) - Aımı 
radıa bildiriliyor: 

Şimal eeplaeeladekl Gea.ı ye 
Soqıre ıul1rı ar11aadta Fenonr 
mıntakaıı adı ukert hareketler 
laklıaf et111ekte 'fe ltalyaa ıı· 

- Sanu 6 ıncı t0hi/ede -

Bulgar'Jar 
Sitahlanıyoı· 
Yunan Gazetelerine 
Göre Bulg9r'lar 50 

Tayyare Almışlar 
lıtanbol, 19 (Özel) - Ali· 

na'dıa bildiriliyor: Yunan ~· 

Fransız • Sovyet Paktı 
Liihey'e Gidiyor! 

~~~----~~~~ 

Alnıao'lar siyasal cepheden tetkikat istiyor· 
lar. Fakat kararı peşinen kabul etıııiyorlar. 

setelerl, Bulgarlıtan'ıa ıllAb 

lındığıaı, (50) tayyare ıldığıaı 
y11ıyorlar. G11eteler; Bulgarlı 
tıa'ıa bu ıllAblaamı •11lyetl 
karııeında tedbire bıı•ormık 

lAaımgeldlğlal de tlhe etmek· 
tedlrler. 

hııabol, l 9 (Özel) - Sof. 
ya'dıa gelen halhırlere glSrt'; 
Bulgarlar, altmıo lf!ne nelkl 
bir llyarıın o nkhkl Oımanlı 
bokilmeıl ı111fındaa b11tml· 
mıaını •eılle edrrtk meraılm 
yıpıyorler. 

Kııılordıı şı'ivarileri .. 
Berllu, 19 (Radyo) - Hı etmeıi için Fon Ribeotropı il· 

na ıjınaındın: M. Hlıler; So• IAblyet • rmlıtlr. Almanlari bu 
yd l<'nbaıı paktmıa Ubey:ıdı· pakıın Fraoııı ıyınıuda bbul 
Jet dlunına bınaleelnl kabul - $01111 6 ıııcı s<1lıifl'fle -

··~·~·~··· ......... ~·~·~·~·~·~·~·~···~·~·~·~·· ....... ··~·~·······~·······~·········~········•4 
Konseyde tarihi bir gOn: Alman ınu
rahhası Fransa'yı şiddetle tenkid elli 

Almanya 'nın Sulh, Şeref Ve Hak iste· 
diğini, Hitler'in:Birçok Tekliflerine 
Fransa'nıo Kulak Asmadığını Bildirdi 

~~....----- ~-=--

M. Ribentrop'un Sö}'levi önemlidir. Fransa Dış Ba· 
kanı M. Flanden Mntematdiven Not~ Aldı. 

"' "' 

M. Bitler, en ıon nutkunu verirken .. 
Loadra, l 9 (Rad10) - Ulaa· mek için idi. 

lar IOlyeıeel kooıeyl M. BnT. Relı M. Brnı ilk 161G Al 
ııa rlyıeetlade topl••••thr. mH munbbaıı.Fon Rlbeaıropı 

Ba içtimada dinleyici pek urmlı 'fe blk6metlnla noktal 
çokta. Foto mobıblrlerl gôrll aa11naı l11b etmeılnl teklif 

me111lı bir derecede idi. Bitin etmlıtlr. 
ha:fnkaJAdellkler, AlmH mu· Foa Rtbeatrop : 
rabbuı Foo Rlbrntropa gör· - Ml11kerelerde boluık mil 

gnllnın klbuUl ıuretlle ola .. 
lar eoıyeteıl JAıım !>laa blyDk· 
IGAG göııermlı ve nılyeıla 
taıf lyeelae doAra ba1Gk bir 
•dım ıtılmıııaı Cemi• eyle· 
mittir. 

0 Lokarno muabedt'lllala yı· 
pıldığı 11mınl1rdı beoGz bu· 
bıa kin n dG1manlıkl1rı hl· 
kim aftrmekıe idi. Almeoyı 

bGkômetl ılmdl; teref n bay· 
ılyetlol •e Almıa mllletloln 
haklırıaı ıemln etmek •e hl 
tiın komıularlle doetlok ile 
yaeımak, fil blrll~lle A nopı · 
nıa bozor •e lby111111 ıemla 

eylemek lıtemektedlr. 
"Franıı bGk6metl bo eıHllr 

altında mlsıkereye glrlıme\ten 

tJmdlye bd1r çeklat1orda. Fraa· 
ıı bOk4metl Çekoılovakya .e 
So•yet Roıyı ile eıkl blıler 

ahı•dı yeni muknele •e mi· 
uldar yıpmıttır. 

Blı, "ler Rea'dekl bu3ftakl 
•Hlyetl do&urıa hlr tedbir 
lttibas etmlı lıek, bu boıoıtı 
ra gDael bh •llA1etlmlıl, hu· 
kaku bGkllmranlmlzdea uuk 
bırakmak lıtemedl~lmlz loladlr. 
Y okıa baıka ıalk, bııka bir blı 
•e fikrimi• yoktur. 

Lokarno muıbedeal ıktedll · 

dlAI 1ır1dı lttlb11 edllmlı bir 

- Şonu 6 11ıcı ıahiJe,le 



Büyüklerimiz 

Menemen'lilerin 
Duygularına 

1 G lUı ını lUı ını T e o v a ~ o H a b e ır o e ır n 1 I~t~~ 
1 h• l d G • M•k •• 'f •k Gazeteler• 

Cevab Verdiler 
Meoemeo'de AıatOrk anıtı · 

nm açım tôrenl mOoasebetlle 

kaza belediye reiellgl tarafın· 

dan bfiydklerlmlze çekilen 
telgraflara aşağıdaki cevablar 
gelmletir: 
İdrle Tınaz 

Ur bay 
Menemen 

C - Anıtın açılması mQ 

aaeebetlle bana karşı gösterilen 
temiz duygulara teeekkOr ede 
rlm. 

Retslcombur 
K. Atatıirk 

Çanakkale 
---.--.-· .... ·---

Zaferi Onn 
Tes'id Edildi. 

Çanakkale, 19 (A.A) - Oüo 

18 Mart 915 Boğaz zaferinin 
yıldôoQmO iyi bazırlınmıı bir 
program dıblllnde ve pek bO 
yok bir bılk kOtleılnln iştira 

kile Halk:nl salonunda anılmıı, 
eehldlerlmlıln hatıraları taziz 
olonmoetnr. 

Londra 
Amele Birliği 

n ısar ar a enış ı ·yasta ensı -at Ne Yazıyor!~· 

Y apılmasıııa Karar Verilmiştir '"••b•• 
10 ~'~. • burlyet ve &. ,., iti~ 

-----------• liberal buhran Ue 'I 
Nisandan itibaren 60 Yaşından Yukarı Olan Memur- celerını ıah111N.c11 ~ 

ler. Yonoıı d~ 

lar, lnhisarlarda Çalıştırılmıyacaklardır. fena aklb~·~,.oı• '2 
korkulan o faıllf~ 

fstınbol, 19 (ôz~l) - Bir maddettenberl Ankara'da balanmakta olıo lnblıarlar gend dlrektnra teıebbOıı •e l ~ 
BüıınO, bogOn ıehrlmlze dönmGıtür. Genel direktör, buıene lnblııarlarda yıpalmaaı mukarrer olan muvakkat bir h• be~~ 
geoit lenıılkal etrafında lohlııarlar bakanhğından lhımgelen emirleri ılmıı ve ha tenılkıt için lınmaeı ftrultlerf 1.ıtJll' ~ 
tedbirler almııtır. zıyor. Mobırrlr~ı jP 

Haber alandığını göre, buııene nteandan lllbaren 60 yaşından yakarı olanlar, lnbl11rların hiçbir dııındı bl•D, ~etl•~..J~ 
kısmında çılııtmlmıyacakl..r, derhal tekaftde se.kolonaceklardır. manlerı oıeı e ..,..~ y 

Yıpılacık olın lenıılkat netlceıfode lnblııarlarda çılııan memurlardan 750 kitinin tekaOde çı · gOn bir buhr•:eta1~'1l 
karılacıkları anlatıl.yor. tlmallnl k•Y 11tlllfl"' ~ 

T 
ea.er Almıny• ...- "J 

ekaftde sevkedllecek memurların yerine, genQ ve iyi tahıll gôrmftı Jdmeeler ııunacakhr. " boıor-'" 
---------.---·~· •• •• yetine dönefltl ak~ bOJ 

G l • 1 • ı 1 • ı • ınlba lebloe 11 azete eri ngı · ngı iZ beklemek oı6b•1'1' 
~ıoı Ulve edlyo:.~ı,...., ~ 

Başkanı Ne Diyor Fransız 
• • • 

C - AtatOrk anıtlnın açıl 

maeı tôrenl mftnasebetlle hık 
kımda gösterdiğiniz sevgiye te 
ıekkftr ederim. 

Dahlllye Vekili 
Ş. Kaya 

• • • 
C - Atatftrk anıta töreni 

mftnasebetlle gösterilen ıncık 

doygoya teşekktır eder, sogl 
lerlml sonarım. 

C.B.P. genel ıekreterl 
R Peker 

Londra 19 (Rıdyo) - Ame · 
le birliğinin dftnkd toplaot1111n 
dan eoora birlik başkanı Per· 
nlter dlktatörlGkle idare olu· 
nan memleketlerin ıulba biz 
met eımedlkleılnl ıöylemlı, 

Bltltr'ln hareketini tashih ey· 
lemlıtlr. 

13ler 
BugOn toplanarak 

\.c _________ ..) ltalya ·Habeş 

Sir Tomas suıhunu konuşacaklar 
- --

Iugiltere 
Ulusal Modafaa 
Bakauı Oldu. 

Londra, 19 (Radyo) - Ulo· 
111 mOdafaa için teıta olunan 

fnkıllde bakınlı~ı. mtııtem 

lekAt naıırı Sfr Tomae tayin 

edilmiştir. Slr TomH, yılda 5 
bin ııterlln alacak •e kabineden 

bıtka fmparıtorlok meclisinde 
de bulanabilecek, barhlye, hah · 

rlye te han nezaretlerine de 
karıııbllecektlr. 

ltalvan "lar 
~ . 

Amba · Alaji dağına 
M ussolini'ye hey· 

kel dikmişler. 
Aıımara, 19 (Radyo)-Amba 

Alajt dağı cenubooa inen hal 

yan kunetlerl, beraberlerinde 
glUftrdOklerl M Muesollnl'nlo 
bir bGelilnft tôrenle buraya 
dikmişlerdir. 

Mısırda intihabat 
Kahire 19 (Radyo) - BG· 

gDn reımi gazetede kralın bir 
iradesi çıkmış n lotlbıbatın 

2 mıy1&11 olacığını hılka bil· 
dlrllmlı n tam ekııerlyet elde 
edllmedlğl taktirde 8 mayııtı 

ikinci bir fntlhabat yalulıcı~ı 

Londra, 19 (Radyo) - Ital 
'!• - Babeılııtın lhtJJafını mftzt· 
kere edecek olan 13 ler ko 

mltesı. yarın ( Bogfto) ltpany• 
delegesi M. Madaryaka'nlD ba, 
kanhğında toplanıcektır. 

Romı, 19 (Rıdyo) - Onftç 
ler komitesinin cuma gana, 
ıolb teklif 1 H iki mubarlb 
dnlr.tlo ceupları ile lttlgal el· 

mek Ozere toplaoıcığı hahtri 

İtalyan mebafillode iyi karşı · 
lanmamaktadır. 

Londrı, 19 (Rıdyo) - M. 
Mıdaryıga, 13 ler komitesi ret.1 
ııfatlle ıoııyete sekreteri M. 
A venol ile gdrGı,mOştür. Ba 
mftlAkıuı komitenin yeni da· 
•eti görOtdlmGşUlr. . 
Garip Bir Dava 
Bir çocuğa iki anne 

sahih çıktı. 
letanbol, 19 (özel) - Bu 

gGn İıtanbul adllyeıılnde garip 
bir dan görOlmOt\lır. bir ço· 
cuğa, iki anne talip çıkmıe, 

lklııl de çocoğon kendlılne alt 

olduğunu ldlilfı etmiştir. 

Mahkemece kan ı..bllll yap· 
tarlmaeını •e çocuğun kime 
ıld olduğu ıahlll neticesinde 
anla~ıldıktan ıonra çocuğun 

ona •erllmeııloe karar •erml~tlr 

Tayin 
Orbangıll - Çıkırh köya 

muılllml Faruk Çf~U köy4 
muallimliğine rıylo edllmletlr. 

SiNEMASINDA TELEFON 257 :l 

tereye Hücum Ediyorlar. Torpitoları Akde- m.!.:.:.,.~\~_?-
- _ • d A ld J ederek doğo A _.,fi'/ 

Frans 1 H b 1 . d k. D tl DiZ en yrı ı ar. kaldığını ve kllll..,_ L.- ~ 
iZ arın 8 eş ŞID e 1 OS U· Londr1 19 (Rıdyo) _ Jo . itle meıgol ol'°'7ı'i. 
ğu Mukabelesiz Kalmış! glllz dooanm19ının GçGoctl fi dikten soor• c1o1:,...-ı 

loıona menıup ftç torpho, ıark eleılnln bılllal .,,. ı 
Pırla 19 (Radyo) - Jurnal Oö Debı Londra bAdlı~lerlodeo 

bıhııederek loglllz pl4oıoa tlddetle tarrroz etmekte ve~ 
"Bo plAo artık mtltlerek emniyet için bir e1111 teşkll edemez 

n bunlar lnglltere'ye bir ıeref bahııetmeı. Fran111, ltalyı aley· 
bJoe zecri tedbirler koomaııı boeuıonda 1nglltere'yJ tamamen 
ırkalımııtl. Bogftn bonon mukabilini gôrmemektedir. Mtlcadele· 
fere göre, 1 - .Fransız morabhaeları hemen Londrı'yı terket· 
melidir; 2 - ltılyı ıleJhlne zecri tedbirler hemen kaldırıl· 

mıhdır; 3 - Frınıı oloılır soııyeteıl ile al4k111101 keıımelldfr. 

Şimdilik bo kadar, Uerlılnl yeniden dOtGnOrQz ,, Demektedir. 

Italya'da Münevverler 

ıolarendan Iogtılz denizlerine yetinin koro0"~...-' 
geçmişlerdir. etmeıl IAııdl gel / 

Fenerbahçe 
Ankara'ya gidiyor. 

rek diyor ki: rtl'~-.,, 
_ Oe•letler 

1 ~ 
11ed pının edlD "'::..I 
l rke• '1' ıulmaya b•t: ıetl jl fT,} 

Ankara, 19 (Radyo) - Fe. emniyeti me• e ~ ılfll"' 
oerbahçe takımı iki mi11abaka manda konotol f 
yapmak Ozerr. cumarteııl gftnü cektlr. 10,,~ 
boraya gelecektir. ilk maç Veolıelos oa :O. "ml 
gençler birliği tak1mlle ola· znobıblı eden ~ 2 
caktır. ikinci ma~ıo, Ankara· dnlet adamıoıD ....-!_ ~ 
gftcft ile yepılmaeı muhtemel· filli alAkaıı• kıl f~ 

Faşist ilim ve Sau'at Bttyük Mec- dfr. Fenerbıhçe takımı bo mi· bf!raber aıam4D~. 
11bakalar için tam kadro ile lçln boyok bir •• 

lisiude Neler Konuştular? geımakfedır. yazıyor. 

Mllino 19 (Kadyo) - Stefın ajınıı, faetst ilim ve 11o'at ita J ya, Avu st u aya' ~ 
bOytık mecllel ıoplanmııtır. 

Birçok hatipler ıôı söylemlt beledtye relııl, matbuat mO· 1 JJ 
dftrd Dlno Alileri tarafındın mfthlm nutuklar lrad edllmlt •e: Ba~vekilleri Top a , 

"Bfttftn ltılya mdtefekklr n mftnenerlerl bogftn Doçe ite Y 
elblrllğl yapmıtlar .o lıılyın zaferini hazırlamıktıdırlar. Hep ----=---\1" 
blrllk zecri tedbirlere kartı koymıktayız. Bu tedbirler bdtOn ltalya Gazeteleri Buna F~ ıet• 
İtalyanın blrleımesJnl mucip olmuetur... Eh • V k dıt~ 
Uemlştlr. Bu mftnaaebetle kral •e MoHollnlye tebrik telgnfları emmıyet erme ~ 
çekmletlr. - • - ı " ~ 

- Roma. 19 (Radyo) - ltal Romı gaıeteler ..,.., , 

Mektehıerde Imtl.hanlar ya. A•oıtoryı . Macar boku· beyın111a boıu;ol•'' 
met relılerinln Romadald içti gideceğinden ıtd'· 
mıt0da bir taraftan Moııoltnl olduğunu ıaylev ıi' 

Nası ı o la cak tı r. Gömbeı . Şoınlng, beri taraftan veli abd ~ıd 
So•lç . 8erger Valdeoek · De O \71., ~ 

öğretmenler, dershanelere girerek talebenin 
milşkfillerini halledeceklerdir. 

Ankara, 19 (Özel} - Oda ikinci denenin yazılı imtihan 
mekteplerle llıe n muallim larıoa 01111010 ilk gOoO baela 

mekteplerlle diğer mekteblerde nıcık '9e he'r dereln fmtfban 
lmtlbınlarıo naeıl yepılacağı ııoallerl Maarif VekAletlnden 

hakkında Maarif Vekaleti bir gönderilecektir. İkinci dnrede 

kan ya konoeıcaklardır. fesini e ) ,,, '"'J 
(ll•d10~ Bu iki cebhell mtı14kat ve Roma 19 t{olt0,-' 

mftzaktrelere çok bilydk ebem· lt'de vellabd d•• •fP;A 
mlyet nrllmeluedlr. kumandaohA10 ~~ ~ 

Tali komlıyonlara da bir· enel bir tebll~ o~ .., .. 
çok ılyaef, adlt me•kl aahlbl ıeneUk baur• 1 fi 

ilkle •eçeo b•J' t ;ı. zevat leılrak edecektir. " 
dolayı aıker" 

A .ustorya •e Macar muhar· blldlrmledr. ctt• ~ 
tamim bazırlamı,11r, Talim •e 
ter biye heyeti karar1Da göre 
ortamekteplerde her den için 
talebeye nrllecek ikinci ka 

rlrlerlnden m6rekkep bftyftk Yeni kolD•Dd ı .. .a ,J 
felsefe, içtimaiyat, J'lmnaetlk •e ' il b ,,_. 

bir kaf He Roma dı beLleo· nzlfeyl t.t • 11 •• 111'1' 
aıkerlJk derıılerlnln f mtlhan bl ... ı mekte, bunların kartılıomaıı Vellabd ıe ;,at' 
11oallerl mektep muallimleri ta 
rafından tertlb clonacaktır. 

Moalllm mek.teplerf mesleki 

sınıfları ikinci yazıh imtihan· 

larıua Mart1D 23 Oncfl gOnO 
baılıoacak ve imtihan ıoallerl 

mektep moılUmlerl tarafındın 

için bayıık hazırhklar yapıl- kral •e M. &f P ,_,;_ 

maktadır. tan lılertodekl ,.J 
Milzakere ve delegeler frtl rlnden dol•Y

1 
Jj 

batını temin için yeni telefon muharlblere de ,e J 
hatlara kurulmuetur. Avuıtur muıtor. .l. tdf 
ya ve macırlstın eef lrlerl, Ro J k İ ~ 
mıdın Floraneaya gltmlılerdlr. 1 f;l•f 

YARIN MATINELFRDEN iTiBAREN 
baaırlanıcaktu. Her denin ya · 

zıh imtihanlarının ne gGn yı · 

pı laca~ı ayrıca bildirilecektir. 

Sefirler, kendi hükumetleri letanbU d ti 
erUoıoa kareılıyacıklardn. cezalaJJ ~~ / 

Yepyeni iki hakiki şaheser takdim ediyoruz 

1-Slioya l{aplanl(ız 
Şa,ınk ve şaşırarak seyredeceğiniz elnemıcılığın hakiki bir mucizesi 

2 · HAVA KAHRAMANLARI 
A~k, vazife, ze•k, neşe, heyecan n kabramınhk filmi 

Seaıılara Dikkat . :~ - 6,15 - n,1s de Han kahramanları 
• 5 - 8 de Skoyı · Kıplın kız 

Saat yediden itibaren birinci mevki ( 25 ) kuruştur. 

Yazıh imtihan gdolerinde derıı 

ler keıllecek muallimler dere 

hanelere girerek talebenin mGı 
kOllerlnl halledeceklerdlr. , 

Roma 
N Of usu ne kadarmış. 

Rom• 19 (Radyo) - Şahat 
nihayetinde yapılın btr lllatlı 
tikte, Romada 1 mllyrın 190 
bin oOfus me9cnt olduğu tee· 
bil edllmlotlr. 

ftalyın gazeteleri, M. Hodza latanbol, 19 ~r4 
nın Viyana eeyıbatlne bftyOk Muhiddin Ü••4:,, f 
bir ehemmiyet 9ermemlılerdfr. roso artlııtlerlıt " 

' ıkt• ~""" Faklt Şnılng'ıu Bad•peş'teye ile 811ım 1 rıfl'~ ..,t 
seyahıtı bftyılk bir ıl4ka ile bir ankette 

1 b,e•' 
tıklb edilmiştir. Roma içtima. ılzltğioden b•, 
ına istikbal lçlo bDyOk bir kıy cezalandır1D'111 

• d 
met nrıımektedır. VanzelAJJ 

General Gömbeı 9e M. De f' 
kauya bugOn Hat 16 da Vlyı Brokse e ~ 
naya nrmıtlard1r. Loodr• 19 (ll~~,-f 

Buda Peıte, 19 (Radyo) - çlka 1>eık•Doro•"" 
Macarfstın batbakanı ıG!lmbo,, tayyare llt: 
Bodı Peıte'deo ıyrılmadıo nel eımlıtlr. 
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.._Çı-·md-ikle_r ~J ş E H i R 
Şona, Buna Dair 

.. 
HABERLERi 

DOşOndn~...leriıu .. 

Sao'at ve loziva, 
Blılm hlımeıçlyl llmon ılmık 

Ozere gllnderdlm. Almıı, gelmlı. 
Sordum: 

- Kıçı aldın? 

- Taaeıl 7 ,5 kurut! 
Hayretimden p1rmığımı de· 

All, bileğimi 111ray11dım. Halı · 
ıamı amami barb günle ri geldi. 
Mlbarek limon, 11okl o gtınden 
mlr11 kalııııı.. Fakir haıtıların 
barnandı bir llkbıbar çiçeği 
gibi kokuyor .. Bo lıe , kuvvet· 
ilce bir limon ııkmılr gerektir .. 
Bu ııırdı, bu memleketle 7 ,5 
kuruıı limon ylmek, pıpnçeuı 
•damın ıımp1Dy1 iç meal ol an· 
dırı yor. 

• •• 
1u11n oğlu, zeklıını göre, 

koooım11ını idare eder . Bir 
do,tum, hını; 

- Yahu ·Dedi· alıln muhı 
birlerden klmıcyl gôrüb de 
hıber •eremedim.. Bırl ıını 
ıôyllyeylm: 

Belediye, Tepecikte feılbot 
ltletecekmlı. 

- Allıb Allıh ·Dedim ne 
mlnııebel?. Jımlr'Je Karııyılı:a 
ırııındı olm1tın? 

- Bıyır canım, Tepec\k:'e 
yıkın.. Burada yol öyle bir 
bıle ~elmlıtlr ki, ne arıbı, ne 
otomobll, ne de oıobftı geçebl· 
llyor .. 

- EeeP. 

-Eıl mi "9r yı; iki taraftan 
gelecek olın bGUln nıkll THJ· 
laları, burada feribota geçecek· 
ler •tı yere bHmıd1D hooooop 
Gbar tarafa! 

GGrdlnftı mCl kariler, u oğlu, 
nıeıl etlealyor? 

• • • 
Bizim Vlpurları bir earbotlok 

~· olda.. Son birkaç ıy lçlade 
-,-le ti ' tıQIQ lı:afı gtdl•orlar ili 
llled d 1 

' 
b e B11rell Nuh!.. Kimi 
kıtır, kiminin ııltı kopar, kimi 

L 
11111 oturur, kimi ç.rpıtır 

...... d 1 

b e gelir, İıtınbul'ua meı· 
ar k8prGeane •atar lı:afHını •e kGp a • fL LA ' Ju 11lye ıymr. 

f deıu, ba IOnancaıu dı 
hıtırı ı 
~lldl: ge ea mırlfetlerden de 

&Gprıya dıııaaa.. Banu, 
orta yerinden ikiye bölmek için 
:emlala bulut gibi nrboı ola~ 
•• uran GıtQ Çarpmııı liıımdar. 
Snım.. npara da, Allih için 

Y•ptt~ını lllD becermlı .. 
• •• 

Vlltyet mecllıl•tle, 111 haıur 
hıkkının ırtırılmuı, J•kıeıkıız 
olmuı. Bunu, bir g1ıetecl ar. 
kıdıı lddlı ediyor. 

Kendlılae ıorarım: 
-;Gııeıeılntn 11tııını birkaç mlıll 

•ttı, birkaç ynı taae artarmık 

Otobüs işletmek --··· .. ··• Helediyeye yapılacak 
teklif bekleniyor. 

Şehrlmtade otobQı lıletmek 
ftzere Ankua'da ıermayed11 
bir grup tarafındın lzmlr be 
ledlye refallğlne teklifte bnlu· 
nulmaıta. Bu grup, belediye· 
nln latedfğl 'Jlrtlar altında şeb· 
rla her tarafını ıelerler yap· 
mık l&lf!mektedlr. Ankara'dan 
tehrlmlıdekl ılAkadarlerı gelen 
haberlere göre bu grub yakında 
belediyeye tıbrlri olarak müra· 
caıt edecek •e belediyece tek· 
llf Gıerlnde tetkikatı bıılını· 
caktır. 

287 Muallim 
Kıdem zammı alacak 

İzmir mualllmlerlndeo 287 
kitinin kıdem 11mmı hakkın 
dakl Jlıte M11rlf VeUletlnden 
vilAyete gelmletir. Terf 1 eden 
muallimlerin kıdem 11mlırı 

eyluldcn mutf!ber olıcık ve 

verUme~e baılınıcaktır. 

aha işleri 
:rlfıı iılerl için baıeneki 

•lllyet bGtçeılae konacak tah· 
ıl11da iki kamyon dıhı 11ıın 

ahnıcıkhr. 

lmUnı me1'1uubahla olu; 
- Yooook efendim, lıte · 

mem!.. Vıtın, mlllet, hımlyet, 

fıkrG11rureı, fılın, I illa! 
Mı der, yok111 "Kıbuhft, Te· 

hebıa, 11ynllıb erenler,, cnı· 
hını mı •erir? 

• • • 
Kızını nlendlrmek lıtlyen 

bir bdıacatıı hını geldi: 
- Beyoılam ·Dedi · blılm 

kııı nihayet baı göı etmek lıtl· 
yorum ımmı .. 

- Amm111 ne? 
Diye ıordum. 

- Damıd biraz ıeymlı .. 
- Ne lmlr; ıbllkeız, ıereerl1 

ıeflh, meelekılz, hıyıtanı lı;a. 
ııamaa biri mi? 

- Yok cınım!. Bunların hiç 
biri c1eğll. 111, glcQ yerinde .. 
Etini, yoluna blllr bir genç .. 

- Şa baldeP.. 
- Safmıı, blnı ufmıe .. 
Dltlnla bir kere kırlledm 

ne glnlere kaldık?. 1nunın 1a 

, 

flyetl bagöa bir nokun, bir 
ıyıp. bir glnıb ola yor.. Sıf h· 
Aın hududa ıhmıklıta daya, 
nar, lddl11ındı bulunanl•ra, ben 
de dlyecf'ğlm ki: Baaın fazlı 
açılı: göılG~Cla hududa da her 
nnf clr'et •e re11letln budu· 
duna kadar gider.. Değil mi? 

Çimdik 

Yangın Yerinde Esrareo- Karakuyu • 
. 8 . c· Isparta 

gız ır ınayet ····----
Demiryoıuouo açım 

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

Kabasından yaralan!ln lbrahim oğlu Zarif 
hastanede öldti, katiller kimdir? 

~~~--... -~---....~~ 
Evvelki gece AlaaQcak'ıa nlnl Ali Akkayı tarafındın 

yıngın yerinde eerarenglz bir el konmuıtur.' Mlledelumumf 
cinayet olmuıtur. dan 11bıbtıo ıkııma kıdar 

Yangın yerinde dolııan lb . Alıancak poliı merkealad• tab· 
rahim oğlu Zarif adındı biri klkallı meıgul olmuı ve Hk'a 
bıçıklı yaralınmıf •e lı:aldml · yerlnd11 lı:eılf yaptırmııhr. cı . 
dı~ı Memleket b11tıneılnde ôl · aıyetln e1rır1nı çöıecek bazı 
maı\Gr. Cinayet; çok eararen· dellller nk.'ı yerinde bulun 
glı bir ff'kll gôıtermektedlr. muvıur. Don b111 klmeelrr ne · 
Zıutr; gece 111t 22 de yıogın saret altına ıhnmıştır. Tıbkl · 
yt.rlnde gezinmekte idi. Ôaüoe lı:aıa ehemmlletle devam edil 
çıkan ftç kiti tarafındın bıçıklı mekıedlr. 
llğ kılçaııodın yanlanmıştlr. 

Vak'a failleri; Zarif 'I )Hah lneholu ~.,aciası 
oıar11ı:: bırıkıp kaçmışlardır. Tahkikat son 
Zarif; lenhı bir yerde y1rılan 
~ıı ve yara11 dı ığır olduğu 

için dOıtOğQ yerden blkam8 • 

mıı vrı lıtlmdıdını dı klmıe 

cenp urmemlıtlr. Bllyük: dı . 

marlarındıa biri keıllea Zarif· 
' aabıhı yıkın yıllığı yerde gö 

rtUmGt •e ııhbi lmdad otom0 • 

blllle Memleket b1&tıneıf oe 
bldmlmıı be de fazlı kın 
kaybettlll için Glmüıttlr. 
Zıbııaca ölmeden enci Zarif'e 
kim ıaraf1Dd1n yaralandığı 110 

rulmooıı da bunu bir aır 11lı:: 

lar gibi 11klamı11 biç cenp 
yermemletlr. Clnıyrtln n11ıl 

oldagu ınlıeılımımııtır. Zarif; 
elll yıtlarıadı vardır ve ıabkl 
katı gôre bazı genç •e ıhlak· 
sı z erkeklrrle dGtGp lı:alkmağı 
ltlyıd edinmiştir. Böyle bir 
genci taklbederkea yarılınmıı 

olmaıı muhtemel ıörllmektedlr. 
Tıbklkaıa mGddelamami ma· 

Heden 
Mükellefleri 

••••• 
Buseoe için de ça
hştırılacaklardır •. 

Vlltyettekl yol par111 beden 
mGkellef terinin yeni mıli ıene 
baılımadın yol lneaıtan:lı çılıt 
lırılmılır1 için vllAyet namını 

mCldGrlG~Cl tarafındın bir pro 
gram hasırlınmııtar. Bu pro· 
gramı gGre bJtGa beden ma 
kcllef lerl Gnlmlıdekl lklbaçak 
•y içinde yollırde çılıetırılıcık, 
bu ıaretle hem yollar lnıı 'VC 

tamir eJllmlı, hem de beden 
H makellef lerf; mQkelleffyet· 
lerlnt yerine getlrmlı olacak· 
tardır. 

saf lında bulunuyor. 
loebolu (ıcla11 tahkikatı ıon 

ıaf hıdı buluomalıtadır. Mftd· 
d"f umumlllkçe blrlocl kaptan 
Mebmed Ali, ftçftncll kaptın 

Rıml, birinci çarkçı Hılld ve 
ikinci çarkçı hıkl111adı mftd 
defamumlllkçe mHDaD u(ıttle 

mıbkemeye 1e•klnlne dılr •e· 
rtlmlı olan eeaı matılea; mtlı 

ıanılkllkteo maaoaaları tebUI 
edilmek Qaeredlr. M11nonlar· 
dın b11ıları lzmlr'de baluomı · 

dıkları için bunları t11bllgıt yı· 
ıılıp cenp gelinceye hdu 
karır hlklmllğlnee bu meıele 

bıkkındı karar •f!rtlemlyecektlr. 

Balıklova Köprü

sü Yaptırılacak 
Seferlhl11r'dı Rılılı:loq ÇIJI 

aaerJnde bu yıl blylk bir köp 
rG lnıı •lllrlleeekıir. Banan 
için ,.,nı badcede ıahaluı ıy· 

nlı~ak, bunların dılml ıurette 

tamiri için daim! amele •e 
k/Jprftlerln tamiri için de kôp 
raca poıtıları için badCl!de 
tıbıl111 kabul edilecektir. Bu 
ıuretle gerek yollar, gerek kôp 
raler bıkım111hk yazQnden hı 
rap olmıktıa kurtarılıcıklardır. 

Kıskançlık 

Yozooden 
15 Yaşında bir 

öldflrftlda .. 
kız 

törenine lzmirden 
bir heyet gideeek. 

23 Marttı Afyonlı:arahl11r · 
Antalya bıttının açılıeı Afyon· 
dı blyGk törenle yıpılıcaktır. 

24 Marttı dı hıt Dinar chı· 
rındı bulanın Karakoya lıtaı 

yonundı ıçılıcık •e 25 Marttı 
hp.rtadı ıçılıı töreni yıpılı· 

cakhr. 
Bu törenlere baıbıkanımız 

lamel Inöafl baıhnlık edecek 
tir. Demlryolonua bo yeni 
kıımı; gr.çtlğl bölgelerdeki hıl 

in çok ıevindlrmlttlr. Törenle 
re bütOn halk lıtlrak edecekılr. 

Vlllyetimlıden nll, parıi bıı · 

kana ve belediye relıl ile erU 
modan mllrek~ep 6 kiışlllk bir 
heyet ıyın 24 ande Karıkuyu 
dı bulonıcak, 1öreoe haılr 

•lllyeıl aımını lıtlrak ede· 

cektlr. 

Şehrin Sıhhati 
Belediyede bir 
toplantı oldu .. 

Deledlye doktorları din be· 
ledlyede ıarbıy doktor Bebçel 
Ua'ua baıkanlı~ıada bfr top· 
lantı yapmıtlardır. Y 11 yaklaı 

tığı için ıf'brla ııbhıı lılerl 

r.trafıadr ılınacak :ıedblrler 'VC 

ıhrlılaelı: mftcıdeleal bıkkındı 

görfteCllmGt, mllhlm klnrlar 

ıhnmışıu . 

Toplanan sel suları 
Ş11hlrde ılddeıll bir y•jmur 

yatanca heaı qakar yeJ'lere, 
bllhıua kıatır mHkll etHrıadı 
ba.ıı eokakları ıalar dolmakta· 
d.r. Bn ıalarıa amınında der· 
bıl dentae ıkıtılmaıı için be 
ledlye caddelerde tertibat ılı 
cıkt.r. Kınlar karıkolandan 

denlıe kadar beton bir ll~ım 

yıptmııı,tar. 

V. U. Meclisi 
VllAyet umumi mecllıl bugan 

uıt l' de •lllyette toplana· 
caktır. Don umumi mecllıla 

baaı enclm.,aleri toplanarak ba 
gClakG lçılm11nda gGrGeOlecek 
mee'eleler bıkkındı mıabıtılar 
hazırlımıılardır. 

Soyadı defterleri geldi 
Kaylerde yeni nafaı ayı 

mıaı gGre köy kanana mocl· 
hince tutulacak aGfuı kGtGkltırl 
için Dıhlllye VeUlednden del 
terler gelmletlr. Hu defterlerde 
ıoyıdları için de yer •ardır. 

Defıerler köylere dığıtılıcıktır. 

Sümerhanli 

Çeıme'aln Alıçah aıhlyeelade 

bir claıyeı olmaıtar. Nabiye· 
nln Tokoğlu mıbılleeladen Ah 
nıed kııı 15 yıılarındı Ş11l7e; 
bıb11ına ald f idınhA• ıulama~a 
glderba öaOne geçep Bıcı 

Mebmed mıhılleelndea Üıklb 
aauhıclrlerlndea Bılld oğla Şı 

btn kııbnçlık yoıanden bıçıklı 
11t •e ıol küreklerlle karnın 

dıo ağır ıuretle yırahyarık öl 
dftrmlotGr. Kaçın katil; jıa 
dırmılar tarıfındıa tıklb edl · 

Yf»ni nt!lriy at: 

"KOltDr,, 
KGhftr meoma11ıaın 51 inci 

11y111 çefltll H ıragln mClnde· 
rlcıtla çıkmııtır. Okarlırımısı 

Yerli Mall!lr Pazarının 
Yeni naklettiği bflyOk mağa7anın bu· 

lunduğu mahal 

lerelı:: ıutu1muotar. ıa•ılye f'derlı. 

fTAVVARE 
SJ~EMASI TELEFON 3151 

Donum Jrfın 81111
110, yeni 

bir kıymet halinde göıQml•tt 

çarpın lhılyır bir doııu Hr, 
lrfıo on1, "Y amanl11r dıiı" 
ıdını nrnılı. Tutmuı yıhm• 

dın ibılyırı; Etfeblyıt n nq 
ıt bıkkındıkl fikirlerini ıftyl• 
te ıöJlete, ortayı çıkarm•t · · 

Bu ihtiyar, ak 11çluınıa •11 

karakterlıılk hareketlerinin ıl · 

tındı blıe birçok gilıel ıeylH 

ıöylftyor. Yılnız, lltlııler •• 
en Oıla eıerlerln yaratılı91 bık· 

kıadı bımbııka dOıOoilyor. 

Oaa gire, bir 110'11Urın 

lendi iç Alemi oto f'Dgln leH• 
hftrlerinl, derin ça\kaaulaunı, 

yalınıız, rf yaeıı, 11mlmi beye· 
canlarını duyabllmcll için, da. 
hı doğruıu ikinci benll~I ile 
bıt bıı• kalabllmeRI lçlo, ilk 
ıart, "lnıha,. dır, "SDk6n,. 
dur. Ancak bu ıaktlrdedlr ki, 
rn ôıla, en orjlnal eıerltr do 
~ablllr. Gene bunun içindir ki, 
ıftodellk fıkrı, edehl parça H 

eeer yazanların bergftocDlerla 

ııhslyeıle• lolo ömrft, bir y11 
çfç,.ğl gibi gelip gf'çlcldlr. 

Bu ikinci tipler, birkaç met 
re mu11bb11ndıkl klçGcDk oda· 
tarının yazı m11a11 bııındı lk· 
Jlmler, 11n'ıt dftoyalırı fethine 
çıkmıı, galGnç biçarelerdir. fr· 
fan 81&ar'ın ihtiyar doıta, ne 
rede lıt; 

- Bonl•r, yeldeAlrmenlerlae 
e.ldırın blru!Don Klıot'ıorlar! 

Dlyecekmif. Belki de ıôyle· 
mlı, (ıkıl irfan ihzar nıklet 

memlı . 
Bo ihtiyar, elinde gopıeı, 

ayı~ında çarıkl11rı, kafaaında 

birçoğu cıulı duran bllgUerlyle, 

bomurdını homurdına, eyleae 
rylene, ıltem ede ede, çeklt 
tire çeklJtlrf', baa~I diyar••• 
gellyor1'. Na11I olmat ıı b•• 
cnher gibi, lımlrln .eyı her 
hangi bir memleket kGıeılnla 
tııı, toprağı ar111ada b&yle 
oaun yıllar lı:almıı; bllmem .. 
Cemiyetten 'VC bAdleelerden ba 
kadar u11k y11ım111dır ki, ona, 
11n'ıtklran •e ıaa'ıt eıerlerl• 
DID ufoıfta., H "Sllkt\D,. dıD 
doAıbllece~I 11naıaı nrmlı. 
"Yımınlar dı~ı,. 11blt bir fi . 
kir halinde buaa anlatırken, o 
kadar coıoyor ki, taılHyı, ad•· 
ıt, her meyvenin, ber rengta, 
her gaaemııa, berpyln bala 
nap yeılıtltl · eıkl tabirle • 
bir (Bıt• lrem) gibi g&ııerlyor. 

Cemiyetle, dimağ •e iç mi• 
aaıebetlerlal keeen artlıt &y· 

le mi? 
Bayır, ınlımıyoruı ba dil· 

den Yımıalar dıAı! 

iç •arlı~ı, yınl ikinci benli · 
ğl cemiyet lçlnde bulanık te 

durgun kalın 11n'ıtlı:lr! 
Hayır, Yamıoln dağı, bu da 

yınlıı, blı ıkıl lddlıdıyıı 

JnalH H ıGkıliJ 
Ekılk kalmıı 16aGaGa Ya· 

Orhın Rahmi Gökçe 
- Sonu 6 ancı sahi/ede -

Kemeraltı HükUmet Ayl.rdıa bul beklenen ıamımen TÜRKÇt.: ıöıla ve ıarkıla bClyOk ıark opereti 

Caddesi No. 36 • 4 tür 
Telefon 3308 

aygı değer müşterilerimize 
arzederiz. 

ALI BABA 
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Ateşin Hakimi 
Kereste Depoları. on DalkOD<a: ...... 

Napolyon Bonapart'ın Maceralan 

Yangın tehlikesine 
karşı kıddırılıyor 
Belediyece ıehlr içinde bu 

lonan kereıte depolarının we 
ıatıı ytırlerlnfo yangın tehlike · 
ılno kartı yangın yerinde glSs · 
terilen yerlere naklllerl için 
daha 15 ıtGn mfthlet verllmfı· 

tir. Bazı kereıttctler -imdiden 
kereate dapolarını yıngıo ye· 
rlode belediyenin gösterdiği 

-
İkinci Kıem - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

Bu haberef ılik, aıker araBID · 
dalı:I dizanteri Hlgına, l\lıeırda'kl 
Fransız ordoeu mağnevlyatını 

ndam akıllı kırmakta idi. Hauıi 
bazı generoller bile homurdan . 
mağa bışlamıetı. 

Mabud hain casus Lefukard 
da bu f ıraattan istifade ederek 
etrafı karıvtırmak.ıa maval fakı 
yetle devam ediyordu. Bo llD · 

retle, bir kısım Hker ve zabf · 
tınan lek.eoderlye ftıerloe yGrfl 
yerek oradan Fnnııa'ya dön· 
meğe karar ve:dllderl haber 
alandı. 

Nıpolyon'un lalli 11yeelnde 
bu hareketin yapılacağı evvel· 
den haber alandı; bo suretle 
ıekeı.i bir facianın öoQoe ge· 
çllmfş oldu. 

11 temmuzda, Napolyon, 
loglllz kumandanı Si do ey Si· 
mh'fo Ebuklr'e ooeeklz bin 
yeniçeri ihraç edect~I haberini 
L~fukard'dan haber aldı. Bo 
haberi, Napolyon ölen Farenin 
verdiği haberh oygan balda, 
bonon için ehemmiyetle telAk· 
ki etti ve mOlazlm Fure'ofn 

"Sizi vaziyetten h berdar etmek 
ve hıyanete oğradığ nızı söyle· 

mek istedim, Allah sizi yolum 
ftzerfne çıkardı., sözlerini hatır· 

ladı ve: 

- Hıyanete uğradığım mu· 
hakkak.. Fakat kimin tara · 
fından!. 

DedJ. 

Nıpolyon, yeniçerilerle harbe 
gitmezden evvel emniyet fıelını 
teaılnlol lftzamla &ôrdQ. Askeri 
pollı teşldlıltının muvaffakıyet · 

sfzllklere sebeb olduğuna emin· 

dl. Bunun için levazım yOzba· 
şıeı BreBBoye ismi altında biz· 

met eden hakikatte casus Le· 
fukard'dan haşin bir kimse ol · 

mıyan adamı yanına çığırdı; 

kendisine hıyanet eden veya 
edenlerlo meydana çıkarılmasını 
emretti. 

Bundan sonra, ordusunu top · 
hyardk: 

- İngilizlerle ittifak eden 
Osmanlı hftkum~tl lııkenderlye · 
yl taarruzla tehdld etmekte· 
dlrler. 

"Bu defa, imhası kolay bir 
kuvvetle harbedeceğlmlzl ııan· 

mayınız. lskenderlye'ye ihraç 
edilmek: istenilen askerler yeol· 
çerllerdlr. Yeniçeriler ise clha 
nın en korkolıcık askeridir. 

"Maamaf lh biz elele vererek 
bu yentçerllerl de mağlub ede· 
ce~lz, ve cihana Fransız ıııke · 
rlntn ne demek olduğunu bfr 
daha göetereceğlz. 11 

Ded, ve kıt'aların başmda 
Mara, Lames, Bon olduğa halde 

..................... 111 
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- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Nopolyon lskendtrlye 
yOrftdft , 

Ozerlne 

Osmanlı ordoıa karaya ko 
layca tıkmııtı. İlk it olarak 
Ebuldrf Fransız'Jardao zaptet· 
tiler ve Fransıa'ların ~tlcoda 

getirdikleri siper ve JetlhkAm· 
lara yerleetller. Fakat, l:lOO 
askerlle lakenderiye'de mGdafa · 
ıyı hazırlanan general Marmo· 
na taarruza vakıt bolamadılu. 

MOthtş bir 11cağa rağmen Na· 
polyon cebri yftrftyftele ftıerle. 
rlae atalmııtı, Yeniçeriler, fn. 
kı14de ceeoret ve maharet glSs· 
termekle beraber, general Mu· 

ra'oın süvarilerinin ve Napol· 
yon'on topçu kuvvetlerinin tek· 
nlk taarruzları karımnda mu· 
vaf fak olamadılar. 

Napolyon vakıa muvaffak 
olmoeto. Fakat Eboklr deniz 
harbi, Napolyon'o Mıııır'da hı · 

rakmığa mahkum etmfıtl. F'akat 
Ebuklr kara harbı zaftırl Na· 
polyon'on tıkmaeı fmkıloını 

babeetmfş de~lldf. Sadece M r· 
ııır'dıld vaziyetini 11ğlamlaetır· 
mııtı. 

Napolyon yeni bir plAn hı· 

zırladı; ıultınla ııolh etmek. 

Bo ııayede memluk ve ytınlçe · 
rllerln bakayeıl ile yeni bir 
orda kurmak. 

Elf l bey saray anı dôndOğll 

vakıt Nıpolyoo mıhud Lefokard 
ile karıılaşt•. Kendtıılne nrmle 
ol doğu nıf feyf hıtırlıyarak: 

- Yıızbaıım, ılz de bir H · 

fer elde ettiniz mi? 

yere kaldırmağı baelamıelardır. 

Trikotaj 
iptidai madde
lerinden tenzilat, 

935 Mali yılı için tıozlm 

olunan lptldıt maddeler tenzl· 
14t cetvellnln muhtelif menıu · 
cat eaoayll grubuna trikotaj 
aanayllnln geçirilmediği görftl· 
miletftr. Bakanlar koroln; bo 
grubı llııteye geçmeyen yün, 
pamuk uya iplikten mamul 
aalr trlkoııj eoy111 için yazde 
40 tenzlllt payının llheılnl 

kırarlootarmıttır. Buna dılr 

olan karat vll&yt!te gelmlşttr. 

Bir Ev Yıkıldı 
iki kişi en· 
kaz altında kaldı .• 

Evelkf gftn yağıo ılddetll 

yağmurlardan Foça kasasının 

Bığaraaı köyOnde bir ov yıkıl

mı, ve altıoda kalın iki khl 
yetlıllerek kortarılmıotır. Sel 
ııaları araeında kalan iki keçi 
boğolmoıtor. 

KOçftk Menderes ve Gediz 

nehirleri de yağmur ııularından 
beıılenmlı ve cookun bir halde 

akmağa bıılamııea da bir zarar 
olmımı,tır. 

Diye ıordu. 
Caeue: 

- Evet -dedi · 
keder 

Kalp Para 
fakat ıfze Nikel 25 

vermesinden korkuyo· 
rom. 

Nıpolyon, harp bkadaıların· 
dan blrfıılnln hıyaneti ile ~ar. 
şılıımaktan korkarık dadakla. 
rını aınrdı: 

- Y ant? -dedi- maamaflh 
çabuk ııöyleylnlz.. Bana hain· 
ltk eden ıef ilin hmlnl biran 
enel ôğrenmek lııterlm. Ken· 

dlslne IAyık olduğu ce11yı nr· 
mek IAzımdır· 

- Generalim, ba bir ka· 
dındır. 

- Bir kadın mı? Buoa emin 
mlefntz? 

kuruşluk tutuldu. 
Dftn hftkômet konağında 

MaUye veznesine bozdurmak 
ftzere nikel bir yirmi beı im· 
roılok gôtftren demirci A vıar 
o~lo Ôkkıtı; bu paranın kalp 
olıloğo anlaoılarak tatohııo, ve 
plllse teallm edllmlıtlr. 

Demirci ÔkkAı; bu parayı 
tftccar Sadeddin oğla LGtfd'deo, 

o dı maıterllerden aldığını 
söylemlıtlr. 

Vak'a hakkında zabıt vara· 
ka81 tutulmoı Ye tahkikata hae· 
lanmııtır. 

- Evet generalim .. 

- Halbok ki ben hiçbir 1 Nöbetçi Eczaneler 1 
kadını mecllalerlmde balondur· 
madam. 

- Fakat birisini harlmlnlze 
aldınız. 

- Şonu Var -

Bu akıam Kemeraltında lt. 
tlhat, Gdıelyahda Gazelyah, 
lrgatpazarında Ani, İklçeıme· 
ilkte İklçeımellk ve Aleancakta 
Jozef Jftlyen ecı1nelerl açıktır. 

• Egu .. 
lı cdcııcıı 'c ı ıılıcıı )Oı ~ıııı~aıııı ' c bu.ıı l ,ııı dola) ı ı :.ıııı \ cı ı ııılc ,alışa ıııı · 
>?rsanız, ı şk ııııızııı 1)1 gıııııcsıııi nasıl istc}cbılıısınıL 1 Uııuıııliı\ın ızki 
bı r k,ıç gccel ık tı )'l.;ıısıııh ık s11ı bu lulc sokabılı ı . 

8romural · Knoıı .. 
~İn İrleri y:ıtı~ l ııır, il) l\11) 11 CClı r ı r, z:ırarSı7, lC(ll I lıo~ \ C Cll llll) ctlı !Jir ı l:iç 
olup sınirlcrinızin suki111111111 ~ok kıs:ı !Jır ıJııı:ıııda ı:ıdc , c 1>11 ~arcdc siıi 
) cn ıden dınçleşlirecr k olaıı ıı) l.1111 11111 ıcıııııı ~dcı 

10 "~ ~ Lo1111111ınt" h.a ı tul' 

ırı ı.lc tcıaıırlt'nlr rrçrıc le'"''" 

Kııoll A.·O., kim ye \ i ııı :ıd cl eler ı:ıbrıkal:ırı , L ııdwigs lı a ı e ıı s, Rlı i ıı. 

S · K · s· ük6 osyetesı onseyı, uy , 
itti akla Almanya'yJ ~lahkôlll ~ıtı 

. - . . ' 

. . . . . " " . . '~ 

Ulusla 

- - d~ 
Alman Baş Delegesi Von Ribentrop, Kararı Re ~11 
Fransa'cia Büyük · Bir Sevinç Var. Almanya ll~~ıdi' 

Ne Gibi Tedbirler Alınacağı Benüz Belli Deg• ... 01, 

Loodra 19 (A.A) - .Milletler 
cemiyeti konseyi 10,30 da top 
lanmış enelA fon Rtbentrop 

söz alarak Ren bölgesinin lşga 

linin bukakt noktal nazardan 

haklı olduğunu, çilnkü Fransız 
Sovyet pakhoın Lokerno mua · 
hedeıılnl lhlll eder mahiyette 
boloodoğonn iddia etml~ttr. 

Fon Rlbentrop, bundan eoora 
M. Hhlerln ıulh teklif !erinden 
babsetmfttlr. Natuk, Bitler ta · 
rafıodın tamamen taevlb edil · 
mittir. 

Konııey öğ!edeo sonraki top 
lantaeında Fraoea ve Belçlkanın 
Vuaay moabedeılnln 43 üncQ 
maddeelle Lokaroo maahedesf · 
nln Almanya tarafından lhlıtl 

edildiğine dair karar verflmeal · 
ne dair olan teklif lerlnl tetkik 
edecektir. 

Londra, 19 (Rıdyo) - Lo 
karno misakını imzalayan dev· 
letler delegelnl, öğle yemeğin 
den sonra tekrar toplanmıılar 

ve bfr saat 20 dakfkıt konae
muşlardır. Bu toplantı olhaye· 
tinde takarrür eımfı olan ıe· · 
rah dairesinde Lokarnocularıo 

mutabık kaldıkları bir iteblfğle 
blldlrllmlıtlr. Vertlen karar 

' 
Londra ve Parla hftktlmetl~rJ 

tarafındın tasdik olonacaktar. 

Fransız deleg1&yoou, Fran· 
&1'ya hat verJldfğlodea dolayı 
memnuniyet glSstermektedlr. 

Lokarnoculırıo imzaladıkları 
karar, derhal Parlı'e ' gönderil· 
mtıtlr. Bir sureti ·de loglltere 
hblneslne vtrflmlitlr. 

Lokarnocular, mOteaklben 
Sen Ceymı sarayına ghmloler 
ve uluslar ıosyeteıl kon:eylnl 
haberdar eylemfılerdfr. 

Konsey, enelıt hosutıl bir 

toplantı yıpmıı ve bo toplan· 

tıya Alman delegeleri de letlrak 
eylemlıtlr. 

Kısa bir milzıkereden sonra 
14,45 ıe, celse omami olarak 
açılmıştır. Bu celııede kooeey 
baıkanı A YUl!tral ya delegesi 
Bıavs, hakumetl namına söz 
ııöylemek letedlğlndea rly11et 
makamını birkaç dakika için 
terkedeceğlnl beyan eylemle ve 
kGraftye gelmlıtlr. 

M. Rrave demlstlr kt: 

- Sabah toplanllsında Al· 
maa delegelerinin ıözlerfnf bil · 

yük bir dikkatle dinledim. 
Konseyin boraya gelerek Ren 
meıı'eleelnl konoıması, bir cihet 
içindi: Almanya Lokarno moa 
hedeıılnl lhltl etti mi, etmedi 
mi? BIUrıılnlz ki, muahedeler, 
her ıoretltı lbımarrlayedlr. Aksi 
halde devletler araıında emol· 
yet tee11ü11 edemez. Fransa ve 

Belçika, umumun memnuniyetini 
celbedecek bir şoklldf'I hareket 
ey lemlılerdlr. 

Alman baı delegesinin dev · 
letler ıraınnda bir ahenk boso· 
le gelmesi IOzomo baklundakt 

ooktal nazarı memnuniyete ~· . 
yandır. Ancak herıf!yden önce, 
ıetklk edeceğimiz mee'ele, Lo· 
karno muebedtıslnln ihlal edlllb 
edilmediğidir. Bu lı bitmeden 
başka blrıey mOzakere edile· 
mez. 

"" Şimdi - alfabe· ıııraetle lokar· 
• 

------ toıı!er f 
nocoların vr.rdlkleri karar dıl tar sosyetesi rdlj 

r~stnde Almaoya'nın Lokarno 
moahedestnt fhlAI edip etmedi· 
ğl keyfiyetini reye k.oyaca~ız . 

Evvela, dmln olmıyan devlet · 
ler delegeleri r eylerini istimal 
edeceklerdir. Müteakiben eıt 

mlnler rey vereceklerdir . ..a 

Kon~ey baokanının teklifi 
fizerlne reyler ahlmağa bao 
landı. TaenU neticesinde, ŞUI 

hOkılmetl delegesinden bışka, 
bfttQo deYletler delegeleri, itti· 
fakla Almanya'oıo lokarno mu· 
ıhedulnl lhlılt ettiğini tasdik 
etmfoierdfr. Alman delegesi, 

Almanya lehine rey vermle 
fee de bu rr.y muteber sayıl· 
mamıştır. 

Netice anlaşıldıktan son
ra Almanya delegesi Fon RI · 
bentrop söz ılmıo ve konıoyln 
verdiği bu ka1'arın Almaoya'ca 
tanınmadığını söylemlıttr. 

Fon Rlbeotrop Lokarno pak· 
tanın, Raıı Fransız muahedesini 
akdeden Fransa tarafından lb . 
141 edlldlAlnl ve mes'ollyetln 
ona Ald olduğunu söyledikten 
ıoora demiştir ki: 

- Konsey, bu derece acele 
etmemlo ve meeeleyi daha de · 
rln tetkik etmle olsaydı,· netice 
çok baeka olacıkh. Bu nazik 
dıUkalarda aldığıDlz karar 

flzerlode nazarı dikkatinizi bil· 
h1111a celbederlm.,, 

Bonon Ozerlne Fransız dıı 

bakını M. Flanden ııöz alwıı 

ve şunları ıöylemlıtlr: 

- Söz almak f lkrlnd.., de 
~ildim. Buna rağmen, (Von 
Rlbentrop) on sôzlerlne cevab 
vermek mecborlyetlndeylm Bey· 
nelmllel mee'elelerde, hiçbir dev· 
lelin, kendi keodlne hareket 

etmeğe hakkı yolıor. Almanya, 
bogOn kendi kendine (Reo) 
bavz11ını aıkerf ı,gal ıltına 

almakla mevcod bir muahedeyi 
lhl4l etml11 bolouoyor. 

Rus Franııız paktına gelince, 
bizim haklı olub olmadığımlZI 

tayin eylemek Gzere mes'eleyl 
Lahl adalet dlYaoına hnıle 

etmeğe razı olduk. ,, 
Bunu milteakib konsey ba11 

kanı M. Bravee. mQzıkerenln 
klfayetlnden bahsederek celıeyl 
tatil eylemiştir. 

Koceey, yarm (Bugün) öile· 
den evel tekrar toplınıcık ve 

Almanya bıkkındı ne ya· 
pılacağı mGtahısıııelar tarafın· 

dan tetkik olunacaktır. 
Almanya hakkında ne gibi 

tetblrler alınacağı belli değildir. 
Iı'rausız dış bakını M. Flan· 

deo, derh.ı ( Kroydo ) tıtyyare 

let11yonuna azimet etmlı ve 
Parls'e hareket eylemiştir. 

M. Flanden akşam ilzerl 

Parls'e vAsıl olmuştur. Bo ak· 
şam saat 21 de Ellze sarayında 
comur başkanı M. Lebron'an 
başkanlağında bir toplantı yı · 

pılacak ve bu toplaohdı M. 
Flande.ıı tzıhıt verecektir. 

Söylendlğlne göre yarın (bu 
gQn) toplanacak olan parla 
mentoda bııbakan M. Alber 
Saro, vaziyeti umumiye bak· 
kında beyanatta bulonacuktır: 

Parls 19 (Radyo) - Uloıı· 

dıı ,e .tA 
manya hakkıP f P" 

k ırıJJl 
kıimlyet tr 1,,dıf laOJIŞ 
sevinçle karşı ıııer~ 

Gazeteler, jog 
10 

ı 
ile beraber oıdolıl y•~ 

hl blrtef 
manyanıo ç 

orlıt· 
cağını yazıy 'f 10,,. 

.. De beş dô 
0 de bO 

t•le 
yazdığı bir 111• 

dlyor ki: ,o•t" 
11Al111anya'oııı o~ f 

bii! d,cl 
mazsa daha 111>' 
açaca~ ve d0°Y'

11 ftl•~ 
olarak büyOk bit ~ ,ol" 

Mu ~ 
rOILleyecektlt· tb•111o 
ldzımdır ki, c ,.1t 
için muahedelere ıl ~· 

beelelllekı 
,ure 



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

Hasteyn: Oturduğun Koltuk, Şirret 
Hafgrim'indir! Dedi. 

Vilayet Meclisi Toplandı. Vali, Vi-
layet Vaziyetini izah Etti. 

Adamlarıma, mallarımıza eyi 
mubafaaa etmelerini emrettl '-6· 
len ıonra Haeıeyn'ln çadmna 
ghtlm. 

Vlklag'ln çadırı, uzunluğu 

genhllAlnln iki mlıll idi. GCl 
ıel •e çok kıymeıll hılılar, ça 
dırı mfiınl iki kııma ayırmııtı. 
Birinci k11mıada, çadırın ke· 
narlarına konmuo kereveıler 

Clserlnde on kadar adam otur· 
moı •eyı 011nmıo11. Baateyn, 

iki halkayı 11ılmıı olan bir h11hyı 
çekıl te ben ikinci kııma gir 
dlm. Borada, çadırı ikiye ayır 
mık nalfulnl gören halıların 
gllzelll~lnl gölgede bırakacak 
dabı kıymeıll H gôaahcı hah· 
lar •ardı. Baz111 1nul, bir luı
aıa yeoll, bir k11mı dı kızıl 

boyılı ıhı bQyGk aaodık gör 
dGm; bunların kôıelerl bronzla 
ta1turulmuıtu. Sağda, bir ayı 
1'0110 ıerllmlo ıedlr Qzerlnde 
pırtık •e mennlıU demirden 
yapılmıı te iç kunetll kilitle 
kllltlenmlı kClçGk ve çok ıGalCl 
bir kıeac•k gördQm. Solda dı, 
iki Clç ıyaklı ilkemle, iki kol 
tok, dipte bir eedlr; ortada, 
ıyaklarıaın ucu bakırdan bil· 
ylk bir ma.. balaaayordu. 
Muı llurlnde, altın ldıbclan 

ile lıleamlı ipek bir örUl, gCl 
mGı nyı ahından ılr•hl •e 
kadehler, a&ııları ahın •eya 
gQmGılenmlı ıu lçmeğe mıhını 
boynuzlar göze çupıyordo. Go. 
... J ki ve llf 1 oımdaalara dJ. 

•it iki mum, etraf11 hem 
'tık hem de gClsel kokular H· 

Çıyordu e ' · Hteyn la beyH ıyı 
poıta lerllmlı 1edlrlerden biri. 
ılae ot d armaeını beUedlm, bnn· 
k 111 ıonra ben de karoıdald 

oltaklardan blrlılae oturdum. 
Bıeteyn bemen: 

8 - Oturda~an koltuk "Şirret 
lfgrlm., indir, ıenl gelince 

lı:ılclıraeıluır, dedi. 

1 
Ce1aret :•e kanetlml tecrlbe 

çln fınat baldalı:ça ınlndlm 'fe: 

- Ba ıtrret Haf grim kim 
olanı ole L an, aolta~aaa ltgıl 
e1thn, lıter1e beadea latella 
Oedlm. ··· 

1 
Uaeteyn ylalme baktı, ıöa 

erimi Mlylerkea gGalerl mlh 
•erinde dnaıyorda; ıôzGmQ 
bltlrdlAlm 1am1n •ô 1 1 
1 • " • er gôa· 
erime dlkllmlı idil Ve, gGldcı. 

s -
rlılol gOıtf'rcrek aOzOne devam 
eni: 

Bu hılı, Danfuurh'lı 
Donar tarafından Gardarlk'tcn 
(lıııanbul'dao) geılrıllmlıtlr. Bu 
memlekete, bo blyOk eehre 
Verlog {Ocrcıll asker) oluak 
gltmle ve dônüşOnde çok tey· 
lcr gttlrmlıtlr. ltm yakanlarında 
kendisine iki nıun gemi ile 
taarruz ettim. Üç gemiııl ile 
kendlılal cidden iyi mlldaf1a 
etti; bir hançer ile kendlılnl 

ôldürdOm, ıu yeıll boyalı ıın· 
dığı dı Dınlmarka'lı Veriog 
Onar'dıa aldım. 

Keadlılne: 

- Sen bir kral kadar aea
gloıılo! dedim. 

Bına ıu cevabı verdi: 
- Fakat bir karıı toprağı01 

bile yoktur. Yarın benden kuv· 
ulll bııka bir Vlkfog (Deniz 
arkıdaıı, koreanı) bent baııtmr 
ve ellmdekllerln hepıılol de 
11pıedeblllr. Kupanı doldur; 
ıo billur ınr1hlyl al, içindeki 
ıarap, Vallan'ıa gGael ıarabıdar. 
Kupanı kaldır, benimki Ue 
tokuıtor! Vtklng (Konan) farın 
fereflnf', ııhhatlne!. iç... Senin 
weref ine ... Tonald Slgmoadoreoa 

(Slgmund oğlu demektir) ıeref ine 
Jıte.. Şirret Balgrlm de yerini 
almak için geliyor!. 

Kupayı maıa tlıerlne koy. 
dom, koltuğa daha f11la yer· 
leotim. Bafgrlm öntlmde dlm· 
dik duruyordu! Bu adam kov· 
•elli 'fe iri, beaden daha iri 
idi; Saçları parlak, kumral, ya 
zinde iri çil lekeleri vardı. 
Elinde baltaaı nrdı, fakat ne 
kalkanı, ne zırhlı gömleği, De· 
de mıznğı yoktu, Bana gelince· 
ben de belimde kılıcımı taoı: 
yordum, fakat baıka ıllihım 
yoktu. Bafgrlm, kngaya hazır 
bir tavarla bana: 

- Oturdaıun koltuk be. 
nlmdlr, bil ki bana Bafgrlm 
derler. henlm yerim için dört 
klıt atratmıt, hepli de hayıt· 
larını bu uğurda mah•etmlıtlr 
~~- ' 

- Hll ki benim de adım 
Tovalr Slgmlndıoa'dur; ılmdlye 
kadar hiçbir klmıenln yeri için 
knga etmedim; oturduğum yer 
benimdir, een de kendine bıeka 
bir yer ara! Diye c"nb verdim! 

~lacı farkeder gibi oldum. Ma· 

ıcı ~•erinden, kıymetli taılarlı 
(Sonu var) 

~~~~~---~~~~~-
Maliye tayinleri ı e11111ı, altın bir kapa ald 

gene b k ı, 
llb 0 upı biç ıGpheela iki 
d re •lırlııındı idi. Bira dol · 
arırak hını a .. uı, ve: 

de; Babanın baııra11 ttref ine. 

d 
Kapa'dalı:I birayı bir hımle· 

e lçU111 
dl . 1 ' eonra g6zden geçir 

111 • çten d rıl •e •ttan parıl pa 
ka p~rhyordu. Sı.der6d• altın 
be P• ar gGrmGttlm, fakat buna 
ti nıerlnl hanlı hiç gGrmemlı· 

111· B11tcıyn k letlı:llı: ' apayı hayretle 
tılll.lml gGrlnce hıf H 

gCllG111ıedl: çe 

kU;-ı Dore•tad rahiplerinden, 
le erinin lçlndea ld 

otuı k d • ım, 
lal k ı ar papaa öldGrmıttlk 
cldd ılınlar kaçmıılardı; klUı; 
gGr~n ıenııa idi; gQı~t bir it 

lllaıt!:' 171 bir ganimete koa. 

1 ' &llleeye ıteı Yerdl&I. 
aı ı ••ki e 
1111111ııtıl ı, koru oclun gibi 

Decll , 1 ... 
•• ilahlardan hl· 

Torb•lı malmGdClrCl BGınCl 
Gtreeon •lllyeıl 'farldat mildClr' 
ıaıaae, Be101la kaaaeı tahak· 
kak mlfettlıl llbaml, İzmir 
varidat mıclarlClAGne, Baraı 
tıhakkuk baımemuru Necati 
lamlr tahakkuk mQfettlıUğlne 
tıyln edllmlılfr. 

1 Okurların Dilekleri ~ 
Kurutulan Bataklık 
İJlmlı Orh1nlye mahalleıl 

( 811tane tarlaıı) adile anılan 
ve bataklık halinde bulanın 
ar1anıa Urayımıı tarafından 

k•rutularak yı~marlu gGnler· 
de oradan gelip geçmek ıorlo· 
ğunu ortadan kaldırmıı oldu· 
ğaadan Şarbayım11la çalaıkan 
ltyarlarına kartı çok minnet· 
taraı. 

Yaıuf dede dd ı N ca eı o. 
143 fırıncı 

Mehmet 

Aydın'c a parti tarafından vilayet meclisi azalarına tıerilen 

çay intiba/arından .• 
Aydın, 17 ( Özel) - lu. Aydın (özel) - Rugftn Hal· 

mlz genel korolu dan öğleden kevl salonoada ilk okula eı· 
ıoara ilk toplanttıını Ubayımız p .. kterlrrlnden Üıameddln ta· 
Ôıdemlr Gnnday'ıa aıı~ıdakl rafındLD ıeblrll gaalar hakkında 
ıçıo eöylevl ile çalıtmaeana bir konferınıı n ildi. Ba mev· 
baıladı. 

Aziz arlı:adı~lar: 

VllAyette ioe baılıdı~ımın 
ilk yılanda ilk defa mecllııe bae· 
kanlık etmekle bahıivarlık do 
yuyorom. Beyeılallyeolae kaı'j 

besıb ve kat'l heaaba dayanan 
lzahname n bu yılın yeni 
bOdce•i takdim edllmiıtlr. 

Yeni bfttçemlz, eeklıılne nlı 
beıle bayok bir fark göBter· 
memektedlr. Çftnkft geçen yı. 
hn . ahmıf bin lira borcunu 
ödcmtı olmamıza ra~men bu 
yıl da elll bin lira borç öde 
mek 11roretlndeylı. 

Bu yılın btıtçeılnde tıaret 

edeceAlm yeniliklerden batlı 
caea: 

Blrlnclıl kö) inlerin ııbhatını 
koroma dGıftnceılle konulan 
ıeyyıt doktorlar tıhılııatadar. 

h.lnchl de Aydın'ın ıa tealıa · 
tına yardım kabulCldClr. Fakat 
hona karııfık ıabıl11tı heyeıl 
lllyenlzla bulmHmı muvıfıl 

buldok. Diğer tıhııleat hemeın 
hemen geçen yılın aynidir. 

İçinde boluaduğumus yıhn 
mali durumuna gelince: 

l11h edlldlgl gibi borçlar 
ödenmlıtir, yeni borcomoı yok· 
ıur. Ve ellmlzdt ki tahılıatıma · 
aı da muoıazaman urfedlyo· 
rua. Yıl eoauna kadar sıkıntı 

çekmlyeuğlz. VllAyetln mali 
nzlyeıl heyeti amumlye1I iti· 
hulle bozok değildir. Dıbı 
lnkltaf r.decek durumdadır. 
Yüksek korulanazca dıha iyi 
neticeler ılanacaıını eminim. 

Htplnlze hoı geldiniz der, 
cdıeyl açarım. 

Bundan ıoara ıeçlme geçi 
lerek: 

Aıbaıkanhğı Ethem Kadri 
Öaden, wkreterllldere doktor 
Sabri Akın, Hakkı Slber ıeçll · 
mittir. EncClmenler ıeçllmell de 
yıpılmııtır. 

Vlllyeıla l11hnımeıi de oku 
Darak htllakla onıylanmııtır. 
Bftylklerlmlıe kurulun taalm 
inini bildirir tel yHıları çekil· 
meal alkıılarla kabul olanarak 
her Camı ve Sala gCnCl top 
lanmuk iiıere toplantıya ıoo 
nrllmtıılr. 

Çay: 

Toplıntıdan ıonra llbayımııla 
llgtoel kurul Clyelerl n p1rtl 
llyG1akarul tıyelerl, parti bae· 
kanı Ethem Kadri Ôıden'la 
parti ıalo"nunda verdlgt çayda 
bulundular. iki uıt ıarea çay· 
da memleket itleri tı.aertade 
11aıhnl konaımılar yapıldı. 

zo tlzerladekl koaferaoılır aCl· 
recekılr. 

Kostiimlii balo: 

Aydın spor bôlgeal •e Bal· 
kul ıoııyal yardım tubeıl men· 
fa1ılerlne Nleanıa dördlncl 
gDnCl Balknl ealonnada bir 
koıtGmll balo nrllecektlr. Ba 
lonun terılp kurala ıoıyal yar· 
dım ıubeıl bııbaı Necmiye 
Gaadıy'ıa baıkanhğında kural 
muetur. 

Zirai durum: 

ltlmlaln ılr1I durumu bo 
yıl çok iyidir. Kııın ılren ıld 
detll yağmurlar ve ıa baamaeı 
pekaz yerlerde yftzde on alı· 

betinde bir Hrar yapma11a da 
ekinin f11la olman H iyi ge· 
llımeıl bana telli 1 edecektir. 
Bu yıl ekin iki mllll t.ıladır. 

Çiftçiler matemadlyea pamuk 
Ye dara yaıaklaranı ılrmekte 

H haaarlımaktadırlar. Aydın 

ovaeında bu yıl boı yer kal· 
mayacaktır. 

Bu yıl ıeyllnlerln de tutumu 
çok iyidir. EAer çiçek Gettlnde 
eamyell olmıua yakın yıllardı 

gôrGlmedlk bol Grtln alına· 

eakt1r. 

Kırkağaç'taki kanlı 

hAdise nasıl geçti .• 
Bir İııaabul gaaeleıl, Kırk· 

ağaç llyaalar köyClnde bir clna· 
yelten bahıedlyordu. Bu ba· 
ıuıta aldığımız bir mekıapta 
lııaabul'lo arkadatın neırl1atı 
tekzip n tavzih edllmektedlr. 

Mektup Haılm lm•ahdır. Da 
mektuba nazaran nk'anın ıah · 
ılyetlerlnden lbrahlm, bir bığ 
meı'eleılnden dola) ı hıfıı Ali 
ye puıu kurmaıtur. Yaıunda 

ınneel ve teyaeel oldaıu halde 
halıı All'yl belı:lemlıtlr. Ali 
refalı:aıinde bulanan aile1I ef· 
..adı Ue beraber hanların taar· 
ruzuna aıramaıtır. 

MOcadele ve dayak gftrlltl 
lerl araıında bafaa AH lbrıhl· 
mln anne.lala arkaeıaa •klaa 
cnıı n lbrablm'fn bıçaAı kendi 
anneılne 11planarail GIGmOne 
ıebeblyet Hrmlııir. lbr1hlm 
buna mtllc .. :lp, hafıı All'aln 
o~lu Yaıufu bıçakla kovalamaı, 
Yuıaf da dönerek ıopa ile 
•oranca lbnhlm bıçaAı Ue be· 
rıber dDımtıı •e kendi bıçaA• 
gGkıGae .. pıanarak ölClmQae 

1ebeblyet •ermtıalr. 

Mektubun mahtnlyatı, ıtılı 
yukarı budar. Doıruıana mo· 
bıkeme kararı gGeterecektlr. 
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Atatork'ie Şabinşah Arasında Sevgi 
Bağlılık Telgrafları Teati Edildi. 

-------
Ankara, 18 ( A.A ) - lraa 

oıhlneahı Rlza Şah Peblnl'ola 
doğumlannıo yıldljoGmCl mG 
u11ebeılle AtaıGrk'le ıahlaoıh 
ar11ında aı•Aıda telgraflar tdaıi 

~dllmlıllr: 
RıH Şah Peblnl HHretlerlne: 

Tıbran 

Velldetl ıabınelerlnla yıldö 
nGmGnQ en ııcak ve Nygılı 

klrdeıllk duygularlle kuılul.r, 

~udreıll ve feylıll idareleri 
ahında doat mlllrlln her gOn 
artan lnklıafını gôrmekltt Mı 
aettllf m bDylk ınlncl bllbı111 
kaydetmek lıterlm . 

Tark-fran mClnaaebed~rlnln 
ııkılığı, menfa1tlerının blrllAI 
elyaeetlerlnde tam bir Ahenk 
tevlit etmlıtlr. Zıtı ı•haaelerlne 
uzan ömlr ve aflretler dilerken 
ha ayrılm11 doııloAun bGyuk 
bir yaradıcııını derin •e ıevgl ve 
saygı ile anmayı en ıevkll bir 
naife aayarım. 

KımAI Atatllrk 
Kamil Aıatlrk 

TdrklJe Relılcumara 
Ankara 

TnellGdlmln yıldônlml mi 
naeebetllı zatı rlyaeeıpenabllerl 

tarafındın vokubalın tebrlkl 
blraderanelerlae ve lran ınem 

olarak en hıraretli treekklrlt 
rJmlıl arH muıirrat edtrlm. 

Mcml1:ketlmla ar•11nda takl 
bedllen ııkı ıeırlkl muel ılye 
ıatıın•D yGklek barıı dna11 lcf• 
ciddi bir uman oldu~uoı h 
nllm. {rlD ile Tılrklye'yl bir 
letılrtn hrdeıllk mODHf'bet 
lerlala loklı•fını gllrmt.kle fnı 
hlAde bıbılyımm. 

Kb'ml 
Oııbakanı 

Den izli haberleri 
Denlıll, ( Ôıel ) - Dealsll 

zlra1t bankaıanıa çarııya H 

tlcarethanelerf'I yakın olm .. 
halkımıa •e ıQccarlarımıı içi• 
dahı faydalı •e ~olayltkh ola· 
caAıaı ıekdlr eden dlrrkıGr 
Şevki, çarıı içinde balana• 
eıkl oımanlı banh11 blaa11aı 
yrp Y"DI •e modern bir banka 
ıekllnde ııllhat •e tadlllı yap 
tırHak bankanın bu binaya 
naklini ıemln etmlılir. Bu ye· 
nlllk bınkaya lıl dGırn her 
keıln yOzGnl ve kalbini ~il· 
dClrmr.ktedir. 

Meb'aıamuı Necib All Kü· 
çClka Anıalya•daD tehrlmlse 
gelmlıtlr. Meb'uıamoıud OD gl• 
kadar Df'nlall'de blacaıı H 

ba arada Halknlade bir kon· 
feraoı nrecrğl haber ahamııtır. 

lekttlaln terakklyatıadan dolayı • 
izhar bayarolıo me1errellere • • 
yClrekten teoekklrlerlml ıunarım. Anhr.'ya gllmlo olan C 8. 

P. ilyôolrnrulo bı,kanımıa De· 
Menfaat birlikleri gOnden nlıll meb'uıo dı>ktor Hamdi 

gine dıbı ziyade bl11edllen Bukman da Ankara'dın ndet 
Türkiye ve lrın mllletlerlnla 

kardetçe U~llerlnln takviye bul 
etmloılr. 

maıı blmce de mem•••lyetl mucip BDlge ve Halkevi 
olmaktadır. k il J' k I 

Ula doatam olaa utı riya O U ar 1 maç arı 
aeıpenabllerl hakkındaki doatıae paaar- glnl bGlge ilk maola· 
hl•IHtımı ve blnderane ıaml· nna dHam edll~cektlr. Dl• 

toplanaa futbol kurula ba laaf 
mlyetlml tecdit eder, yGbek tanın maçlımnı Ye hakemledal 
rehberllAlnlıle terakklyatı ber ııağıdaU tekilde teıblt etmlt'ir. 
gGn artmılı:ta olın aalı Terk A takımları Al11ncak ala· 
mllletlaln taAlldnl her vakıt nındı: 
temenni edf.rlm. Saaı 11 Bornıva · Şarkıpor 

Rı11 Şab Pehlevi hıkem Fehmi Altay, 13 Altay 
Ayni mtınaıebetle dıı bıkan · Demlrepor Ferid G6ıtepe, 15 

ları araııada da ıu telgraflar K.S K. Gôıtepe Sıhri lamlrapor 
teıd olonmaııar: il takımları balknl alanıadı: 

Ekeela.. M. 8. Kblml Saıt 9 K.S K. G6aıepe lata· 

Tahran 
Mıje1te Şıhln .. hıa dotam 

larının yaldGalmCl mlnuebttlle 
en hararetli ıebrlklerlml kabul 
etmealıi ekı.,Jlaııaııdaa rica 
ederim. 

Tlrklye ile Iran araıındıkl 

kardeıçe doıılok maaa1ebetlerl 
mClıtemlr bir lakleafa maahar 
olmıkta Ye Mıjeıte Şıhlnıahın 

Aakarı '11 ılyaretlerlndenbeıl 

iki komıu •e doıt memleket 
araııDda en mtlteyemmea bir 

görGı blrlitl teee~ıı etmlı ba· 
Panmaktadır. 

Maje1te Şahı Pehlnlnla ma· 
fahham f8luıları H doat in· 
nıa aaadet Ye refahı lçla en 
aamlmi temennilerimi lblq 
ederkeo, Camhatlyet blkt\me· 
dala yClklek barıı dı .. ıı için 
pek ılyade eemerell 01111 Tlrk· 
lrın tetrlkl meni ılyua11na 

derin bailıh&ını bir kere dıbı 
kaydetmekle bahtiyarım. 

Dıtbakuu nklll 
Şlkrl Sancoıla 

Bııbakaaı nklll 
Mafabbam hlkClmdarıa Ma· 

jeıte Şahlntahın doldoklarının 
yıldönlml mlauebetlle ekee· 
llnıınıaaa çektikleri telgraf tan 

1amlmi bir ıarette mClteh•le 

kem Maıtafa Şenkal, 10,15 
Aha1·Demlnpor Hamdi K..S.L 
11,30 Buranı Ş1rkıpor Baha 
Altay 

Balknl mekıeplller lllı:I ca· 
martell gGnCl halkevl alanında 

Saat 14,80 Llee San'atlar ba· 
kem Böıeyln Altınorda, 16 
Muallim · Karatıı Muıtrfı Al· 
tınordo 

Halknl kolDplerl ilki: Hal 
kevl alanında: 

SAat 12,30 Kurultay Hilll 
hakem Kadri Buca, 14 9 Ey· 
161 Yabelme M...aafa Şeakal, 
lö,15 Parkıpor Bey11klı Abme4 

8a maolanlaa eonra Parbpor 
Bacıhl•ylnlerle baınıl bir 
maç yıpacakt1r. Son maç Kah 
ramınlrrıa birinci takımı Ilı 

tekaClt tıkımı araıındı pata 
maçıdır. 

Kamutay toplantısı 
Ankara, 18 (A . .\} - Bagln 

Nuri Gônker'ln ba,kaalı&mda 

yapılın kamutay toplantı11ada 
Afyoa Karakuya hattı••• aÇll· 
mı tôrenlade bnlaaacak •Y· 
IHlar ıeçllmlt ,. kımatayı• 
1936 yıla ikinci Uaaa ıabat 
ıyları heeapları bıkkıadakl 
mHbata okaamuttar. 

Kamaııy cama ııaı topla• 

aacakhr. 
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zs=Borsa.da ı• Fransız.Sovyet 

,__ ---......... ~~-'-ı Paktı Lahave 
Üz.üm satışları: "' 

. lngiliz ve ltalyanla .da Almanya'~ 
•···• Lokarnoyıı boz ·ug~ un söy edile' 

Konseyde 
Tarihi Bir Gon 

- Baştarafı lci sa)fada -
--............. ~· •---- karrr daha yardı. Hepimiz, bil· --------~-......-----"""""""'"'!"-________ ~_ 1 rl tçll 

ç. Ahcı K. s. K. s. Gidiyor 
J.l 7 Y. 1. Ta14t 1, 25 15 50 

97 S, SOleyma. 12 50 12 75 
53 M. j. Tıran. 10 75 12 25 

5 Şınlak ı. hl. 13 13 
272 Bug~nkft 11tıt 

498892 DankO yekun 
699164 Umum .., 

lncir satışları: 
Ç. Ahcı K. S. 

1278 N. A. Hay. 5 
Zahire satışları: 

Ç. Ctoei K. S. 
1155 Buğday 6 50 

50 Arpa 4 50 
10 So!llm 19 
17 B. pımok 42 

246 B. pamuk 42 
1800 P. çekirdek 2 75 

11 Ton " 2 75 

K. S. 
5 25 

K. S. 
6 75 
4 50 

19 
42 25 
42 50 

3 
3 

700 Kilo yapak 43 43 
112 Ka. ceviz 11 50 13 

5!190 Ki. ko. deri. 55 
1641 Ken. pılı. 3'15 
1727 Ki. T. ba. içi 50 

769 Ki. Acı " .. 40 

Sb 
640 

53 
47 

Bugfiu ıube kltıbetlne not 

ettirilen ve henGz vlzhası ya· 
pılmamıa olan pamuk satıolara. 

500 B. pamuk 42 50 4 2 50 

San'at ve inziva 
Başıaraffi üçıirıcü sahifede -

maolar dığı! Biraz da huzur 

ve refah payı lstlyecekılnfz! 

Bunlar ln11na mistik bl: 
felsefenin eakl cemiyet ve eanat 

hayahoa ald bir nazariye yıp· 

rağıoı hatırlahyor. 

Sın'atkAr, kendi felsefe kül· 

tftrflnCl de yupllktan sonra, ce· 
mlyet içinde dalma lkfncl ve 

ısıl bir görftşle yaşamak saade· 

tine ermlo demekıir. O, kıya · 
met kopmaaını andıran LAdlııe. 

ler karoıınnda bile, tabii kı~rı· 

mn eeffe( lığı 1rkssıodıo herşeyl 

glSrebflfr, herşeyf kendi iç oca· 

ğlDa koyup erltebllfr. Ve on· 

lara en ôz şeklini vereblltr. 

Onun nsırlara bayr1k çeken 

eeerler verebflmesl de, ·inzivaya 

çekilmesi ile değil, ;ocak bu 

mOnaeebet ve temaeların eım 

eıkı devamı ile mOmkftndCir. 

Bir moelklşlnaaı, bir heykel· 
ıraoı, bir ree:amı, bir şairi, bir 

edibi, bir muharriri yıpsn, mu· 

hakkak ki kfiltftrdOr ve onda 

mfietereklz. Fakat ona en ol· 

gon ~eklini ve en tizlü eetr 
verme kudretini getiren, inzha 

değil, realitedir, cemiyettir, bA· 
dleelerdlr, yakındın görillOp ted · 

kik edilebilen, lneanın iç cihaz 

tarını harekete getiren unsur· 

lardır. Ve bunan içindir ki, 

lrfao'ıo ihtiyar dostu, Yıman· 
Jar dağından inerek euglolerio 

dlU ile konaıan bu hıyıuo 
içine, bu denizlerin eablllerlne 
gelmelldfr. 

- Başı birinci sahifede Ulu dnletler ıllAbları tahdld - Baştarafı 1 inci sahifede - temin edecektir. nıo muhtelif le e ıhf" 
edllmeelofn hakimler ilzerlode edecektik, Fakat, hu .karara ve kabinenin tetkik elliği plAo: Bo içtimada M. FJAnden· nın ne tekilde ç 
müessir olacağını iddia adlyor· mukıbU, akal hldleo ve ted· 1 - Dörtlerin Alman'ların den Londra meselel hakkanda ederek: o>41e~ 
lar. Almanya; moıbedenlo LA· bJrlerlo .karıılıotık. FraDH, iddiası veçhllo Rua - Franeuı izahat ahoıcıktır. - MlllAtlerlP oıoı 
beydt1 hukuki cepheden değil, teallbat tefennkunu elden ha · misakının Lokaruo'yo lblAl edip Belçika ı·e Fransanın ısrarı: tlyaçlarıolD dfi~OOıfelııl" 
siyasal cepheden tedklklnl lale· mllletln medeni '

1
' rakmımak için her hareketi etmedlgl teıklkloln LAhey•e Loudra, 19 (Rıdyo) - Pran· 

mektedlr. d 
oöze almıo ve biç bir veçhlle havaleel, ea hariciye bakanı M. Flıoden mest lazım 11

' 
Loodra 19 (Radyo) - Al· " k o t t } uzlaşmak yoluna girmemiştir. 2 - Yeni bitaraf mıota ı ve Belçika başvekili M. Vanze· em eı r. a dfo 

man delegesi Fon Rlbentaop,· 30 Lll il 1 d L d 19 ("' .. ~ 
Bu sebeple Lokaroo pakh, DID ' • ometro geniş ğ D e, Jand, Alman morabhasının kon· 00 ra, • 'it "' Lord Kambon•ıa görüem6atftr. eerllP 

doğoı:ıondın az zaman aonra bonon 10 kllometroeuoun Fran· ıeydekl nutkuna cevıb nrmlyts· Ribeotrop ıtrOtıııO 
Soura M. Eden'I zlyıret etmiş· "' dd 1 hu 

mınaeız, hedefsiz kalmı•tır. sız, 20 kllometrosunon da Al ceklerdfr. Fransa n Belçika, uzoo mfi e ııııı•1 
tir. M. Eden; Almın delegeslle v ol t• ıı 
g6rftallrken Ren meselesinde M. Bitler Alman 11keri mev· man topraklarında olması ve noktalnazarlırındı tlddetle ıarar Hltler'den ye ~ıell' 

bu nt k d I lif It 1 L dl l ve aldın1 söyJerılJJe ) / Almın'yanın ne gibi milaaade· codonu 200,000 adedine indir· mı a 8 a og z ve ayan etme..te r er. " (ftıdfo 
khhktı bolunıca&,nı iskandil me&e birkaç defa tetebbGı etti; polis kuvvetlerinin bulunması. M. Flınden tayyare ile Londra 19 'V•ol 

., e 1 &t. ı 
erm•etlr. Gtirüamelere nazaran bir hnı misakı teklif etti; bo 3 - ngllfz ve Fransız Er· Pariı'e gitmek Ozeredlr. Comar· çlka bıvbakaD• ı IC 

k k d terlet 
Fon PJbentrop; Sovyet·Franeız makead ve hedef dıhlllode 25 Anı harbiyesinin toplanara teel ğünil yeni talimat ile dö · Lokarno ev fr•"" 
pakııoın Lokarno paktanı lhJAl ıenellk bir ıolh uzlaıruHı, yıol Franaa'ya garanti bahaetmelerl, neceğl sôylenmektedlr. yapllğı teklif 1• 1flb 

1 deO 1• ~ 
edfp eımedlğloln L4hey adalet bir batın için ıolb teklif etti. yeni tecavOzlere meydan veril· Konseyde nıüzo.kereler : kanı M. F an "'"' 
divanında tetkikini Almanya· Bo tekliflere kulık a&1lmıdık memesi. Loodra, 19 (Radyo) - Mll· de İngiliz dıo bt osU 

b tııJfl 
nıo kabul edeceğini, fabt ka tın bıeka Fransız . Sovyet EHslarından ibarettir. letler cemiyeti konseyinde M. benOz tasvl e :ıwı'd' 
rara mutavaat edemlyeceğlnl pıkh ve ealr devletler tarafıo · M. Eden, bo pl4oı, mabod Eden, loglllz noktal nazar ı nı yor. logllfzler, d• ~ 
söylemiştir. dao bana mClmaell hareketler Lual Hoar hAdleesl gibi bir izah etmiş ve demlatlr ki : don iki ıarafıtJ l•'' ı~ 

Kftnleberg 19 (Rıdyo) - M. yapıldı. Binaenaleyh, biz kendi Aklbete maraz bırakmamak için - Reo gayri askeri mıota lngtllz askeri kıl• el 
Bitler borada dördQncft seçim k b d ıer•t 

memleketimiz dahllfnde hukuku 1 lntıye arzetmlatlr. kaaıoın l~ğıllle Veraay moahe· yapılmaııınu• --~ 
nutkuna lrad etmla, mllletlerln 1 ---

hokOmnnlmlzl yarım bıraka· ogtıiz harlcly~ bakanhğı il~ desi açıkça lblAl edllmltdr. 1 ı 
~eref ve hıyslyetlerlnden bahlale la ya 

mezdık. lemaeı ola o resmi mehaf il, Lokarno devletlerinin vazifesi • bJ' 
Veraay muahedesine hftcomda 
bolunmoı: "Almanya hflkumetl bQUlo dörtlerin dan gece 22 den il· vaziyet kara1B1nda doğan gergin· H beş osr 

- Biz hukuk musavatı iste· cihanla uzla~mak, anlatmak lçto babın ıaat lldaloe kadar bu llğln öntıne geçmek, ortalığı 8 . ci soh'fı~ 
L h mes'ele etrafında çalıştaldarını teskin ve ısl4h etmektir. Bu· - Başı 1 ııı e dl' yoroz. BugftokO mftcadelede müza&ereye ve uılatmaya a Uerlod 1 

ılolrlerlml kaybetmlt bulunu· zardır. bildirmektedir. Boa. rağmen nun lçlo iki yol vardır : kerlerl mevz 
yorum. Fakat zararı yok. Fran Çok iyi biliyorum ki vazlye · bazı noktalarmıo değişmesi lh l - İhlal tam bir şekilde tedlr. ., ııııı' 

l li kço• 1 
eız · Sovyet paktı Avropımo tin ıolh ve Avropa'oın ihyası ı me gene mevcuttur. ywpılmıetır. Bona kara• ahna· Yeniden pe şı•re 
mQvaztnesloi bozmooıor. lehinde ıaeflyeal ancak bu 81 . M. Edem, loglllz kabine cak tedbirleri ıulbu ihlal et· maktadır. Sehı0~8bel ~; 

Bo muıhedenlo imza edil· yede mftmkao olıcaktır. meclMoe Fraoea ve ealr lo- mekelzln almak. araeıoda çok ~or•d•' 
meelofn önüne geçmek için Uluslar eosyeteıl konseyloln karoo devleılerinlo bir nzlaama 2 - Vaziyet vahimdir. BJze eabaeı vardır. 11gıt 
çok calıetsm, fakat movaf· şu anda vaziyeti müzakereye eıHı bulmak fçio büttıo gece bo vebametln l\nüne geçmek eyaleti bıelıt kfi fJ•'~ 
fak olamadım. Franea'y• bir f L 1 d 1 f 1 1 d dır· •f 

vakti olmadığını kabul ve tas ev&a A e meaa ıar ett k erini için vıkh bırakılmıştır. Pakt· cam arasın 1 •" 
çok defalar elfml UHhım, fa· d b ol•IJ 

dik ediyoruz. Fakat Almı1oya- e Udlrmlttlr. ların mobtevlyalını tatbik aile doTrıldl•e , .. ı•e lı'• kat ne oldo? Sovyet .Frıoaız l tı ., v 
nın aolhı hazır olduı.ooa •Op Dört:er, oglllz kıblne!loln sosyeteye 41d bir vazifedir. Bl den toplandl•O s·log• 

paktı yapıldı. Ben aulh taraf· e "' ~ 
tarıyım ve suJh letlyoram. Hdr· he tdUmeslne meydan vere · kararını öğrenmek için bugQo nıeoaleyb bu vazife yapılma Albergıle ve eol f 
rlyet ve ıeref namına bana meyiz. tekrar toplaomıalardır. lıdır. Sulhu korumak ve harbı dıkl mıntakad~1ı, ıt''' yardım edin. Oemlatlr. Alman teklifi, sarih ve ıe M. FIAoden bu kararı öğre defetmek eeaaıır. Orta Avro· mlo ve oto111ob oı•~ı 

Londra 19 (Radyo) _ Lo mis bir teklif tir. nlr öğrenmez ra.vyare ile Parfı'o pı'nm bOyftk devletleri; maruz Jamıa'ardır. Bo o>'" (P / 

karoo devletleri lçtlma1ndan Ve bu ıoretltı ne teklif etti· hareket edecektir. Saat 18 dft kaldıldara ağır darbeye rağmen pamuk ze~_!:/ ..t1 
soora gazeıeclltre ıu tebliğle ğlmld de çok iyi takdir ettiği · Parlı'e v11ıl olıcağ• tahmin emniyet ve hlmıdm temini • \7 ııt V' 
bolonalmoetor: mi, bu tarihi nılyeıi konıeyin edilmektedir. için el hlrJlğlle çalıamahdırlır. fOCI.. , 80 

Dört de•let mo11hh11larının de tıkdlr ettiğine hntdn var· Parls're, FJ4nden'Jn hareket ltalyan murahhası söylüyor: knfel1 

toplıotıeında prenip ibtll4fa Iıgımla amldvar oldağomn bil· 11111101 haber alınca, M. Saro M. Eden'deo sonra aöz alan fktısat ve beli ~ 
baıgöetermlatlr. Bu lhttr41 Sov dlrlrlm~ demlttlr. comurrelslne giderek Elfze'de İtılya deleıreel M. Grandi; yal· Izmlr'de oıftsl• el' 

" d ılO" 10 
1 Tel . Franıız paktı aıerlnde Al hh b fevka14de bir kabine lçtfmamı hl l ti d trfl L l d" il e .. mao mora aaıoın eyına nız 88 ya a e., , ma&o v · car e n ı~ııll"' 0 

olmuştur. Bu pıktıo; Lok1rno d L 11 5 d ------------ k b k L IA ,, pı ııı~ tm an ıoorı, .onsey saat , a Lokaroo devletleri murahhae· an nere are et etme. zım · bulunmadıb• 1 ıe 
pıktmı lhl41 edip etmediğinin ll ı 1 idi l ı l k d t ı kt tıır"0 1' ıat etm tt r. lırı 11,35 de kraliçe An ıa · g., ğ n söy nyere em şt r : şehrimiz J•O cC" 
Uhey adalet divanına havale Al hba L e• "' 

man mpra ıı aut.unu lonooa geçerek bosoei mQza. - Verıay ve Lokarno moa mottor. pıy• ıO 
edilmesi karar altına ahnmııtır. Al d 1 1 U 1 ıı. e ı 

mınca lra etm ot r. loı ar keraua bolonmoolardır. bedeled lblAl edllmlttlr. IblAl tahkikata gur "-"" 
Almanya - Frao11 ırasında 1 lbl d t lif blO ,. ıoıyeteı tar o e og zçe ve M Fi M V hareketi·, medenlyetce yftkeek 7 8 ,e daha ( 20 ) kUomrtre geoltli· · ıo · en ve · aoze· lzmlr'de · t 

ğlode gayri 1&kerl bir mıntıka Fraoeızça haricinde bir dille IAo'sn muahedelere tecnOz ol· bir devlet tarafıodıu yapıldığı incir n 0111ı:ıre tıı~' 
birinci defa olarak bu nutuk dotro eeasıoda ısrarları deV1m için hAdlse dıhı bftydk ve mil· bord• ır 

tesisi görtı1Glmft1Ulr. Bu mın· fı çuV1l da ıoe 
lrad edllmlıtlr. etmekte ve konseyin bu bu blmdir. ltılya hdkumetl; oloı· . MOetıbell eııodc :tıkadı arsıulu11l kuvvetler bu· , 

Almın morahhaeının aöz ııöy· ıoeta karar vermesini istemek· lar ıoıyetesl paktına göre kon· dlllYor· 
loodorolacaktır. Bo karar, ıoı tahmin e ,,. 
yete kerarındı kat'i ıekllnl leylşt ıert ve canlı idi; hatlb tedlrler. dlıtne dOaen nzlfelerl yapma· f efil~ _, 
alacaktır. ayaktı, kolları göğaOode çıpraıt Konseyde M. FlAndeo'ln ye· ğı hazırdır. Babeolıtan harbı odilt rP E -----------••! olarak aöz aöylemlotlr. rlnl Pol Bonkor almııtır. mOnaeebetlle Italya'ya karaı Edlolyet Jll ffeı~I • 

Ve biz bugtınkd &an'at ınl· M. Flınden de Alman mo · Tercüme bltt!kten sonra re · tatbik edtleo zeeri tedbirlere mali KOot•Y e potl• 
yemfzle bana ne kıdır moh· rahhaeınm sözlerini not et· lıe verllmlatlr. nazarıdikkati ıekrar celbede· rlmfzdekl b•Z• 10,ıt· 
tlcız?. oıt ti R 1 1 1 t 15 d 1 Ul l t 1 f f•l 11 eııı> e r. e e, ce een o eaa e r m. oı ar ıosye eı ; zecr !arını ıe • ... ı .. ııJ1 

İhtiyar "Yamanlar dağı., Nutkun hltımıodan eonra baahyacağım Azalara blldlrmlatfr. tedbhler kararlarlle kendi mev· şıırv ,~ 
" hergftocd 11 ler hakkındaki metni ıekreterllğe verllmlt ve Nutkun Fnnsızcaeı bo cel. codlyetlnl zayıflatmıetır. Bıl· do"'or 1~; 
f fklrlerlode de insafa biraz 1er tercOme edilerek Almancı bil· ıede okunacaktır. baki Habeıtetao barba; bir Şarb•Y /ıb' 1,ı~ 
vermelldl. Buna d11 baoh bir meyeo Azıya dııtıtslmıotır. ilk celse eaat 12,5 de hitam mOstemlelı.e işi idi. dün ba••S

1
'

1 

ı eııı' fı 1 ıefl O 
yazımdı temas edeceğim. Notkoo terc6meılne kadar, bolmoator. M. Grandi; mazide Avrupa· ra14cezey 

.................................................................................................................... ~,~Jl]~t? ,,' 
ben bolonduğo yere gideceğim. Dedi. bir meyil ve saygınız var, buna slolz deği ,ıof b r, 

KATYA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-25-
Fakattele avuca 11ğm1Z Katya 

polis Amirinin 116zlerlnl ığunda 

lbırakh: 

- Şu bılde.. Dedi. Boraya 

lmparıtoron gelmesinde tehlike 

varsa, polis f şlerl çok fena bir 

halde demektir. İmparatorun, 
bo kadar iyi ve güzel bir adı· 

mın Roıya'dı bir kısım kim· 
ııeler tdrafındın nefret ve kin· 

le karoılanıcağını ben inanıl · 
mıyacak blroey addederim. Ben· 

ce, ortada bir kababıt, bir ko· 

sur varsa, ha dı k6t0 mOo•· 

vfrlerlo kabahat ve hatı11dır; 

imparatorun değil. 

Şövalof hayret içinde kaldı, 

hattA bir mOddet bu ant taar· 

ruz karaıeıntla e~oıladı. Kıtya, 

ba~ıoı. blrlel arkadan eaçlaran· 
dan toımuı çeklyormua gibi 

kaldardı ve ıözlerlne devam etti: 

- Evet, kont ŞOvalof, Ruı 
milleti lmpıratoru takdis edl · 

yor, siz ise bana, ıolkaıde ma· 

ruz kalıblleceğl için burayı 

gelemlyeceğlnl eöyllyorsonoz! 

Maamıflh, o burayı gelemezse, 

şoq ~·'' Kendlılnl muhakkak gl\rmek ŞOvalof kendi kendisine : gördyorum. H~non için de ılze Kool b ,11,ı. ••S• ı latlyornm, dedi. - Bu söz aolımaz kızın im ! ardım edebilirim. l4'11kıt buna verdi : • ( ~ 

Şövalof, tebeHftmOntı &1kh paratora neel hoıanı gidiyor.. mukabil ılzlo de bana yardım 'UmulJlJ b~IC~jıJ•1 
yarık : Bilmiyorum! niye Eöylendl ve etmeniz Jlzımdır. Siz, bazı, ı ... cıv 

k d L park is~ 1 .. ,,od'~.~ - Ben de ıfze bono teklif zahiren de : bazı yrı.lnız olara ıaarı Ç•••· !or:ı p ~I , 
etmek lıtlyordom. Sizi fmpara Maamaflh.. Dedi. Yatın yorsunuz? Yani, bfr mQrebblye MartıP eı0 010 
torGn himaye ve ıevolslnden ç ı b ı k l LA h nyı hizmetçi ile birlikte. Dedi. 14pa yığıyor, ,,,'o" 

" ar a u oomı m& nım era· p ıreebo rı d"' ,1 
uzaklııtarmık benim akhmdan berce arayahm.. Dedi. - Hayır.. Hiçbir zıamao yıl mu, e bselıYor oı'~~I 
blle geçmez. MOsaade ederseniz 8 L dl b b nız dıaarı çıkmadım. Yalnız dit yeniden 1 ı• ce'j 

en .en ıaıma o çı d Lt 1 gtd 1 N ...... , vebt 
1
.,10 

otorahm, bu boeosta konu•a ı b 1 O& oruoa ya oız er m. .,. uı:ı•·.. • .. 
v rey u acığım. v "' ıt~ .. 

hm. Glir6yorom ki, hOk·'l.metln 1 k - Şu halde, yarıo dltlnlzl muQtor. ı.ııd ı.I ~ 
u - mparatoruo yanını a .., o~ 

en mQblm mes'elelerl Ozerlnde bahane ediniz ve çıkımı! baş1adığ•P1 er 1 
dır nasıl geleceksiniz? el! o•• "' 

noktal nazarı bulunan bir .ren" 1 b - Sıat kıçlı? henOz bir ,~ısı ,oı 1 
" v - Blllklı.. mparıtor enim p• • 1 kızla karaılıomıı bulunuyorum. yanımı kadar gelecektir. - Tım öğle nktl. 1Zlık Tavrld 011

111 ,~ı f 
• b h 11 1 1 L 1z Ue, gıılO ı..ff f ·'' Y aloız ıözlerlmlzden hiçbiri Şövalof kendi kendisine : a çeye ge n ° z. • 

1
,o "' O"'.Jf 

sinin yengenizin kolağma git _ Cidden eeytanın ıa bn - PeUIA. Fakat yanımda lerl oıo:ı• ııJle~ıeJJ 01o1"'
1
,• 

meılnl letemlyorum. Sizi bilen· dlet! Dedi. fam do şımbrım buluoacak. içinde ge ,ıoe JI 111 

lerden diğerleri d., bunları bil Katya'yı da : Ya bo ~da bir tedhişçi he. park ka:ir~ııJJe~; •• ur 

memelidir. NaHI ıolaatık mı, - Pekalli . Beu babanız ma· - Siz nnonla meagol olma· zaraoıP " pe d' 
11o:ıeOı 11ıJI J 

madmazel? kımındayım. t)lzl himaye mec· yıoız. Bu i~i pollelerlm iyi hl· sını r•ı:ı ı ıı 

l korl•' ~o" Katerln : burlyetlnl kendimde hlsaedlyo lirler. eller, .,,,., " 

- N11ıl arzu buyorore1nız. rom. İmparatora karoı bılyftk - Kendisini hıpsetmlyecek· 

• 



M. Daladiye Dedi ki: 
Bize f ;österilmiş Olan Oostlukların 

Boş Çıktığını Gördük .. edebilirsiniz Pariıı 19 (Radyo) - İntlbıbat mGcadeleııl baolamıııar. M. Da 
ladlye radikal ıoıyaflıt fırkaeının lntlbabıt mClcıdele pl4oını teıı· 
bit etml, •e bryanılla balun1rak: 

-Franıı• mllleılal mClteeaefr edeo, bize g1'ılerllmlı olan do1t 
luklarıa bot çıkwııııdır. Blı medeniyet yolunda yarcıyorua. Sulh 
etrafında birçok mlfleılerl eırlfımııda ıoplamıkrıyıı ,. Demlıtlr. 

Amerika'da Seyliip 

Vıılngton 19 (Radyo) - Şehre 80 hacumonı mani olmık 
için muhtelif yerlere kum ıorbaluı yerJeeılrllmektedlr 811 fı 
için (1600) leçl çalıımıkııdır. Relııl cumurun bulundığu (Ak 
konık) ıa mahafauaı için boıuııi tedbir alınmıthr. Tebllkell bir 
tekilde •kan nehir ıuları mltemıdlytn yOkeelmekttdlr. BQktlmet 
rnerlkeıl; harp umınındı mlddaa tertlbatl ıhnmıı gibi bir 
mınıara arıetmektedlr. Şimdiye hdu 60 klıl aımaıtftr. Kızıl 
Sıllp merkeıl; S mllyoa dolar yardım tıh11l1111 ıyırmıttır. Açıkta 
kılın •ileler 38 bindir. 

Şimal ve cenup cephele
rinde şiddetli bombar

dımanlar vardır. 
Ra Oesta, Şimal Cephesine Gön

derilen Yardımcı Kuvvetlerin 
Başında Buhınuyor. 

Londra, 19 (A.A) - Royıer 
Ajıaıı blldlrlyor:f 

$11Dıl •e reaub cepbelerln 
delı;ı tlddetll bomberdımaa de. 
•ı1n eı111ektedlr. Rarar'dın Roy 
ter A. 

J•nıtnı gelen bir telgrafa 
gGrtı, ltal1ıa'lar O~adtn cep 
heıhıd b 

e ClyClk bir f11llyet gaıı 
ter1nfye bıılımıılardır. Ogaden 
Qlı1ıtık1aında Y•l1Darl11ıa dur. 
IDllı ba fıallyeıe lmUa •er 
llllttlr. 

Adlı Ababa'da dlıDnGldl~G 
il~ göre, general t.r~yanl uıun 
"mıadaaberl beklea•ekıe olan 
b11ak ı 

••rraıa ptık yakında 
glrlteeektlr. Harar •e Clclka'1• 
kır11 Jıpılacak ola• bu ı11nnı 
IDot&rleıUrllmlt ka"etler •Hı· 
•••ile Clbalf demlryolunu keı 
lılek mak11dını takip edecektir. 

Oagabar •e Sa11baoel yeni. 
dıoa bombardım1n edllmlellr. 

trhre rnıhd itinde ı~ylea . 
diAtn., ö 

A re, generıl Graçyınl 
pelı; Jıkıada Rıı N.,lba or 
duıua k 
k • 11

•• bir l11rraı bere 
elfae glrltecektlr. 

b Uıbeılıtaa'dan gelen IOn 

Bıbet mllll1eıpernr cemi· 
yeılalıa dan Adlı·Ababa'da J•p· 
tıjı ıoplıntı boagaacaluı kartı 
tlddetll ıedblrler alın•cağı JIAaı 
ba hıberl teyld eder mahiyet · 
tedlr. 

R11 Oeıtı'nın mahpuıı ha. 
luaduju bıberl Adlı·Ababa'da 
reımea yalınlamalnadır. Bu ku 
mındının ılaıdl Sldaao'de bu

lundotu Ye Somali cepheıılne 
yollanılan yardımcı kunetlerlo 
bııında oldaja aôyle111Dektedlr. 

Reımi bir Babet teb118fala 
blldlrdljlne glSre, bir ltelyan 
tayyare fll01a dOa yeni Gora 
mi bomberdımaa etmlt •e aç 
Mıt ılren bir bonıbardımaadı 
gazla bombılar da kullınıJ . 
mııtır. 

PH 1L1 Ps in yeni modelleri ılze bfttGn fıtaıyoolarını içten yıpılaeak ufık bir 
anıen fle Ye aaıenılı dlnletecekdr. 

d il • d L t hı"ıaılyet ye lıt11ıronlarını birbirine karıı· PH .. L • PS in yeni mo • erın e anv•~ , " ı 1 1 tırmıyan yenlllğl takdim edtyor. ' 

Ayrıca yeni radyolarda ıeıılo dıAılmım•ıı için otomatik bir kompınıatGr Hrdır. 

P H 1L1 P S 'in Teknleyenlerfoln yeni muuffakıyeılerlnden 
teılfıde ediniz. 

Müracaat Yeri: 
Pennettö Ve Parnente 

ikinci Kordon 64 o. 

lzmir harici Askeri Kıtaatı ilanları 
lııaoboJda denla lenzıw ıııtJn •ima komlııyonundan; Tıbmlo 

edilen bedeli J 04 77 llr1 50 kurut olın 19 kalem muhtelif clnıı 
•e ebıua 1Asttk 21 mart 1936 ıulbloe ra1tlıyın cumarreıi go 
nCI Hat 10 da pazarlıkla ılıoıcakhr. 

Munkkat temloıt 1460 Ura 81 kuroeıur. 
Şarınameyl garmrk l1tlyenler komlııyona mlrHtle gOreblllrler. 

IZMIR Telefon 2307 

• 111lfl11111111111111111111111111 fi llf I O O K T O R lf 111111111111111 lfl lll l lll lll lll fi il _ 

~Operatör Cevat Alpsoy 1 
§ Merkez Hastanesi OperatörO 1 
§ Almanya'dan ndetle Baetala11nı hergDn 1111 15 n 18 1 
§ ı1111ında ikinci beyler ıokağında hamım kare,ıındıkl 
5 43 numareh maayenehaaeelade kabul eder. 

illllllll Tr.lefon: Moa1enr.baneRJ 3315 1111111111111111 Eırl 3203 JfllJllll 
lzmir Liman işleri Umum ModOr· 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilAaları J O._ O d 
g o en: 

Mat. M•. hl. ıl. tomloyoaaadıa: 
1 1 1 

19 mart 936 aGobıl•ro•· 

P11arlık için belli gftn •e ıaıua monkkat temlaıt makbu• n 
Y• mektaplarlle lııeklllerln komlıyooumoıa bı,•armaları. 700 

1 - Deni• komotHlı&ında yıptmlıcak 3255 lira l 4 kurue Anadolu •e Yeof Asır guete er n n d .:tld d•ıeltll· 
" d ki U• ld •lSrOlea yaalıılıklar •ı•ğı akl te• • u bedel ketlf il elektlrlk tetlHtı açık ekdltme euretlle mi •

1 1 
nımı • " 

2 

3 

5 

aeka11ya konmuıtar. 
lbaleıl 4 nlııan 936 cum1rte1I glnQ 1111 1 O da llmlrde 
kıtlıdı Mea. Mv. 11t. ıl. komlıyonunda yıpılacakur. 
Temlnııı moYakbıe akçeıl 245 llredır. 
Ş1rtnıme keılfoıme •e reıml hergCln komlıyonda görQ 
leblllr. 

lıteklller ılcereı odaıındı kayıth olduldarıaa dair ve11llu 
göıtermek mecburlyeılndedlrler. n ebllyetnımelerlal 
ihaleden IAıkal bir hlfta enel nafıı. fen heyetinden 
almı, bulanacıklH. 

6 - Ekıllmeye tttlrık edecekler 2490 11yıh kanunun iki H 

llçOncı maddelerinde •e tartaamealnde 71&1h .eılkaları 
•e tt:mlnı11 munkkatelerlle birlikte lbıle eaıtlnden eY · 

Yel komtı1onda hasır bulanmalan 20 24 28 2 722 

Met. M•. 111. al. komlıyonundıo: 
iJ Nlııaa 936 r.uma gGnQ ıaat 15 ıe Iamlrde kıtlada Mııı . Mt. 

Hl. ıl. komlıyonunda ıçık ekıılltme ıoretlle lbaleıl yıpılacı~ı 
Anadolu gHetealnl• 19 mart 936 tarlhll nuıbaılle ll•n edllen 
denla komutanlı&ıaa ah 2640 Ura J4 kuruı bedeli ketif 11 elek· 
lirik teıl11t1nın ıertnameılade ladlllt yapıldı~ından elmdlllk 
aailnakaeıdan hldmldığı Ula olunur. 721 

lımlr Mea. m•. ıat. al. komlıyonundan: 
l - fiepılne blçllen eder yirmi altı bin ıeklz yllz ondart 

lire yirmi darı bla ahıyGz mrtre çıntalık beı kapıla 
Nrf Ja ekıllmeye konulmo,ıur. 

2 lhaleıl 27 mart 936 cumı gGnD ıaat 15 tedlr. 
3 ilk lemlaıtı 2011 llrı 50 karaıtur. Şartnameıl 

kurur• M. M. '· ulan alma komlııyouundan ılın1r. 
4 EkılltmrAe girecekler bouof ilk inanç paraeı ile boa 

nun tkl ve ftçftocQ maddelerinde y11ılı belgelerle bir· 
ilkte tekllf mektuplarını ihale 111t1ndıa bir Mat enel 
M. M. •. ııatın alma komlıyonuna nrmelerl. 

10 15 20 25 587 

m ti r. 
1 - Jlbının ~tinci Mlırıodald ·AlHncak· kellmeıf. .. ıhaa· 

c11k yClkleme n boııltmı Gcretlerl ... 

2 -

3 

4 

ııureltnde dftıehllmletlr. 

Onuncu 11ıarda tatil gGnlerl Ye geceleri yapılacık ım · 
bar hizmeti Zlmmı yGıde elit yerine bir mlılldlr ki elli 
koruıtur. 

Aleıncıkta yGkleaecek n boplhlıcak eıyanın tarlftdekl 
Ocretlerlodea y•pılacak tenaUAı yGsde aiti delll alamııtır. 
V•parlardekl •lno lcretl aceaıılan aittir. 7lH 

•herler 
I• • göre, buı Hıbet •I 

1tllerlad 
1 e •e eıclmle cephe ere y11ı; 18 b 

1 ı u anın mıntıka 
:rdı d•bllt hrı,ı .. lıkler b., 
«u••erını,ur. 

ltalyıa ıayyarelerl öğleden 
IOara tekrar gelerek birkaç 
bombı dıba •lmıılardır. u.ı. 
kın blylk bir kıımı ıebrt tıh · 
rl tabliye ettiğinden •e gerek 
Goram 'Jerek tehir mıntıkHı 
dablllade yatmaktı olan yaı 
lerce yarıh emin yHlerde bı 
rınd11dcLjıadea gHın tıbrl · 
beti •lblm deJlldlr. Hunanla 
benber logtllı kııılbaçına men 
ıup b111 klmıelerla gaalardın 
mCltee11lr oldakl111 ıöylenmek· 
tedlr. 

Devlet Oemiryollarından: 
Muhammen bedeH ile miktar •e eyıafı ... Aıda yHılı donyaAı 

30 3 936 pazar1e11I gaoa ııaat 15 te lımirde bHmabanede 7 inci 
ltletme mafetllııt~t blo191uda açık ckııtltme uııulQ ile ıatın ah· 

nacaktır. Bayındır şarbayJığından: 
Bu lıe girmek lıtly~nlcrlo 105 llrı muHkht teminat nrme· I• ı ı ı 

Tahminen 400 bektmrlık keubamııın harta •e f o Hının aa• m Jcrl •e kıoonun 4 OncO maddeal mucibince l@e glrmeAe mınll Ye tenimi 
111 20 

•
3

. 
9

36 den batlamak Oaerje ~O gln mlddetl• 
F• d -'\ konunlğ bnlnnmıdogonı ~alr boy•uaımo ile ıynl gGo ıooı 16 • bpolı nrf uoallle ••llltmeye çıhnlmoıtır. ıtoklllor 10rlnıme· 1 

a il Merak l ı ları na m Ojde ••dor komlıyoa relıllgı.. mGrocaaılorl lbımdır. lorle makHele •e 6raeklerlal iki llrıya beleılJyemlıdea ... , • . 
1'Grllye •• A •.ı Ba ite •it ı•rıaımder lamlrde bıımıbHede 7 lad lıleıme blllrler. ıbll• ıGaG 11 ·4· 936 1111 11 de oacGmen baıaraadı dı'"••hllordın :•;p• ın goıbllmlı •D turfındı •e ••dide mGfettlellğlndon P•moa olorık ••rlllr. ı Y•P'locokt•r. lllokllletla ,.rbıyl•A• bıı••rmılıro. l•llı da, •• Y• 1

1

' ••moı ••11•1•1 itin• ile yeılıtlrllmlı mab Clnı •• e•,.fı Mlkıoro Mubımmea bedeli (715) 20 25 30 S 
'• lo t • '"'1•• ldıolıro ucuao lllılıltır. Gara.ek Kilo Beher kllotD b • b • d Q 
llAe P .. a •lmık 1

"
1
Y••ler K•1•• lııooyoaa r••••d• yeal oır. lzmir mubase eı USUSIY~ mO r· 

' perakende alm k ı DouyaAı :J50U 40 kurut '•kıı 8 • '" • Jıuı, Yf'rmı:k 1 tlyenlerln Betda d 
i"i:::~·~··."~b~·n~·~

0~1~0~1~ft;ra;c:·:·'~"~'m:e;ı:er~ı.~1ı:to~o~ı:u:o:u:r~ .•••• Jj--:-=~--------------.!':6::.fi6:.;>~--ı-'-...;2..;.o __ J OğO o en: lıoı • Mubımmea Gç 1eaellk klrı bedeli 760 lira olıa ıl1aacokıa Bedeli Phıkı 
lr Vakıflar direktörlQg-Qoden: otoblhler durak mıhılU clnrındı lekele ulaıuada l•ln balen Lira p-lıklı lbıl ı aer..adlkoı beuıla i1111yoau olorık kullıaılıa 5 kopa No. ı. 20 hıo ISOO il " ı .ı ·3 036 lulbtnde illa edlloa Salumuudı bınh •• GaGadekl bir porça "'" 28 .3 936 eamırteel ~•G ldorel baıoılye ıhrotıadın olup lamlr'de Boyler ooh~·adı IDfrıt. lıteı r~ ketlt br.deJU bG10k UhOn depoıuoua dere ta IHt 10 dı ıl&1ncalui 8 inci ı,ıetme blnaıında komlıyondı açık Araıı mekıehl ela.nda Ula 86 No. Jı dilkUo 20 ·2· 935 teri· d n 2l "I• D3d ı 11 k lrektnrııAı d ' ' P'"'"'' gOoG 1111 16 to ••k•flor lrlırmı aonlQ ile Gç aouo aıGddetle llrıyı Yeıllecoktlr. bladea 31 ·6· 988 torlbla• hdar mGddeıle llroyı ••r me ltcoltır. l ·t•~I~ ~Gıeı•lkll lomlıyoadı pooorlıklı lbıl•ll yıpı· ltıeklll•ıla 56,26 kurut aıu .. kht temlaoı •eraıelorl •e lıe G&ere temdldea 20 ·3· 936 ıorlbladea lıllıorea 10 gGa aıGddetl• 

'"••ile Y•P• er a bGylc MyOk bir blnıeıa dere lılerlal bGıaG girmeye kauual bir mıallcrl bulunınad•ğ•aı dair beyıuuıme· ortormıyı çıhrolmıııor. l11eklll•rla ihale gGaO ulea 30 ·3· 9'6 
•tik, ıı .. ı . 

1

' nblduklan•a dılr hl'ledlye fra beyf'llnden ılıcıkla11 1 ı L d pıNrt••I •Qn• Mbıb 11aı 10 dı depouıo ft1a Hak mektaba " uerı er ko•le 1 er ' aomlıyouı mClracaaıl~d Jl•ım ır. .,. ., u 

yoaa m , ..... ı,,. ııaa •laaar 720 Şırıaımeler ıltoacak •-ı.yo....,.. - olıaor 14 20 680 ile eaeleeal .ııt"" tD ı 



-, 
ÖKSÜRENLER 

.Mutlako (OKA:\IENTOJ.) öksürük 
eekt"rlrrini terrilhP. •rliniz •. -r.. 

~ 

Yeni çıkan çitle ispiralli 
1ETALLU!\I taınbalarını her 

atıcıdan ınutlaka arayınız --~ Hıı lnnılmlar ı•m ollı•ritıc tıi~lıelfw yii:,ı/f> ., 
~ 

..Q 
Q) 
;, 

;!() dalıa a: :;111/ iy11tlıdırltır. Uımıı uy 'iOlııırı 

rlıı iidr.ycn•ği11i: ili( fiıtıırn ilı1 /,ofllrnı 1111/1-

)' tıı'" I.· .~ 1111:;. 
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Elektlrlk, 1t•ldoo mıılum" drporn vı> 

Slrmens fabrlk11lurı müuıesatll 

:... 
QJ 

/', •ştcmalcrlm 7i-79 Tı·l<fn11 33.12 

>e.t 
QJ \"e Pürjeu ~alıııL" ın en üaıüo 

""O lıir müshil ~ekeri olduğunu 

- unutmayınız. Kuvvetli müs• 
~ bil istiyeuJer (!;)abalı Sıhhat = Silrgiln Hapları)nı maruf ec· 

"J) zanelerdeo aroEıolar. 

il mm mııuımı 111111111111111111111mm11111111111111 ıı ıı ı ıı ı ıım ıı ı ıı ıı ı ı ın ı mu o ı m 1111111111111111111111111111111111111ı1111111111111111 u _ 

= Al{.sehir Banliası = 
- ' ____________ ,..._.. __ ._.. __________ __ 

ü~mötr şube~ü 
ikinci Kordonda Borsa civarmdaki kendi biuasmdo 

TELEFON: 2363 ----· Hertürlü (Banka ve Komisyon) l\'luaıncleleri Yapıhr. 
Vadeeizlere % 'ı 

Mevduat Sarıları: A!•• ay vadtliy~ % 
5 

' Bır sene vadehje % 6 faiz verilir. 

Zahire, azam, loclr, pamuk, yapak, afyon vesaire komtsyonculu~u yapılır. Mallar geldi· 

Alnde eublplerloe eo mftsald eereltle nens •ertlfr. 

~.,ratelli Sperco 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAlS 

KUMPANYASI 

"HERCULES,. nporu 21 
martta heklenruekte olup yQ 

ktınO tahliyeden aonra BUi\ 

A~ VARNA ve KÔS1ENCE 
1 in yok alacaktır. 

0 HERMES,, vapuru 23 mart 

t o 28 mırla kadar ANVERS, 
ROTTEROAM, •e BAMBURG 
limonları lçlo yok alacık.ıır. 

SVENSKA ORIENT LINlEN 
"IlOLAND., motör<i 29 mart 

la bekl~nmekte olup ROTTER 
DAro, HAM BURG, COPENHA 
GE, DANTZIG, GDYNJA, OS 
LO ve ISKANDh AVYA li 

manlon için yllk alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
"PELEŞ,, vapura 20 martta 

gcllp 21 martta MALTA, MAH 
~l YA ve BARSELONE için 

yftk alacaktır. 

J 

SIHHA'r 
Balık Yağı 

Norvcçya 'nm Jlalis Mo· 
rina Balık } r agrdır. Şer 

bet Gibi içilebilir. lı·i De· 
fa Süzülmüştür. -Biricik Saho Yeri 

üAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

.. ALBA JULIA" npuru 17 
nhınaa beklenmekte olup yft · 
kOoO tohllycdeo sonra 19 ol· 
eanda MALTA, MARSILYA Ye 

BARSELONE hareket edecektir. 

hAndakt bereket tarlblerlle 
[ .Z.mrCJCI 

navloolardakl deglşlkllklerden 

ueeota mes'uliyet kabul etmee: •lllllllllllll!llll!ll!llll~ Dok to " .amııııııııııııııııııııın• Ol İYİeı· vEŞü ·e kası 
Fozlo tafell4: için ikinci -

Kordon'da Tahmil •e Tahliye -_ • Kema Tonay ~= 
btoesı arkasında Fratelll Sperco 

mılracaat - /JatcriJOlog ı•e bult~ıl.-. salgın Jıastabkl<ır müuıhwm.~ı ;; v por aceotahğıoa 

edllmr.ııl rica olunur. § Raemahaoe iıtaayonu karııııııdıki dibek aokak: batında 30 uya• ~ 

T,.111. 2004 · 2005 . 26fi3 
_ 1ı e'f ve muayenehanesinde eabah eaat 8 dan alı.tam eaat 6 a kadar = = baetıılanoı k.abııl eder. Ei 

----------- - .Miirncaat eden haatalara yapılma11 llıınıgelen 11lr tahlilit ve E \'. N. = mikroakopik muayeneleri ile veremli hastalara yıpılmuını cevaz gö· § 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCUE LEV ANTE LlNIE 

"HERAKLA,, vapuru 16 
martta bekleniyor, 20 marta 

keder Auver, Rouerdım, Bem · 

hurg ve Bremen 

ynk alacaktır. 
limanlarına 

" ANGORA 11 vapuru 26 
martta heklenlyor, An.ere n 
Bamburıtdao yak çıkaracaktır. 

AMERiKAN ExPORT LINES 

= rOlen Pnomotoraka muayenehanesinde muntaıaınan ' yapılır. := 
ii 111 lll l!l il llJ lfl l lll l lll llJ fi lf 11111lllllf11111lfil11lfl1111111 T ,.ı t-f '' n : 41 15 11111111! 111 -

ExCliANGE,. vapuru 19 
martta bekleniyor, Bahlmor 
için ynk alacaktır. 

JOllNSTON VARREN 

LINES-LIVEUPOL 
"KENMORE,, npuru 22 

marna bekleniyor, Lherpul ve 

Aoverett'D yok çak.ardıktao 
ıoora Borg11, Varoı H Köı· 

teoce lçto ytı'l alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
BAMBURG 

DUüUR(; vapuru t5 martta 

bekleniyor. Hambor,g ve An 

verııtf'!n ynk çıkardıkt•D eoora 

28 marta kadar Rot,.rdam, An: 

v~re ve Hamborg için yak ala 
caktır. 

DEN NORSKE 
.l\lıDDLHAVSLlNJE OSLO 

BAYAR O motôrQ 9 olunda 
bekleniyor. lıktndr.rlye, Olrpp" 
ve Norvec llmıolaraoa yük alı· 

c ktır. 

Limited 

Vapur Acentası 
Cend~ıt Uao, mrtnci Kordon 

Tel. 24·1:3 

TllE ELLERMAN LİNES LTD 
"Fl,AMINJ ~N.. vapuru 2:1 

martta gelip Llverpool ve Glae 
gov için yOlc ıl•cıktır. 

"l\f ARDINT AN,, Hpuro mart 

nihayetinde Lt Vf'rpool ve SHn 
8f'Bdan gelip tabiyede bulu 

nacak. 
•,THURSO,, npuru nlean 

tlplfdaeıodo Llverpol ve Sun· 
af.adan gelip tahliyede bolu 

nacak. 
••GRODNO,, nporu mart 

aPbaef'tlode Loodra, Hol ve 

Anyentenl gelip ıabllyode bu· 
lunııcak ve ayol 21manda Lood 

ra ye Bol için yak ılae1ktır. 

2 ve 20 kompr melık ambalaılarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ·\· markasını arayınız. 
,;; 1 

~ ;:.?'i..___ . ., 

-------------~k~"'fcU Sıhhat ve lctimai muavenet ve 8 

iskan Umum Mndnrlog"' nudeıJ: ,(; 
ffJ )., 

1 - hkdn umum ıoiidilrlOğftoce cots ve nılktorı dııtl f" 

şerahl ayrı ayrı teebft ~dtll'n ıfplerd~o Tı•kY~ıect~ıib 
l r.tdr 5 b 

mtnler için onblo pulluk paıulıkla tını ,. ıe 1 

2 - Pazarlık martın 20 inci cama gftoO eaıt ):> ı..oııM " .. veUlf'tlode müetetarlık dılreelnd" toplaoar• ~ 

3 

da yapılacaktır. 1-ııı ıııll 
d h .. P -httklller buna Mit eartoamdt!rl Ankara 8 ıst•O 

mfidllrlftğtloden ve htanbul bmlr, Çanakk9\e 
ddrl61dul ile Koca~ll valiUğlnden atabtlfrltt· tJlıı•' 

d .,e 
4 - hıe~lller eartnım,.d~kl eeralt dılreeln e ııdlf· 

gOn ve eaalla komhyona mOaraceot etıfl~66 6 ı 
17 19 20 ııııııııııı 

! nı ıı 11111ıını11111u11111111 ıH ııuttınHnuı 11111ıımuııu11111111 umıı ı ıdııı 
§ a vagazı l 1 cuz a 1 ,ı 
~ l'l~lrmc vt• ı ıtmn l~leılulıde ft'oıizllk vr: ratıaılık jfırr'' 
:= flava!!azı K ullauınız 1,,, = U l~r 
=: YBpacagıoı:r. Y*"nt tt>sl atın kt-şif lrri "'" yup1l

1111e ceı 1•'
1 

- ıııhll _ ruzdaki tıozukloğun raıulr \ı• bakımı nıu 

§§ lDIZ tarafından heduv yapılır. n!ıİJ}J 

:= Belediye gaz ve saat kiı·nlaı·uıı ııı 
:= njshette ucuzlatınıştır. ~rt" 
5 Fabrlkamızıu kok kOmllrlerUe katrao, zlf t .,e ı:dıı'· = . ucıı 5 r.otları her ctb,.tcce b(ltQo emHlloe faik "e 

s lliirucaac yni: esi 
~ Belediye Havagazı ;cJıır 
~ TelefoP aoro 
~ Fabrika g26 ili~ 

i 1111111111111111il11111111111111 il 1111111111111111 "" d İı 1111111 111 il 111 1111111 

2

i
1111111111 1 

"L Ü {S ..-Sabuııl9•·: ,,,, 
k01190 ıllıf 1 

IÜ M l O Lül SABUNLARI) dayaoıklıı 6rı1, {8 rdrll 1( 
ıfabrlkaaıuın bllt>ıdzıllr. Her yt le Jtıl' 

'/'optt!n 11e perake11
' • 1'tl~ı 

ilmid tabfl ı•r' 
K.ea111r1e p• 


