
şibiceziresinde: 
iddetli zelzeleler olnıu._ 2 
v yıkılmıştır. 1-Ialk; 932 se
e inde olduğu gibi korku
nu kırlarda oturmaktadır. 

e UL.USAL e 1 ugilterede iddetli hrtınalar 
olmuş, luJauı aııdırau yağ· 
murlar yağmıştır. Fırtına, ka· 
rada ve denizde mühim za
rarlara seheb olmuştur. 

·• ·.· -• . 
lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 
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önderimizin seyahatları Prens J Avrupa afakında kara bulutlar beliriyor 

tatürk, Alaiyeden Dögaı Bay Mik- Almanya; her tarafta hudut
ntalya ya Gec;:tiler 1~i~::.~~~:.:~~ e:.~:. larını tahkime haşladı, Bul

eisicomhuru hamil olan Zafer tor- ~:gaı~~:::tin::t~gil!~;~~ garlar da hazırlanıyorlar 
olduğu halde Reisicümhur 

tosunu Kocatepe taki11 ediyordu .. Bay Miklas'ı ziyaret etmiş· 1 d b d k k 
tir. Prensin Budapeşte'ye Bitlerin, hu gün er e acuııu ayrete üşürece arar-
gideceği hakkında şayialar lar verecegv i söyleniyor. Trak'.73 Bul!!ar komitesi baş-
döomektedir. J u 

lngiltere'de 
Yeııi bir kömür şirketi 

teşekknl edivor 
.; 

Londra, 18 ( A . A ) 
Oelsb Associated Collierice 
ile Poksel Duffrin Teamcol 
şirketlerinin birleşmesile vü
cuda gelecek teşekkül Iu-

Zaf•r torpiıo~ıına r<'f akaı Pden Kocaıepe torpitomu:: 

Antalya, 18 (A.A) - Is- torpitosunu Kocatepe torpi· 
bul'dan ayın 16 sında tosu da takip ediyordu. 
e vapuru ile hareket bu- Alaiyeye bu sabah saat ye

n Reisicümbur Atatiirk, dide muvasalat ediJmiş, Ata· 
Çeıme önlerinde saat türk Alaiyeye çıkarak üç saat 

de Zafer torpitosuna ge- kadar kaldıktan sonra ayni 
rek Alaiyeye doiru yolla- vasıtalarla Antalya'ya teırif 

giltere'nin en mühim kömür 
müessesesi olacaktır. Adı 
geçen bu iki tirketin yıllık 
kömür süri\mü 11,000,000 
tondan ve gene yıllık kömür 
istihsal kabiliyetleri 20,000,000 
tondan artıktır. Bunların 
sattıkları kömür ha11aten 
vapurlarda kullanılmaktadır. a devam etmiılerdir. Zafer · Deuamı 4 ncı'l sahifede -

---------------------................... ~ .. ~-----------------~ 
rran gazetesinin bir makalesi 

alkan ittifakı,Avrupaningü 
enehileceğ~ bir teşekküldür 

Bulgaristan, ittifak lıalinde bulunan dört komşu 
devlet arasında uzuıı müddet yalnJz kalamaz .. 

(Tın )jgaıetesi;-Balkan it
akının birinciı yıl dönümü 

ln&1ebetile uzun bir ma
le yazmışdır. 
Fransada yarı resmi tanın· 
•t olan bu gazete; Tilrkiye 
ugoslavya, Yunanistan ve 
omanya devletleri arasında 
ulanan Balkan ittifakı mu· 

hedesinin, birinci yılanda 
mamen tatbik olunduğunu 

u ittifakın konsey başkanı 
en baıbakanı Bıy Maksi
osun, muabedede musarrab 
duğu liz~re Konsey başba
nlığını Romanya dış ba • 
nı Bay Titülesko'ya dev-
ttiğini, Bay Titülesko'nun 
ikan ittifakının vücud bul
ası için çok çahıan diplo
atlardan biri olduğunu kay-
ettikten sonra ıu mütalcayı 

rlUmektedir : 
Balkan devletleri; geçmiıte 

iribirlerile çok uğraımış ve 
aralarında kolayca unutulmı· 
Jacak .bldiseler geçmiş dev· 

tlerdır. Bu itibarla, Balkan 
ttifakı mevzuu babıolurken 
u paktın günlin birinde 

tahakkuk edeceğine kimse 
anmıyordu. Halbuki bu 

ddiada bulunanlar, yanlıı 
Otiindüklerini az bir zaman 
Dra yakinen anlamıtlardır. 

·ra; Bay Te•fik Rllttl 

liı lJalka11 ittifakım imzalıyanlnr 

Aras, Bay Maksimos, Bay kanaatını vermiıtir. 
Titülesko ve Bay Yetiçin, Romanya Dış Bakanı Ti· 
sulhu takviye için vücude tülesko, Balkan ittifakının 
getirmek istedikleri eserin, istihdaf eylediği yüksek ga-
boı olmadıj'ını ve tahakkuku yenin husulünü mümkün kıl· 
mümkün bir teıebbüs oldu- mak için Rusya ile Roman· 
ğunu gördüler. ya arasındaki ihtillfların 

Balkan itifakı konseyinin; halline çok hizmet etmit ve 
Ankara'da, Atina'da, Bel- iki memleketi birbirine hay· 
grad'da ve son zamanlarda 1i yaklaıtırmııtır. 
Uluslar derneğinin merkezi Bu siyasal muvaffakıyet 
olan Cenevre'de yaptığı top- Balkan ittifakıoın batardıiı 
lantılar da çok iyi bir tesir en mühim ve pratik itlerden 
bırakmıı ve bu teşekkülün, biridir. 
hakikaten sulhu takviye Balkan ittifakının; kUçlik 
edecek ve Balkanlarda harb itilifla beraber ylirllmediği 
tehlikelerini ortadan kaldı- halde bu teıekklllle eaaılı 
racak mabiyıtte olduiu -D.tı•mı «ır,ündl ıelıifua -

kanı c;ospodin lvan Oı·maııciyef neler söylüyor '! 
Sofya - Bulgar Muallimlerinin umumi 

kongresi toplandı. Trakya komitesi başka
nı İvan Ormanciyef, kongreye bir telgraf 
çekmiş ve Bulgarlann müstakbel amaçları· 
nı göstererek hayli saçmaladıktan sonra 
şunları yazmıştır: 

"Bulgar Milleti, 22 sene evvel öz yurd
dan koğulmuştu. Bulgar muhacirleri, yu
valarına dönecekleri iÜnll dört gözle bek· 
liyorlar.,, 

Son alınan haberlere göre; Bulgar komi· 
tecileri, her tarafta, kaynatma halinde bu· 
lunıyorlar. Bulgar hükümeti, eıkisi gibi ko· 
mitecileri her türJü hareketlerinde serbest 
bırakmıştır. 

iyi malumat alan mahafilden sızan riva-
yetler, Bulgar hükumetinin 50 bin kiıilik 
bir kuvvet hazırlamakta olduğunu bildiri· 

1or. 
İstanbul 19 ( Husuıi ) - Alman gazete· 

leri; Hitlerin, bua-finlerde Acunu hayretlere 
dütürecek bazı mühim kararlar vereceğini 
yazdıktan ıonra, Alman Reisicümhurunun 

vereceği bu kararların, doğrudan doğruya 
Alman Milletinin kararları olacağını ve bü
tün Almanyanm, tek bir vücud halinde 
Hitlerin gösterdiği yolu takib ettiğini ilive 
eylemektedirler. 

İstanbul 19 ( Hususi ) - Alman Reisi· 
cümhuru Hitler, alelade bir yurddaş aibi 
oturmak şartile Sabık Alman imparatoru 
Kayserin, Almanyaya jelerek Hamburi ci

varındaki malikanelerinden birinde ikamet 
etmesine müsaade etmiştir. 

Paris - Almanyanın, gizli surette btUün 
hududlarını tahkim etmeğe baıladığı Ber· 
linden haber veriliyor. 

Hitlerin, 7 Martta Sara gitmesi tahak
kuk etmiştir. Alman, diktatörü, Sar'da mü· 
him ve siyasal bir söylev söyliyecektir. 

fstanbul 19 ( Hususi ) - Son jOnlerde 
mperkezi Avrupa'da hasıl olan durumdan 
Cenevre'de büyük bir heyecan vardır.Ulus
lar derneği mabafili Sulhun ihlalinden endite 
etmeğe başlamıştır. c j Muhtekirler cezalandırılacak 

Kadınla~~?~ildi l{ok fiatlarında ih
ca~:·1~0:: .. ~~~~! :ub~~~~ tikilr mı yapılıy· or? 
mesi neticesinde ölüm ceza-
sına mahkum olan Anita 
Yonberg ile Rcnate Fon 
Natzmern ismindeki iki ka
dın bugün idam edilmiıler· 
dir. 

l)ünva .. 
çekıne 

. 
şanıpıyonu 

Oslo, 18 (A.A) - Dünya 
kürek çekme sürat şampi
yonluğunu Norveç'Ji Mikael 
Lakarut kazanmıştır. 

-~---·---
Alman 

Balon mftsahakası 

tehir edildi 
Berlin 18 ( A.A ) - Yedi 

balonu sürükleyip götüren 
fırbnadan ötürli Darmsdadta 
yapılacak olan Alman balon 

müsabakası ileriye atılmııtır. 

Paris .takımı 
Prağ takımını yendi 

Paris 18 ( A.A ) - Paris 
şehri takımı ile Prağ ıehri 
takımı arasında yapılan fut
bol maçında, Paris 11fıra 
kartı birle Prai takımını 
yenmiıtir. 

ökonomi hakanlığı lstanbul ve lzmir 
valilerine birer tebliğ gönderdi 

Ölwwmıi Bakam Bay Celal 
Bayar 

Ankara 18 (A.A)- Ôko· 
nomi bakanlığı lstanbul ve 
lzmir valilerine telirafla bi· 
rer tebliğ göndererek kok 
fiatlarında ibtiklr yapıldığı 
hakkında karıılaıtığı tikl
yetler üzerine yaptırdığı tah
kikat neticesinde yerli kok
ların fabrika teslimi toptan 
tonu iıami 16 buçuk ve 
perakende 18 buçuk ve mu· 
ayyen evsafı haiz Alman 
koklarının da lstanbul an
trepo tHlimi tonu 21 buçuk 

liradan fazlaya sablmaması 

bet ton ve daha yukarı aht 
veriılerin toptan ve daha aıa • 
ğının perakende sayılma11 

lüzumunu ve memurlar koo· 
peratifinde İstanbul'da Al
man koklarımn yukarıdaki 

fiate satmaia baıladığını 

bildirmiştir. 

Ökonomi bakanlıj'ı hu 
teblij'de aksi surette hare
ket edecekler hakkında 1913 
numaralı kanunun cezayı 

hükilmlerini tatbik ve yerli 
kok üzerine mevzu himaye· 
nin kaldınlacağını da illve 
etmektedir. 

Aleksandr'ın 
Yüz kalıbı Marsilya 

müzesine tevdi edildi 
Marsilya 18 (A.A) - Kral 

Alcksandr ile Bartunun ci· 
nayeti müteakip alınm:ı olan 
yüz kalıbları hükfımet üye· 
leri ve Yugoslav mlimessil
lerinin huzurunda Marsilya 
milıtaini tevdi edilmittir, 



• Sahife 2 
(Ulusal Birlik) 

Jf t{b;i ~e T ;;;
1kki 'frak;•; ga=~~-:-İ-~-Y:rı_z_•ya-0~-l-a_r_ı_--P-ey-;:he: 

Asr~BohT~;ffk"ak;ı;hi;;~nın nın seç~m usulü ,_ Davudun 

18 ş~ , 
SevdaS 

kuınandanı sarayı topa Papanastasyo: Trakya müslümanla- Beni israilin büyük kahrauı~ 
~ • • rının hakkını müdafaa erliyor lôtuu da yıldızı sönmüş, Fı• 

tutmak ıstemışdı Atina :--- Muh_alif Yunan Hükumet, gerçe akalliyet- taarruzunda mauffip o)muŞI 
gazetelerı; Garbı Trakyada- lerin, komünizmi takviye ~ j 

olabilir. Ihvanımızın bu ha
taları usulü dairesinde tas
hihe teşebbüs etmesi hamiyet 
muktezasıdır. Ancak en zi
yade sükune ve ittihada 
muhtaç olduğumuz şu sırada 
ihvan arasında ihtilaf çıkar
mağa ve o ihtilifJara şiddet
lendirmeğe sebebiyet vermek 
düşünülecek bir mes'eledir. 
Bunu cemiyetin menfaati na
mma tehlikeli görürüm. 

deki fırkamız temin edecek. 
Fakat bugün maatteessüf 
görüyoruz ki fırkamız ferden 
tefevvük ve ekseriyeti haiz 
olduğu halde mecliste mu
vaffakıyet temin edecek bir 
vaziyette bulunamıyor. Ce
miyetimizin mevkiini temin 
etmek kuvvetimizin men
baını teşkil eden fırkamızın 
ittihadile , kuvvetleımesile 
mümkündür. 

ki Müslümanları; parlamento ettikleri kanaati besliyerek - 2 - . . Yvzan : , 
ve. ayan seçimi işlerinde ayrı bunlar hakkında daima ihti- Davud Peygamberin yeni vetlerı. bılm .. ecb~rı,.j 
b k·ıd h hükümdnrhk mıntakası ol- du J d uA'"' ır şe ı e areket etmeleri yatkarane hareket etmek n e ıne uşm ~ 
hakkındaki usulun kalkaca- istiyor ve ikt dar mevkiini dukça genişti. Tarihin maruf vu~, günde°: gü·Pd 
ğına dair olan haberleri neş· elinden kaçırmamağa çalışı- Bahrilutu bu arazinin sağına, lenı~o~~u. ŞımalıD " 
rederken hükumete hücum yor, bununla beraber böyle Kudüstde şimaline ' düşüyor- arazısını de ele . . ı-.. 
etmekte ve bu usulün, yasa kanuni durumları biranda du. Filistinliler, Davud' un hükumet merke~ıoJ ~ 
ile tesbit edildiğini ve bina- d~ğiştirecek ve muhalif par- sol komşusu idiler ve Akde- kaldırdı. Yahudı. 
enaleyh kolayca kalkamıya- tilerin fikrini al d h - niz kennrmda yukarıdan a- mütemadiyen gehP 

w ·ı · k ma an a şagw ıya müstatil şeklinde bir - · J d D ud, cagını ı erı sürme tedir. Çif- reket kadar cesaret göste- egıy?r ar . •· av ,J) 
tçi fırkası lideri Bay Papa- remez Bu d.. .. ·ı k toprağa sahip bulunuyorlar vaş ıkbalın en pa -~ 

· uşunce 1 e c;ı an idi. Filistinliler, Davud'un 1 · k D•r 
Bugün cihanın nazarları 

bize matuf. Herşeyi yeni ida
renin müessislerinden bekli
yor. Bizzat efradı arasında 
ihtilaf çıkarsa buna çok te
essüf etmek lizımgehr. İs
mini öğrenemediğim bir ku
lüpçe, tensikat için hareket 
ordusu kumandanlığına mü
racaat yolunda bir karar 
verildiğini işittim. ihtimal ki 
bu doğru değildir, öyle ol
masını temenni ederim. Fa
kat her halde onun şuyu 

bulmasının halk üzerinde fena 
bir tesir basıl edeceği şüp

hesizdir. 

Diğer taraftan 31 Mart 
irtica vakasının zuhuru sırf 
cemiyetin kusurundan ileri 
gelmedi. Bazı vakaların te
sirile adeta bir emrivaki kar
şısında bulunuyorduk. Cemi
yetin buradaki yegane hata
sı mevkiine lüzumundan faz-

nastasyo, gazetecilere vaki şayiaların ve t I d erıne çı ıyordu. L"" 
gaze e er e d.. ·· d .. ki · · b.. - k h .. k.. d 1 k k Pi'!' 

beyanatında demiştirki: go·· rdu .. g- ·u· m h d. l . .. uşun u crını onun uyu u um ar ı ve ı 
ava ıs erın mu- ll · d 

.. - Bu mes'ele için gaze- bafagw alı oldu - k .. eme erim ve ruhi ahvalini destanları arasın 1 

t 1 · d kl b 1 guna anıım.,, bilmiyorlardı. Davud, zı·ncı·re, 1 d e erın ya:z ı arını mü a e- Demiştir . arzu arını a uo 
ğakarane telakki ediyorum. kafese sığmıyacak bir arsla- O, zaten tabiateP 
Zira Garbi Trakyadakı Müs· Vak tinde na benziyordu. Kendisini an· kahramana benzi)' 
lümanların seçim işlerinde • • • cak eski kain pederi Talütun rayından çok kere 
ayrı hareket etmeleri, kanun- GcçırıJmıyen kont~n- dehşetinden korumak için çıkar. Gecenin sük 
la teyit edilmişti~. janlar iade edilecek Filistinlilere boyun eğmişti. de güzel sesi ile 

G Fakat beni İsrailin büyük okurdu ve bu se.-J 

Bir şey ıdaba nazarı dik
kati celbediyor. Cemiyetin 
kanunlarını kat'i biliyoruz. 
Bu kanunların cemiyet efradı 
tarafından düşünülmeden çe
kinmesi ve buna karıı ce
miyetin sükut ile mukabele 
eylemesi gariptir, sanırım. 

Şimdiye kadar bizi mahve
den, kanunlarımızın fenalığı 
değil, muamelatımızda o 
kanunları çiğnememizdir. 

Mevcudiyetimizi temin için 
cemiyet zabıtasına daha zi
yada ehemmiyet vermeliyiz. 
Vakit geçirmeden bir telif 
komisyonu teşkil edilerek 
ihvan arasında mevcut olan 
suitefehbümleri, muvakkat 
bir zaman için olsun, orta
dan kaldırmağa çalışmalıyız. 
Hataların nereden çıktığmı 
araştırmalıyız. 

Cemiyetin buradaki en mü
him hatası, bu gibi inkılap
lardan beklenilen mantiki 
neticeyi hasıl edecek olan 
kat'i tedbirler alınmasına na-
sılsa lüzum görmemesidir. 
Memleketimizde şiddetli ve 
şüphesiz gayrikanuni bir tat
hir ve tasfiyeye lüzum gö
rüldüğü bir sırada, cemiyetin 
tereddüt ve müliyimeti 31 
Mart hadisesini yadigar bı
raktı. Ulllumi muamelatta 
gösterilen mülayemet insani
yete m11vafık olsa da içtimai 
hikmete münafi idi . 

Eğer cemiyet ilk muvaffa
kıyet anlarında hükumetin 
idaresini temamen eline al-
mıı olsaydı, şüphesiz ki bugün 

bu yolda karşılaştığı müşkü
litı atlatmak için uğraşmağa 
mecbur olmıyacak, milletin 
mukadderatı elinde buluna
caktı. O zaman kuvvetin 
kendisine bir hak olarak 
bahşettiği bu muvaffakıyeti 

bugün tedbirlerle, pek müş
külatla elde etmeğe çalış
mayacaktı. 

Şimdiki halde kuvvetli bu· 
Junmağa muhtacız. Bunu da 
lpbuiı meb'uan mediain-

la güvenerek her türlü vaka
lara karşı hazırlıklı bulun
maması idi. 

Biz komite olmak itiba-
rile her ihtimale karşı hazır 
bulunmalı idik. Muayyen 
bir program dahilinde hattı 
hareketimiz muayyen olma-
lıydı. Halbuki vaka guou 
cemiyet efradı, yekdiğerin
den bihaber, vasıtasız, fay
dasız bir kuvvet halinde 
müteferrik ve perişan idi. 
lstanbuldaki cemiyet efradı
nın bazıları taraf:ndan hak
sız olarak korkaklıkla tefsir 
edilmek istenilen bu denika
rane hareketleri, şüphesiz 
hareket ordusunun muvaffa
kıyetini ve icraatını kolay
laıdırmış oldu. Bu program
sız kuvvetin ufak bir ihtiyat
sızlığı ihtimaJki memleketi
mizde ikinci, lran vekayii ih
das edebilirdi . 

Bu hataların tekerrür .. et-
memesi için iptida her ihti
male karşı efradımıza bir 
hattı hareket tayin etmeliyiz. 
Her zaman için üçüncü bir 
inkılap hareketine hazır bu
lunmalıyız. Cemiyet efradı 
aralarında her türlü rabıta-
dan mahrum birer mütefer
rik unsur gibidir. Cemiyet 
müntesipleri biribirlerini ta
nımalı, yahut tehlike zaman
larında yekdiğerini tanıyarak 
muayyen bir program dahi
linde hareket edebilmek için 
birlcşebilmelidir. ,, 

Bu fikirler 31 mart vak
asında yapılan fena tecrü
belerden dolayı ileri suru-
lüyordu. Çünkü yalnız cemi
yet efradı değil, cemiyet 
erkanı bile hadise esnasın
da biribirlerinin nerede ol-
duklarını ve nereye saklan• 
dıklarını bilmiyorlardı. Bunu 
bilmedikleri gibi hadisenin 
mahiyetinden de haberdar 
değildirler. Doktor liahed
din Şakir beyin o günlerde 
gizlendiği yerden arkadaş
larına gönderdiği aşağıdaki 
mektup bunu isbata kafidir: 

"Kardeşler. 
Sizin bulunduğunuz yeri 

bulmakla meşgulüm. İzinizi 
haber alarak şu mektubu 
yazıyorum. Ne yapılacağına 

dair sizden malumat isterim. 
Size mi iltihak edeceğim, 

yoksa ne yapacağım, bildi-
rini:z. 

Devamı vaT 

lnti babla rı ümrük ve inhisarlar ha- 51 

k 1 kahramanı Tnlutun da yıl- yavaş yavaş etraft• 
an ığı, gümrük baş müdür- dızı sönmüştü. 

Tasdik olunan hele- lüğüne; on beş gün içinde Talut; Filistine taaruz et-
geçirilmiyen kontenjanların miş,,kaoJı bir harp sonunda 

hayran hayran on• 
di. Davud'un çok 

diye reisleri 
Samsun belediye meclisin

ce reisliğe seçilen bay Hüs-

nü Ismailin intihabı ile Van 
belediye meclisince reisliğe 
seçilen boya oğlu bay Şa
banın intihabı Ali tasdike 
iktiran eylemiştir. 

l{lering 

iadesi hakkında bir tamim 
göndermiştir . Bu tamimi 
aşağı yazıyoruz : 

yenilmiş, kendisi ve üç oğlu 
öldürülmüşlerdi. Filistin cen-

erkek oluşuda bu rJİ. 
kat daha artırırdı. 

Esası dahilindeki tedi-

1 - Ecnebi devletlerle ya
pılan ticaret itilaflarına bağlı 
kontenjan JisteJerindeki ta
rife pozisyonlarından geçi
rilecek eşya için verilen be
yannameler üzerine usulü da
iresinde gümrüklerce tetkik 
müdürlüğünden istenilerek 
alınan tahsisatlar, alındığı 

gaverleri, buna raimen hır
slarını alamamışlar cesedini 
beytişsama getirerek duvar
lara germişler, bu kanlı ce
set karşısında iÜnlerce ei
lenmişler, şarap içmiş, raks 
etmişlerdi, Davud, Filistine 
tabi olarak hebranda oturu
yordu. kayın pederinin kor
kunç akıbeti onu müteessir 
etmişti. Çünkü aralarında 

geçmiş bir çok hatıralar u
nutulmaz kahramanlık vaka
ları ve silah arkadaşlıkları 

sarayında müteaddi~ 
lar vardı. Birkaç tar. 
cuğu olmuşdu. Fa~~ 
kuvvet onun uslandl eli( 
!ündeki ihtirasına -·-;j 

ramıyordu. Ayni z•~ 
çok genç ve dilber 
rail kadınları da 
hükümdar için k 
gizli arzu ve ihtir• 
yorlardı. Onlarca 
Davud'a sevdirebile' 

yeler ve mukavele
nameler 

Maliye Bakanlığından Def
terdarlığa gönderilen bir ta-

gün gümrüklerdeki ilan tah
taları üzerine asılmak sure
tile ilin edilecekdir. Bu tah-

mimde; ecnebi memleketlerden 
getirilecek eşya ve malzeme 
bedellerinden Klering esas-

sisatlarla geçirilecek eşyanın 
gümrük muamelesi, ilin ta-
rihinden itibaren 15 gün 

zarfında bitirilmediği takdir
de, tahsisatlar birer telgraf 
ile Tetkik müdürlüğüne geri 
çevrilecekdir . 

ları dahilinde ödenecekleri 
içinle mukavelerine tediyatın 
klering esasları dahilinde 
yapılacağını gösterir şekilde 
kayidler konulmakta ise de 
alınan malların bedelinin 
hangi memleket kleringine 
ithal edilmek .ı suretile öde-
neceği tasrih edilmemekte 
olduğu gibi verilecek para
nın klering esasları dahilin
de Cümhuriyet merkez ban
kasına yatırılacağına dair 
de bir şart konulmıyarak 
yalnız - Merkez muhasebe
ciliğince ödenir, suretindeki 
kayidlerle iktifa edilmekte 
bulunduğu mukavelenamele
rin tetkikinden anlaşılmak
tadır. 

Bu hal tediyede bazı müş
külitın zuhuruna sebeb ol
makta olduiundan badema 
klering esasları dahilinde te
diyat icrasını müstelzim ola
rak yapılacak akidlerde bah
si geçen hususların mukave
lenamelere dercinin usul it
tihaz olunması bildirilmiştir. 

Yeni · tayinler 
Münhal olan Eskişehir ta-

pu müdürlüğüne, V ckilet 
emrinde bulunan Trabzon 
tapu müdürü bay Münür, 
Adliye Vekaleti teftiş hey
eti reisliğine Adliye başmü
fettişlerfoden bay Raşid Ko
nuk, Muş iza muavinliğine 
Kağızman Müddeiumumisi 
bay 1aa tayin oluamutlardır. 

2 - Ancak bu gecikme , 
2-1156 sayılı kararnamenin 
15 inci maddesinde sözü e
dilen sebeplen' dayanırsa bu 
sebeplerden ötürü geçirilen 
günler onbeş günden indi
rilecektir . 

3 - Bu kural'ın şimdiye 
kadar tebliğ edilen ve bun
dan sonra edilecek olan bü
tün ahdi kontenjanlara şamil 
olduğu tebliğ olunur. 

Türk 
Vatandaşlığından ih

raç olunanlar 
Bayazit vilayetinin Diya

din kazasından olup Gire
son 'u rı Piraziz nahiyesi 
başmuallimi iken pasaportsuz 
olarak Batum'a kaçan, ora
dan da Erivan'a giderek 
muallimlik yapan Salih oğlu 
Abidin; Midyat kazasının 
Estil köyü ahalisinden iken 
kaçarak yabancı bir devletin 
askerlik hizmetine girdiği 
anlaşılan Püsküllü oiulların
dan Ahmet oğlu Süleyman 
ve izin almadan yabancı 
devlet tabiiyetine geçen 
Saidel kazasınının Hacı Pirli 
mahallesinde oturan Binga
zili Ahmet oilu Miftah icra 
vekilleri hey' eti kararile 
Türk vatandışlığından ihraç 
edilmitler clir. 

vardı. 

işte bu tarihten itibaren 
Davud, hakikaten kınından 
sıyrılmış tehlikeli bir kılıncı 
avıdırıyordu. Talut, ortadan 
kalktıktan sonra artık mey
dan ona kalmış sayılabilirdi. 
Kain pederinin eski baş ku
mandanı Abner Lüt gölünün 
şimalinde Yardan nehri ci
varına kaçmış bulunıyordu. 

Davud, ilk hamlede Filistin
lilerden kaçan Albnere ikinci 
bir darbe vurdu. Abner ba
şını kurtarıp kaçmış, fakat 
geriye kalan beni lsrail kuv-

Makedonya 
Ve bütün Epir kar 

altındadır 
Atina - Bütün Makedon

yada ve Epirin her tarafında 
müthiş kış vardır. Dramada 
ve civar köylerde kurtların 
yapdığı hasarat çok mühim-
dir. Bazı köylerde ağıllara 
hücum eden kurt sürüleri, 
yüzlerce koyunu parçalamış
lardır. Birçok yerlerde mü-
nakalat kesilmiştir. 

Florina ve civarına bir 
haftadanberi kar yağıyor. 

Makedonya'nın bir çok 
yerleri ve Epir karlar altın
dadır. 

ne bahtiyardı. Dafll 
Kudüste dolaşıyord&J. 
da genç hasse ce 
ri de vardı. Bir çet 
yaklaşmışlardı. J 

Davud, ansızın d '
Bir kadın çeşpıed 

dolduruyordu. • . 
Kadın, gençliğinİO 1P 

zel, en olgun çağıP~ J 
Yarı çıplak kolları,~ 
mer heykelin koll•;~r 
tırlatıyordu. Kadın el' pa 

du tanımış, iri '/~ 
gözlerinin bütün 
bütün dikkatile aıJ te 
nalı ona bakmıştı. yG 

( Devanı il'H 

Karol J 
Lüpeskoyu b• •• 

yor mu?· ip 
Romanya kralı M 

Bayan Lüpeskop'u t'.I. 
ceğini bir Ingiliz ,.'} ı 

ı yazıyor. 

Ayni muhabir1 1' 
nun, Romanyayı tcrlı 
üzere bulunduğunu ~ 
yor. 

Satılık Piy 
Alman marka b•' 

sağlam kuyruklu ?ı 
yano ehven fiatJ• 

Aı tar. "' manya Almak arzu ede.,... 

Askeri teşkilata ehem· gün sabahdan akf~ 
• • ldar ULOSAL mıyet verıvor .. "' gazetesı ıdarehane 

Paris - Almanya, Prus- caat etmelidirler. 
yada askeri teşkilat yapma
ğa başlamıştır. Danimarka muhtelif taraflara 1 
hudutlarından baıJayarak 1 alayı gCSnclermiıtiı 



Sahlfe 3 ---------ıj;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;m;~(U~J;=.mal B_f_rl_fk.) _________________________________ ~~-------~lS~Şubat 9~ 
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ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI Bı·rıı·k Si Limitel vapur ~lzmır yun mensucatı~ 
" ORESTES ., vapuru 10 martta gelip 14 martta Anvers, ::i! 

Rotterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. CGndclik ıiyaeal guete acentası -Türk Anonim şirketı._i== 
" GANYMEDES ,, vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar Sahibi: Haydar Rüşdtı Öktem 

Cendeli Han. Birinci kor- - B = Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg irin yük Neşriyat müdürü : u mQe sese~ iki ,·üz bin lira sermaye ile • 
:r don. Tel . 2443 J alacaktır. llamdi Nazheı The Ellerman Lines Ltd. ıeşekkill elmiş ve Di O:y entııl Karpet Mann·5 

SVENSKA ORİENT LINIEN Telefon: 
2776 

1akçörers l.Jimited (Şark hah) ı.ıirketine ait ~--
" FROST " vapuru 18 şubatta Rotterdam, Hamburg, Adres: lzmir ikinci " MARONIAN " vapuru _ l '< _ 

C Beyler sokağı 21 şubatta Londra, Hull - zmirde Halkapmardaki kumaş fabrikasını 1ataa ~ openhagen, Dautzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskan- Ab - =-
d onc şartları : ve Anversten gelip tahliyede almıştır. l•,abrika biUOn tc~kilut ve te8İsat ve mCle· ili İoavya limanları için y' ük alacaktır. 700 k -

uruş senelik bulunacak ve ayni zamanda tahdimini ile eskisi gibi l kanunusani J 935 la· ii 
" HEDRUN " vapuru 28 şubatta Roterdam, Hamburg, 400 • altı aylık Londra ve Hull için yük ribind"-'.' iıibarcn ?'•·ııi ş!r~ct !"rafından i'leıil- i\i 

Copenbagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve iskan- illin şartları alacaktır. mekıcdır. Her ııcvı yDn ıplıklerı, kuma,, baııa. i§ 
dınavya limanları için yük alacaktır. Resmi ilanlar için : " EG YPSIAN ,, vapuru ay - niyP ve çorap İnınl edilecektir. MamulAtm emea- § 
NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE Maarif cemiyeti ilanat sonunda Liverpool ve Svven· tine filikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmittir. ! 

lzmir Nevyork art.ı.sında ayda bir muntazam sefer bürosuna müracaat edil- seadan beklenmektedir. Da mnmulUt Pcştcmaleılar haşmda eski Orozdibak i; 
T melidir. 11 THURSO t - l k =: " AMESIS " vrpuru 12 Martta doğru Nevyorka hareket " vapuru mar itıisalindcki sergide le , bir edi me le ve sahf fah- Si 

Hususi ilanlar : idare- t d L d H il :!!il!! edecektir. or asın a on ra, u ve rika içimle yapılmaktadır. l;;;;;a; 
hanede kararlaştirilir Anversten gelip tahliyede 

SERViCE MARıTıM ROUMAİN Basıldığı yer: ANADULU bulunacak ve ayni zamanda - Posta kutusu: 127 
Ga b

A Akd · · · d b' matbaası Telgraf adresi: İzmir - Alsancak -r ı enız ıçın ay a ır muntazam sefer Londra ve Hull için yük 1 
M ~~=l~~.E~a:.:;:nur: ~ez:~~· 1~:,!~~; e~6ec:: ~~'.ta Malta' • al~:';~~~ ı AN .. vapuru mart •.llllll~Iİl11İl~ÜÜııİlılıİııİıJİİ' 11:,~f l~ıılıİıııfırı~~llllf llf lllllllllf lllllllllllfllllUllİi 

" ALBA JUL YA " vapuru 12 Martta gelip 13 Martta Kitaplarınıza Gnzel Bir ortasında Liverpool ve Svven· Not: Vurul tarihleri ve 1 değiıikliklerden mes'uliyet 
Malta, Cenova, Marsilya, ve Cezaire hareket edecektir. Cilt. Hahralarmı?.a Şık seadan beklenmektedir. vapurların isimleri fizerine kabul edilmez. 

Yolcu ve yük kabul eder. Bir Albnm, Ve sair 

Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden Cilt işleri Yaplır· 
Acente mes'uliyet kabul etmez. mak isterseniz : 

Fazla tafsilat için akinci Kordonda Tahmil ve Tabi' • l'ENı KAVAFtAR • · k · . ıye 

far etı bınası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat Çarşısmt/u 3 f. J\·11nwrmfo 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 
- - Ali Rıza - -

N. V. 

v. F. b. van 
Der Zee 

& Co. 
EUTSCHE LEVANTE LlNIE 

''ULM,, vapuru 18 şubatta 
bekleniyor, 20 şubata kadar 
Anvers, Rotterdam, Ham
burg ve Bremen için yük 
alacaktır . 

.. A 'I quı a,, vapuru 22 şubatta 
bekleniyor Haınburw A ' g ve n-
Yersten yük çıkaracaktır. 

ARMEMENTH. SCHULDT 
HAMBURG 

.. HANSBURG 
2 " vapuru 
5 şubatta bekleniyor, An-

Ycrs ve Hamburg yük çıka
rıp Rotterdam ve Hamb •. ~g 

•çın yµk alacaktır. 

JOHNSTON LINE LTD 
"KE NMORE,, vapuru 25 

fubatta bekleniyor L· , ıvcr-

pul ve Anversten yük çıka-
rıp Burğas, Varna ve Köı-
tence Galar B 'I . . 

' :r ve raı a ıçın 

Jük alacaktır. 

HE EXPORT STEAMSHIP 

CORPoRATION 
"EXMJNSTER,, vapuru 20 

l~batta bekleniyor, Ncvy,ork 
lçın yükliy~cektir. 

Satılık Motör Mücellithanesine uğrayınız. 
12 beygir kuvvetinde (Di • zel) markalı az kullanılmış rin idarehanemize 

bir motör satılıktır. Taliple- atları ilan olunur. 
müraca-

., . ( ' . .. :. . .: ·. . .. ·-· lstanhul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 1'ürk Anonim Şirketi 
Serınayesi 3,000,000'füı·k lirası 

istanbul Bahçe kapı dördüncü 

1 
Sıhhat halık yağı 

Norveç halık yağlarının 
en halisidir 

iki defa süzüln1üştür 
Y eğilne deposu 

Hamdi Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

TLJRKiYE 

llRAAT 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAJ-IAT--l;O~Q 

.. EXARCH " vapuru 2 
artta bekleniyor, Nevyork 

çin yilkliyecektir. 
Geliı tarihleri ve vapur-

110 isimleri üzerine mea'u· 
et kabul edilmez 

llam:a Rüstem beyin foıoğraflıanesi, lzmirde en iyi 
fotoğraf çekmekle şölıreı bulmı bir san ·aı ocagrdır. En 
müşhülpe enı olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraj
lardan memnun lıalmışlardır. 

flanı:a Rüstem beyin, foıoğraj 
gazası da muhterem müşterilerinin itıee 
her reşit malları. f oıograf makim•leriıri 

~o-ocaımK-To-R-·--Süıner Baiik-.. ... 
Ali Agah 

Bi · . 
l'lnci Kordon telefon 

o. 2007 - 2008 ' 

•• 

u 

dır, Bir zıyurcı lıer şeyi ;spaıa kafidir. 
(Jzmir • Başturak caddesi Refik . ' 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

ikinci Beyler Sokagı N. 68 
Telefon 3452 -

AHAP 
kadar zararsızdır ki kalp, böbrek, basur memeleri rahatsızlarına, ge

elere, çocuklara ve tansionları yükselmiş kimselere doktorlar yalnız 
Porjen Şahap ) müshil pastillerini tavsi e ederler. 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla. 
en güzeli mı, en ucuzu 

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz ktınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarı 
lzmir şubesinde 
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Vilay(•t bütçesi hazırlaıu yor 

Yeni bütçe bir buçll :~ 
·ı } k kal 

Italya-Habeşistan arasındaki durumun sou saf haları mı yon o aca ::; 
~~~----194111--··---------A d is Ahahada Italya aleyhine hararet- Hususi muhasebe emlak hankr 

• dan 50 hin lira istikraz edecd J 
li nümayışler yapıldı. ltalyanın şimal •·p~!~":.-',.~::,~miy.:ı:;~:~::; :~;::h1:;1.,:::~0 k~;:~ • ı A. l • d 1 • h l 1 l yaptığımız tahkikata göre mec· bilhassa köylerde bıet 

vı ayet eı~ın e as { eı·ı azır l { ar.. :~~d:mt:;,::.::~n veil~en~Qn~:~ cs·ad:leııl için fozlalıkl~~ 
. . ın ıt mektebi mOdiir tr1 

• 
____ bütçesi ilzf!rınde tetklklerıne 

1 
d .dl .._. 

200 B • h f • k ki ( G • ) E • ' l 1 k ' ye erin e de bazı ıs~ ın ton arp ma zemesı ve alır y ü. O an1 vapuru, rıtre ye >•Şv'!1 ~ca 1••r. 
935 1 

'd d,.gıetklikter için bu ' 
ı ayet n yı ı varı at çtJ, 

giden milislerle birlikte Napoli'den hareket etnıiştir :::r~:'!e!ırte~~~u~du:1i':ı;; ~e~ ~==~::~~:ngeı~n :::.:; tJ ) 
~apoli 18 ( A.A ) - Bugilo saat 12 de 200 ton tarafmtlun hummalı bir ıurette uık~ri talimler yap- eklenmesi iıtenmektedlt· 

barb malzemesi ve katır yilklü ( Ganj) vapuru ile maktadır. 
Çl"n yıl büdçP-81 varidatı da bu 

miktarda idi. Fakat vlliyete 
Eritreye hareket eden ıniliıler halk tarafından alkt~· Pariıten verilen haberlere göre, Habe,istanın payı· bağlı muhtelif dairelerin maı· 

lanmı~dır. tahtı olan Adiı Ababada, bu hafta mutat pazarlardan raf büdçelerl bu yıl yüklü ola 

lstanbul l 9 ( Hususi ) - ltalyanın şimal viltyetle· hiçbiri olmamıt Te pazar meydanlarında halya aley· rak hazırlandığı fçto büdç~nio 

rinde başhyao askeri hazırlıklar devam ediyor. Gô· hine 9iddetli nftmayişler yapılmışdır. BfiU1n Habeşiı- masraf kıemında fazla kabarık · 

niillü Fa~ist ;ençlcri, kışlalarda tefrik olunan zabitan tanda ftalya dftşmanlıtı hilkimdir. lık vardır. Şimdiye kadar Mu· 
• • t t • ha!!ebel hususiye, Sıhhat ve 

Balkanlarda şı.dde- Sar için yapılan anlaş- ~:t~~~:i m~~:;~~e·~ü:::.t:~,evr~ 
., maeraf büdçelal hazırlat:mış, 

tli zelzeleler oldu malar imzalandı vll~.~:.:··~::~:;~ğ8 amral 
~~~--... -----~--~ 

Halkirlik şihi ceziresinde iki ev yı
kıldı. Halk sokaklara döküldü .. 

Sar'daki madenler ve deıniryolları 
Almanyaya devredilecek 

Roma 18 (A.A) - Resmi bir tebliğe iÖre, bu sabah 
Sar hakkında Napolide imza edilen Yesikalar ıunlardır : SelAnik 18 (A.A)- Bu sabah Halkidik Şibiceziresinde 

12 saniye süren şiddetli bir zelzele olmuı iki ev yıkılmış· 

dır. İnsanca zayiat olduiuna dair bir haber yoktur. Halk 

1932 de olduğu iİbi evlerin yıkılmasından korkarak kırlarda 
oturmaktadır. 

Fransanın Sarda madenler, demiryolları ve diğer gayri 
menkul mallar üzerindeki haklarınm AJmanyaya devredil
mesi hakkındaki anlaşma. 

Sosyal sigortalar hakkında sosyal aalaıma. Sar idareıi
nin devri hakkında anlaşma. Husuıi Fransıı ıigortaları bak· 
kında anlaıma. Sar idareıinin devri hakkında hükumet ko· 
misyonu ile Almanya arasında anlaşma. 

Sofya 18 (A.A)- Hu ıabab saat 8,40 da merkezi Sof· 
yaya 220 kilometre uzaklıkta bir zelzele hisıedilmittir. Zel· 
xele cenup Bulgaristandaki Rodoplan mıntakaıında daha 
kuvvetli hissedilmiştir. 

Napoli 18 (A.A) - Sar için yapılan muhtelif anlaımalar 
imzalanmıştır . 

Macar 
Muarif hakanının 

seyahatı 
Perugıa, 18 (A.A) - Ma· 

car maarif bakanı B. Homan 
buraya gelmiş ve mahalli 
memurlar tarafından istikbal 
edilmiştir. Mumaileyh şehrin 
abidelerini ziyaret etmiş ve 
bunlara kartı btiyük bir 
alaka göstermiştir. 

Macar bakanı öğle yeme· 
ğini ecnebilere mahıuı üni· 
versitede yemiş ve üniver
siteyi 2ezmiştir. 

Bükreş 
ile Odesa arasında te· 

lefon görüşmesi 
Moskova 18 (A.A)- Bük

re~ ile Odesa arasında tele· 
fon görüşmesi 1917 ıenesin
denberi ilk defa olarak baş· 
lamışhr. Yakında Moskova 
ile Bükreş arasında doğru· 

dan doğruya mükaleme ya· 
pılabileceği ümid ediliyor. 

Deniz komisyonu 
Martta toplanacak 
Tokyo, 18 (A.A) - (Asa

hishimbun) gazetesine göre, 
Bahriye bakanı, parJimento 
deniz komisyonu Mart bida· 
yetinde toplanmıya davet 
etmiştir. Komisyon amiral 
Yamomota ile beraber Ja· 
ponya'nın müsavat talebile 
lngiliz ve Amerika'lıların 
nıetalibini telif etmek im· 
kanlarını araştıracak ve ayni 
zamanda Iogiltere ile Ame· 
rika'nm taarruzi deniz sillh
larının ilıaıı hakkındaki 
tekliflerini tetkik edecektir. 

Komisyon itftyiik okyanus 

Hey'et bir sefer daha yapacak 1 Sahalı Gazeteleriıain ı 
B d C. h ' İ • TeJgratları . yr seıer ey e }• Ankara . - Asker Şürası • 

1 
• bugün büyük erkinıharbiye 

fl}fl muvaffa {Jyetı başkanı v Mareşal Fevzi'nin 
başkanlıgında toplanmııtır. 

-----·--- - lstanbul - Fransa,. memle· 
Amerika'nın ,cenııp kutbu ara- ketimizdeki Sörleri Japonya-

zisi 200 hin miJ genişledi ya gönderecekldir . 
lıtanbul - Bulgar kabi-

Dunedin ( Cenubi Amerika) 
18 (A.A) - Byrdin riyaseti 
altındaki sefer hey' etinin bir 
çok üyeleri bu sabah ( Ya· 
kob Rappert) vapuru ile bu
raya gelmişlerdir. Byrd, Bay
gof Vhalesdeki ikameti es
nasında Amerikanın lcenub 
kutbu arazisindeki müstem· 
lekelerine iki yüz bin mil mu
rabbai arazi ili.ve etmiştir. 

Yapılan seferde nüfusca ıa· 
yiat olmamışdır. Yakob Rap
per buraya evvelce tahmin 

edilmiş olan tarihten iki gün 
evvel gelmişdir. Vapurdaki· 
lerin cümlesi sıhhattadır. Yal· 
naz bazılarının ' yüzünde çe· 
kilen mihnet ve meıakkatle· 
rin aliimi görünmektedir. 

Byrd ile arkadaşları şarka 
dojru yeni bir keşif seferi 
yapacaklar ve sonra Valpa· 
raisive rideceklerdir. Byrd 
yarın Oucklanda giderek Cu· 
ma günü oraya gelmesi mu
karrer olan zevcesine mülAki 
olacakdır. ------- ...._.., ______ _ 

Hatı, doğu ve Tuna emniyeti 

Romanya siyasal ma
hafilinde endişe var. 

Almanya teklifi kabul olunursa, kü· 
çnk anlaşmaya hakkı hayat yokmuş. 

Bükreş 18 (A.A) - Ro· 
manya siyasal mahafilinde 

Almanya ile bah devJetJ~ri 
arasında Alman cevabı esa-

tahkjmatma ait itilifoamenin 
tecdidimi yoksa ilgasımı li· 
zım geleceği hususunda üç 
memleketin beslemekte oJ
duiu fikirleri de mukayese 
edecektir. 

sına dayanan müzakereler 
ihtimalinden dolayı endişe 
vardır. Bu mabafil, batı doğu 

ve Tuna emniyeti hakkında 

olan üç meselenin birbirin • 
den ayrılması, Küçük anlaş· 
ma devletlerinin hayati men· 
faatleri ıararana olarak Al· 
manyanıa itine 
kanaatindedir. 

yarayacaiı 

nesinde ihtilaflar devam 

etmektedir. Kabinenin isti· 
fası bekleniyor. Yeni kabi· 
neyi Radfin teşkil etmesi 
muhtemeldir. 

Istanbul - Yarın Ankara

da muhakemesi başhyacak 

olan Bayındırlık bakanhiı ile 
tramvay şirketi arasındaki 

divada bulunmak üzere Jz. 
mir saylavı Bay Mahmud 

Esad bugün Ankaraya git
mitdir. 

Ankara - Yeni Maarif 
teşkillt kanununda, tedriıat 

müdürlükleri birleıtirilerek 

bakanlıkta müıa•irlikler ih· 
daı edilecektir. 

Almanya 
A vuıturya ftzerine mi 

yflrnyer '! 
Iıtanbul - En son gelen 

haberlere göre, Almaııya, 

ltalya • Habeşistan gerkin· 
liğindeo ve ltalyanın Habe· 
şiıtanla meıguliyetinden bil· 
istifade Avusturyayı işgal 
için iki fırka asker sevket· 
mek üzeredir. Gene bu tel· 
grafa göre, ltalya, bu habe
ri alınca iki kolorduyu Bren· 
ner hududuna röndermittir. 

Anadolu 

büdçeıind,. hayvan haetahklerile 

milcadele f çln gf'ç~o yıl da 

Lüdçıoıılndcm 5000 Ura, hueu&i 

muhasebe murıf büdçeslode de 

yeni teekll olunan köy büroıu 

tayin edilecek iki memur 

na ve köy bftroıunun muhtelif 

masrafları için 3000 lira faz· 
lalık vardar. Huıuıi muhasebe 

mQdürlilğO mHraf büdçeef 

124,000 lira üzerinden hazır· 

lanmıotır. Geçen yıl biidçeef 

121,612 lira idi. 

Sıhhat mOdürlOğü !bildçeıin· 

de de fl"DI hlr imdadı sıhhi 

önderimizin se
yahatları 

B01ıarafıbirirıci sahifede
etmişlerdir. 

Antalyalılar Atatürk'ü em
salsiz tezahüratla karşılamıı-
lardır. Şehir baştan baıa 

donanmıı halk büyük bir 
sevinç içindedir. Bir fener 
alayı yapılmıı ikametKihları 
önünden milli marşlar söyli
yerek geçilmiştir. 

Saat 19 da Riyaseticüm· 
bur hey' etini hamil olan 
Ege vapuru da limanımıza 
geldi. Sevinç ve tezahürat 
devam etmektedir. 

Antalya, 18 (A.A) - Yüce 
Reisicümhur Atatürk, köık
lerinde istirahat etmektedir. 
Halk fener alayları ve teza
hürat yapmaktadır. Saat 17 
de iç itleri bakanı Bay 
Şükrü Kaya gelmişdir. 

Yangın 
Bu aabah aaat 8,40 rad

delerinde Karşıyaka ıuğuk 
kuyuıunun ordu sokağında 

bay Hikmetin oturduğu ha· 
nenin bacası tutuşmuş ve 
derhal yetişen Karşıyaka it· 
faiyesi ateşin sirayetine mey· 
dan vermeden yangını ıön· 
dürmüştür. 

itizar 
Bay Orhan Rahmi Gökçe 

rahatsız bulunduklarından 
( Bu genç kimdir? ) tefrika· 
ıını yazamamışlardır. Okur
larımızdan özür ve arkada· 
şımıza da Acil tif alar dileriz. 

Nafıa ba~müheodisli~ 'I. 
raat ve Maarif mad, 
büdçeleri henüz vilayeı• 5 
menıi~ıfr, huaQnlerde ~ 

. "' tr B 
çeler de hazırlanarak 

~eriltct'ktfr. Bunlardı ~o 
Dl 

yıl bQJç,.lerlne göre ı am 
vardır. ea 

Vılıiyd muh::;bei bi: 
müteaLhidlere ve dfğef e 
lılıırıoa olan borçlarıodt' d 

diye kadar 500,000 li1de 
mtştir. üunun ı 50 ooO fa • ıl 

geçı-n yıllardan def 

borçlardır. ErulAk "'" 
1 

bankasından evvelce 

edilmie olan borç ta 
tir. Bu yıl vilAyetf n 
mühim lnoaat f elerf 

Emlak ve eytım bıD 
tekrar 50,000 lira ısı 
dedileceğl haber ahn 
nuo için muhtelif .,,....__, 
birlikte tabıll edHmel"' 
hfeeeleri karoıhk gAateri 

Korkunç fırtı 

oldu ' 
Cl 

Londra 18 (A.A) ':.-o 
ta tatilinde lngilter?all 
ıiddetli bir fırtına ol~ /.•r 
Rüzgar bazı yerlerde ..J 
70 milden fazla bir ~~ 
esmiştir. Fırtına ile ~-e 
tufanı andıran yai 
yaimıştır. Bazı oval~ 
basmııtır. Yağmur '~A 
denizde ve karada ır U 
ıebep olmuıtur. 

Tan ~azetesil 
bir makaltİ 

Baştarafi birirtci s~ r 
mea'elelerde muteard 
durumda memnuniy~tl~ 
dolunacak bir kryfı~ 

itiraz edebiliriz )ılı 
umulmadığı halde 
ittifakı, daha bir 
olduiu halde ve 
zikreyJediğimiz veç '. 
çük itilifla müziç eJi ... ~· 
kendi b~şına sulh i 
yllk· hizmetler yaplll' 
vaffak olmuı bir palı 
noktai nazardan id 
nabilir ki, Avrupaııı0 
takviye hususunda 1 
herhangi bir teş~bb 
kan ittifakına daya 

Bulgariıtanın, Bal 
tına girmemesi, sal 
fakında itimat no F 
haizi tesir o)mama1'11 r 
ber bu devletin de 19' 
komşulariJe beraber ,l lar 
faka erieç dahil olrO Fr 
bii görüyoruz. ~ ~e 

Zira coirafi dut11;!tola 
nasebetile BuJgari•l , lu 
tifak halinde bulu'p al 
komtu devlet ara••• 
ferit bir halde uıuJ9 
kalmaıına imkio 1 


