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Al a la · , ( e n çeliilınez v-
rupa sulhu teh ·ıieye düşecel<t. 

--------------=--------~ - . . 
Uluslar kurumu genel sekreteri, Sırp Kamutay, ün öğ e-
konseyinLondrada toplanacağı- Matbuatı ihtiyat- den sonr& açıldı 

lıükftmetimize bildirdi h davramyor . 
IJ ) Belgrad, 11 ( A . A ) -

Kon eyde aza buluuaıı 12 devletıeıı alelacele 
Londı·a),a n1nrahbas göndermeleri talebedildi 

Avala ajansı bildiriyor: 

Yugoslav matbuatı Lo
karno muahedesinin bozul· 
ma ı meselesinde ihtiyatlı 

davranmaktadır. Yalnız Zag
reb'de çıkan Obzor gazetesi 

şu satırları yazıyor: 

Fransız - Sovyet paktının 

iyice tetkiki Loka rno hü
kümlerine uygun olduj'unu 
göstermektedir. Almanya bir 
bahane teJiikki ettiği bu 
paktın Fransa tarafından 

tasdikini de beklememiştir. 

Bu Alman hareketine intizar 

edilmek lazımdır. Fransa 'nın 

şerefi bir emri vaki tanı. 

maya •e M. Hitler'in tek

lifJerini birdenbire kabule 

mani olmaktadır. Fransa 
gelecekte Almany •nın imza

sına güvenip gfivenemiyece-~ - - - --
ğini .!!_üşünmeye mecburdut. 
Bunüöıa- ber&b;;z.bir- MÔdüıı. 
----·----~ ~-
vivendi bulmak~lizımdır. -

laiJiltere'nin battı hareketi 
Londrn'dan bh· gôrnnn mühimdir. Zecri tedbirler 

lıtanbul, 12 (Özel) - Ulus· Portekiz, ispanya, Şili, Ruıyaı Cumartesi rDaü Londra'da mümkün olacak mı? Şimdiki 
Jar kurumu enel sekreteri D nimarka ve Yunan hükfl- toplanacaiını ve murahhas· durum bir hukuki halden 
AYenol, dUn gece UJuslar m Uerine birer telgraf çe· Jarın acilen gönderilmesini ziyade duruma unrun bir 
kurumu kon eyinde aza olan : kerek Konseyin, Almanyanın - neıamı dtfrdürırıi ~t1.hifede- hal istemektedir. 
laailtere, Avustur lya, Franıa son hareketini tetkik eyJe- .-.... ~·--------
Italya Tnrkiye Polonya mek üzere fevkalAde olarak D k r t 1 , · • ~- . onıera~sı op anıyor 
Rüştü Aras Yııgoslavya . ·-~ 

başbakanı 
' Lokarnonuu yırtılnıasının, deniz 

ile görüşecek paktmda da tesit· gö terme_ __. 

Dış haka~ımız, M. Titulesko ve M. 
LitvinofJa biri il te Loııdraya gidecek 

1), 1 k 
Ja 01ıım1z Rn tn Ara 

i 1
1 ~anb 12 (Özel) - Dış 

ş Ctı B k 
b.. anımız Dı. Tevfik 
l\Uştü A 

raı dün Sofya'dan 
Rcç tk 
bak en garda Bulg r baş· 
Çcyra~ K6se lvanof'J bir 
~Uwt~ kad r görilşmüşlür. 

Aras, bugün Bela-rad 

istasyonunda da Yugoslavya 
başbakanı M Stoyadinoviçle 
görüşecek, müteakiben M. 
Titülesko ve M. Litvinof'Jn 
birlikte milletler cemiyeti 
konseyinde bulunmak üzere 
Paris'c, oradan da Londraya 
gidecektir. 

Kavga 
Balıl<esir, (Özel aytarımız · 

dan) - lvrindinio Soğan· 
bükü köyü muhtarı Zeynel 
bir vazife görmek üzere kö· 
ye gelen jnndarmaya kolay· 
hk gö terirken köyden ba· 
zıları kendisine hücum et· 
mişlerdir. Muhtar Zeynel 
bu hücumdan kendisini kur· 
tarma k için tabancasını çek· 
miş Mehmed oğlu Halil'i 
sol bacağından aiırca yara· 

lam ıştır. 
yaralı hastaneye kaldırıl· 

mıı, suçlu da yakalanmıştır. 

sinden endişe ediliyor 

Bir logiliz zn·hlısınm topları 

lstaabul 12 (Özel)- Lokar· Konferans, Marha 19 unda 
oo paktının ihlalinin, deniz Londra'da toplanarak tonili· 
paktında tesir göstermesin· toların indirilmesi ve topla· 
den endife edilmektedir. rın kaliboralarının kUçUltUl-

• 
Dünkü toplaııtıda, ıııeınuı~iıı kanu-
nunda yapılacak tadilat konuşuldu 

Knmutay bina ı 

Ankara 11 (A.A) - Ka· dördüncü maddenin de~İş· 
mutay bugün toplllnmııtır. tirilmesini gözeten bir tak· 
Fikret Silayın başkanhğmda rinio k bulü üzerine d6r· 
yapılan bu toplantıda me· düncü m dde tekrar oucU· 
murin kanununun bar.ı mad· mene verilmiş diğ r madde· 
delerinin değiştirilmesi bak· Jerin görüşUlme i d ~eriye 
kındaki kanununun ikincı bırakılmıştır . 

müzakeresi yapılmıştır. Ka- Kamutay pazartesi glln8 
nun layıbasile teklif edilen topl nacaktır. .............. ----~ 

Tayyare piyangosu 
dün çekildi 

----~-----------35 hin lit'ayı lzmir'de komisyoncu 
Kohen ve şel"iki Sıtkı kazanınıştır 

lstanbul 12 (Özel) - Tay· 4027 24226 :l532l 25:121 
yare piyangosunun ikinci 5805 ?6714 :l8 45 
ÇekilİfİDe bugün de Öğleden neııamı 4 llt 'Iİ ,aJaifeı/P • 

sonra devam olunacaktır. 
Dünkü çekilişte kazanan 
numaraları bildiriyorum: 

718 Nuınara 

35000 Lira 
29880 1unıaraya 

1500 
l 998:1 Nu nuıra) a 

J 2000 fjra 
J 4,) 79 l tun . rava , 

10000 l ,i ra 
l 28tJ, 2258 1297 t 

J\ 'umumla: d 11 l>i11er /iı <l J,u 

zm11111şlardır. 

500 Lira I uzananl ıı r 
1057 :19:l6 4172 7021 
7393 75~9 93:15 l :W7J 
ss:n 16068 JilU6 19457 

mesi hakkındaki anlaşmayı 
tetkik eyliyecektir. Dün top· 
Janao teknik komite, tali 
komitenin hazırladıtı rnporu 
2öıden geçirmittir. 

'felefon 
Muhaveı·esi gün· 
den guııe kolay

laşıyor 
• 

lzmir'le 1 tanbul nrasın· 
daki telefon tesisatı, altı ay 
sonra mük mel bir hale 
konmuş olacak ve hmir'den 
lstanbulla, lstırnbul'dan da 
lımir'le Konuşmak istenildi· 
ği anda beklenmeksizin arzu 
olu11an numara bulunnbile· 
cekti r. Bu suretle lzmir ·ls · 
tanbul telefon muhaveresi 
en kolay bir şekil lmıı ola· 
cık tar. 



• Rus - Fransız paktı, zam.anımızın 
en büyük siyasal aklidir 

12 Mart~ 
Sivrisinek 

Mücadelesi gonde~ 
gOne ile'rliyor 

S bh 
. . .... uıft 

ı 1ıtt ve ıçtımaı ... diı' 
Nakili: KAM! ORAL. ı, 

-70- 1111 Fransız muharrirlerinden M. ( Pertinaks) mer
kezi Avrupa için Alm:ınyanin büyük bir 

tehlike teşkil ettiğini yazıyor 

net direktörlüiü ile bele 
111

, 

arasında husule gelen ç~l!f t 
birliği neticesinde ıi ' ' 191

: 01 direktöı·o, Lüi'uin katil • 
nıye 

mücadeleai günden f 

olduğuna inan nııyordu ilerlemektedir. BusePe ~ 
menımı gelmeden .efb• 
sivrisinek haıaratınııı ııJJ, 
sına ve bu suretle sıto> 

ikisine de möıteh kıın. 
MUsyU Tolbiy k, şimdiye 
kadar hiçbir ıey becereme
diti için bir ficret almağa 
d istihkak kaz namaz. Ba· 
ba Anri işe karışmış olsay
dı katili t:le geçirmek için 
öyle bir tesadüfün delaleti
ne ihtiyaç hissetmezdi. 

Piyedoş, Emniyet direktö· 
rDnüo bu sözlerini tasdik ma· 
kamınd1t başını salladı ve : 

- Pek doğru müsyü di· 
rektör, baba Anri, hakikaten 
hepimize muallimlik edebile· 
cek evsafı haiz olan bir üs· 
t ttır. insan, onun emri al
tında bulunduğu zaman ken
disini ateşe atacak derecede 
ıevkli ve ~ayretli olurdu. 

Dedi. 
Emniyet direktörü, tekrar 

masasının başına geçti. Biraz 
düşündü ve sonra: 

Yarın - Dedi - Baba 
Anri'nin evine gidip katili 
ele geçirdiğimizi b ber ve
re ei'im. Eminim ki, o da bu 
muv ffakiyetimizi takdir ede
cektir. M. Tolbiyak'a gelince 
bundan sonra bize lüzumu 
olmıyacak dtğil, zira yaka
lanan (cani) nin, şiddetli bir 
müdafaada buluomaaı kuv· 
vetle muhtemeldir. Tahkikatı 
yalnız bir cihetten ylirütme
yib, d likanlınan sureti mai
l ti ile sair hususiyetlerini 
muhtelif noktalardan tetkik 
etmelidir. Ha, aklıma gel· 
mi ken onu da or yım; 
yakalanan adam takriben 
kaç yaşlarındadır? 

- Yirmibeş, yirmi ekiz 
yaşlarında bir delikanlı. 

- Pek iyi. Bu adaman ha
fif meşrep kadınlarla düıüp 

k lkbiı tahakkuk eltimi.Mis· 
yü Tolbiyak, bu ıribi kadın
lar mabafilinde tahkikat yap· 
mağa muktedir bir adamdır. 
Binaenaleyh yakalanan adam 
suçunu ikrar etmiyecek oluna 
mlisyfi Tolbiyak'ın hizmetine 
ihtiyaç hissedeceiiz. 

Gerçi, ilk istintakta bir· 
çok k till~ri söyletmiş oldu
ium vakidir. Lakin bu ka
tilin kolayca itirafatta bulu-
nacağına ihtimal v rmiyorum. 
Hele bakalım ne olacak? 

Piyedoş, emniyet direktö-

rünün bala şüphe etmesine 

için için kızıyordu. BunuDla 
beraber birşey söylemeğe 
de cesaret edemiyordu. Bir 
az düşündükten sonr : 

- Siz onu istintak eyle
diiiniz zaman beni d bu· 
rada b zır bulunm klığıma 
lüzum var mıdır? 

Diye ıordu. 
Emniyet direktörü, Piye· 

doşun hu sualine derhal ce· 
vap verdi: 

- Hayır, lüzum yoktur. 
Fakat öbür odada otur, şa
yed lüzum basıl olursa seni 
çağırmm. Bir de bu gece 
herifin ikametıibında araş
tırmal r yap k fena olmaz. 
işin arkasını bırakmamak 
v tahkikatı çar-çabuk ileri 
götürmek iıterim. Herifin 
evine giderken Pigaş ile 
ber ber ıeni de götüreceğim. 

Piyedoş, öntine baktı ve 

bir lahza dllıündükten sonra: 
- Emrinize amadeyim . 

Ancak, tevkif ettiiim adam 
hakkında kat'i bir kanaat 
basıl etmenize yardım ede
cek bazı noktalar etrafında 
size izahat vermekliiime ml1-
saade buyurmanızı rica ede
rim. Evvelemirde, yakaladı
i•m delik nh, cüzdanın için
deki resmi kendisine iade 
etmeklij'im için hana yirmi 
bin frank bir para teklif etti. 

Ben bu teklifi reddedince 

Son posta ile a-elen Paris 

gazetelerinde, meıhur Fran· 
sız muharrirlerinden Perti
nakı'ın bir makalesini gör· 
dük. Bu makalede Rus Fran· 

sız paktının ehemmiyetinden 
babıedilmekte ve bu paktan, 
zamanın en mühim akitle· 
rinden biri oldutu ileri ıü · 
rülmektedir. 

M. (Pertinakı) merkezi 
Avrupa'nın bugOnkil duru· 
munu teşrih ederken, Alman
ya 'nın Fransa için en büynk 

virerek diyor ki: 
"Komfioiıtlik propaguıda

sının daim hükmtınü dr· 

düğlioü ve fırsat baldukça 

tesirini ıasterdiğini kabul 

ediyoruz. Fakat şunu da 

kaydetmek lizımdır ki, SoY
yet Rusya, dıı ülkelerde 
propaıanda yapan komilnist
Jeri himaye etmekten daima 
uzak kalmııtır, Bugün, Rusya 

ile en samimi ı ı · olan 
memleketlerde komünist 

propagandası yapanlar takip . 

edilmiş, viddetle cezalandı

rılmıı ve buna rağmen Ru!l

ya 'nın bir şik"yet sesi yilk
aelttiii işitilmemittir, yioi 
Sovyet Ruıya, dıı ülkelerde 
Komünistlik propagandası 
yapanlar için : .. kendilerine 
ne isterseniz yapmakta muh-

aalemeğe çalışılacak~ 
tarsıoız,, demek isteraııf fb 
hareket etmekte ve asi• dır 
gibi itlere karışmamalıt•,oı 
Bu itibarla Rus-Fraosıı 'd' 
sakmdan sonra Fraos• 

1 
Komilnistlik propagand•,0 
nın kuvvet bulacaiı~d•0 

dişe etmek lüzumıuıdu'• 

----------••-· ....... ~-----------
evvelki gece Yunan donanması, 

ansızın Kalbron 'u ter ketti 
ar banın içinde rovelverini 
çekerek beni ölümle tebdid 
etti. Beni öldlir6rs '! işinin 
daha berbad bir hale gire
ce;inden dem vurarak onu 
bu hareketten vaı reçirdim. 
Kendisine komiserin evine 

bir tehlike mahiyetinde ol

duğunu ve bu sebeple yakın 

ıarkta Türkiye ile Yugeslav
ya ve Romanya'nın dostluğu 
nu elde etmit olan Rusya 
ile Franu arasında aktolu
nan bir misakın çok değerli 
olduğunu ileri sürmektedir. 

- 11,( 
Bu haber· Atina'da şuyu bulunca heı"kes heyecan ~ 

(Pretinakı), ıiSzDnft komü
nistlik propaıandalarına çe-

Limon 
Ekeikliği başladı, bir 

limon 15 kuruşa 
sallhyor 

çirdi. Kral, sabaha kadar Kalbron'da kaldı ~ 
tenid değildir. tığını ve altı y sOr~~; Son poıta ile sı~len Ati

na ııazetelerinde okuduğu
muza ıöre, Yunan donan
masının bir kısmı, evvelki 
ıece ansızın Kalbron üasn · 

bahriıindeo çıkarak bir sem· 

ti meçhule gitmittir. Bu ha-

ber, Atina'da fUYU bulur 

bulmaz bir heyecan bat 

göstermiş ve bazı mahafil, 

AIAkadar çevenler, do· olan manevralara baıl• 
nanm•ntn, Kralın emrile çık- nı haber veriyorlar. 

Türk bay..-;;ğ;;Türk .Uil· 
leti kadar şanlı bir 

tarihe maliktir 

ıid ceğimizi s6ylediiim halde 
zaptiye nezaretine geldiği· 
miıi görünce, arabada ken· 
di kendisini 6ldlirmeğe te
ıebbüs etti. Lakin ben bu 
ihtimali daha evYel dDşiln
mOş olduğum için nezaretin 
kapısı önönde duracatımıı 
bir sırada haberi olmadan 
tabancHını cebinden çekmiı 
almıştım. istintaka baılama
dan evvel bfitün bunlardan 
zatı alinizin de haberdar 
olmanızı faideli ilSrüyorum. 

Birkaç ıtındenberi azlığı 
gör.ftlen limonlar, ıittikçe 

eksilmiş Ye eYvelki gün bir donaama.aın bu çıkııını muh· • I ~ 

telif surette tefsir eylemiş- l}ünyanın her yanı! Türk hayra~'ıJ 
Dedi. 

Emniyet direktirö, Piye· 
doş'un söylediklerini not 
ettikten sonra: 

limon 15 ~uruıa katlar çık· 
mıştır. 

tir. Donanmanın çıkıtını J ( 

f.. · h·ı· k · ut 
Limonlar bu derece azal· 

ması, ilk defa olarak a-örlllen 
bir şeydir. Söyleodijine gire, 
hükQmet, dıtardan limon 
ithali için bir miktar konten
jan verecektir. 

müteakip Kral bizzat üssü· şan ve şere iDi 1 lr ve ta ti .. e , 
•bt' 

bahriye gitmit ve sabaha Bir akıam Konak inine Türk bayraiı; t•'' ' ' 
kadar orada kalmıştır. geldijim zaman muzikanın evvel TUrk'le dogıısllf •f' - Gayretli çocuksun veı· 

selim! Senin bu inuvaffaki
yetini bu akıam zaptiye na
zırına arzedeceğim. Umarım

ki hatırı uyıJır bir müka
fata nail olacaksın. 

Yunan donanmasının Üs· ahenktar bir haya çalarak tarihten sonra Tfirk'le 1 1110 

sülbahriyi ansızın terketme· komutaahk binaaı üıerinde- mış ve yaşıyacaktır. Sil dO 
si, siyasal hiçbir ıeye mOs- ki bayraiın bir er tarafın- bayrak, Türk yurtluo"

11 

Dedi ve Piyedoı'tan biraı 
daha tafıifit aldıktan ıonra 
Lüi'nin yanına getirilmeaioi 
emretti. 

Kışlık mahsullerimiz 
bı·ı sene zararsızdır 

Piyedoş, katili ıetirmek 
üzere Emniyet direktörDnUn 
odasından çıktı. Direktör, 
Piyedoş'un getirdiği fotoğ
rafla tabancayı çekmecesine 
soktu ve önündeki limltanın 
ziyasını bir kat daha fazla· 
laştırdı . 

--------------------Tahmin cetvelleri mülhakattan 

Biraz sonra, kapı açıldı. 
Piyedoş, Lüi'yi emniyet di
rektörünün odasına ıevket· 
tikten ıonra kendisi de di
rektördan müsaade alarak 
dış1rı çıktı ve bitişik odaya 
girdi. 

-ArkmH VflT -

j iği li dairelere 
ladı, vaziyet 

Kışlık mahsullerimiz bak· 
kında mülhakattan allkadar 
dairelere tahminler gelmef• 
başlamıştır. Bu tahminlere 
göre, busene vukua gelen 
son seyllplar her ne kadar 
çok tahribat yapmış ve muh· 
telif yerlerde tohumlar ahp 
götlirmUş ise de, bazı mın· 
takalardaki kıtlık mahsulata 

reıefon Tayyare 
3151 

c § n n IFir n· an ~Da Bfitftu lzmir'Hlcrin seve seve 
~ ~ ~ U U iki sao'att eseri. 

4Jc:a lkOIFDtüna 

gelmeğe baş

ıararsızdır 
da hiç zarar vermemiıtir. 

Bu itibarla kışlık mahıuller, 
zannedildiii kadar noksan 
olmıyacaktar. 

Mülbakattan gelen tahmin 
cetvelleri, ilgili makamlarca 
toplanmak~adır. Bunlar, ge· 
nel bir cehel haline kona• 
cak ve ziraat 
gönderilecektir. 

Bakanlığına 

eyrctmektc oldukları 

D 
Kuryoka kral ve kraliçesi Ginyer Ropcrf ile Fred Af tnire ,.e 

gnzel kızın iştirokile yapılan horikal..r filmi 

yfizlercc 

KolkOıraç 
rramamen renkli, dan~lı ve Ispanyolca şarkıh ne~'e ve zeratet filmi 

1 Ayrıca TDrkçe sözlD: Foks dOoya bobcrlcri (Olimpiynd mOsabakalarmıo 
heyecanlı sahneleri.) 

Seaııs saatları: KOKORACA 
18,37, 21, 15. 

15-17,50, 20,38 KONTINANTAL 15,45, 

Her seans sonunda lıer semte otobüs .. Karşıyaka ya varpur vardır 
::~ •• p •. - '.· • : ~ı. - . . - -: . - -

dan yavaı yavaş, ıüzlile, an- vaiıdır. ~··· 
zfile indirildiğini ve meraıim Tarih diyor ki; ·rur ,,J 
kıtaaaile meydanlıkta birik- taşıdıiı tuğu ve b•Y ,,e 
miş olan halkın da ulu bay- Türk kavmınıo ıan , e f ıoi 
ratımızı saygı ile sellmladı· finin bir 6rneiidir. Sil ol•' 
ğını gördüm. Tllrk'Un kendi yurdu 

1 11ıf 
Birin için bu azemetli Tibet yaylalarında bU" e~ 

bayratın karşısında huıua ve (yak) denilen bir 
11

' 

vardım. Büyük millemin ulu öknıftn kuyruiund• ll )e':, 
ve şanlı bayra;ı ve onun d }< t ı 

Jır ı, bu tuju taşım• ı1 11r• yarattığı tarihi düşündüm. ._ · (~ ~ "umandanlara aittı. ) , 
O tarih ki; dünyanı• en Cebe, yahud Şen C•b~,o 

büyük kavmini ve onun ıan· Timoçin'in meıhur 1'U ııı•o 
h mazisini gösteren milletle- danlarından idi. Bu kll ~1,çı 
ri ve devletleri kendi hima- danın da dört tane b•f 
yesi altında yaşatmı1tı. tuiu ve kabilesinin ele ~·~ 

Türk yaratıldığımdaa lHlırD rağı vardı. Bir Tür1' ı• tf 1 

ne kadar öiünıem yeridir. 

Dünya milletleri içinde Türk 

kadar büyük ve yüksek bir 

tarihe malik olan bir millet 

yoktur. Türk kadar zeki, 

iiderken, arkasınd• ~e 
gömleği, başında kurd 

1
, 

sinden Borki, omuzun~• J 
belinde kılıcı, eliP eb~ ~ 
bayraklı bir mızr•i1 

nurdu. ı.l 
akıllı, kahraman, mert, temiz b'r 11 

yürekli insan ve medeniyet Her kumandana 
1 ~·, 

ileminde en yOce mevkilerde rak verilirdi, başkuroa" r
yer alan ve bu kabiliyetleri iki ıerefli alameti 

0111J) 0' 
man tu ) ve (Çer tu dır~ 

üzerinde toplıyao bir millet 
yoktur. Türklük her Tiirk'ün 
kalbinde sönmiyen, Uikenmi
yea bir sevgidir. Runun için· 
dir ki; Türk, Türklüjünö 
temsil eden ulu bayrarını 

ıörünce gönlü ve ıöisil ka
barır, bu da onun hakkıdır. 

Türk bayrağı, dünyanın 

her tarafında görünmüı ve 
tanınmııtır. Q yalınız; Aıya
da degiJ; Avrupada, Afrika
da velhasıl, dOnyanın her ci
hetinde şöhretini ve şanıPl 
dalsıalana, dalgalana iÖlter · 
miştir. 

mile iki bayrağı "'~811od' 
bayrak sırıklarının u.Ç t'" 
o kıt'ayı askeriyeyı ,~ 

ıu11° eden resimler bu d 
Bir ülke ıapteden .,ef' ~i 
man ordusunu boıaP 1'" d' 
danlara nişan verilir, ~'' 
ziyade yararlık göstere t~ 
( Tuman tuğ ) ve ( çer 
verilirdi. ~· ı 

TUrkler; gök bayr• b'~ 
bayrak, siyah bayralc•r ~
bayrak ( itilanın abif1 1 

rai1 ) ıu taıımıtlır. ·r.J 
- Dm m111 3 ıu·ıi <n/ıı 
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Sablfe3 (UI~ B_f_rl .... fk ... ) ____________ _ 

Türk hayrag'"' ı, Tllrk ulusu kadar şanlı bir tarihe maliktir Olivi r v şilre a- N. v. 
lJaştarafı 2 inci sahifede rind saygı duygusundan luiunun çocuğunun yüıUne L • • t d V . F. H \ 'an 
Albayrak; turuncu ipek başka bir şey olm dıj'ı halde bakamazdı. SJ IIDJ e vapur • 

kumaştan yapılar ve dokuz yürürd~. ., Velhasıl: Türk er doğmuş acentası er Z ~e 
tane olurdu ve bayr k 6n- Ttirk fer; şa.nl_ı b.a~ragı.nın er yaşaması soyunda ve ka-
derinin b şına; Türk; neslini karşısında, mıllıyehnın ta?1: nında mllndemic olan 
unutmadığını göstermek için sali şevket ve azamehna bir millettir. Bunun bunun 
(Bozkurt) un h hrasına say- görmü~ olarak, hepıi başını içindir ki Türk bayrağmı; 
gı ol un diye Jtmdan bir eter, kumandanlar bayrağın namu undan, canından d h 
kurt batı takılırdı. karşısmda diz çökerdi. Bay- aziz dah ulu bilir ve onun-

Türkler kadar bayraiını rak herhanri fırkanın hiza- la 6ğ0nür. 
seven bir kavim görlilme· sın gelirse, biltlln asker Em idi ön yüıi>aşı 
rniıtir. Bir tuğunu ve bay- şanlı hayratını l~ııl~r v~ Yoşar Aclatepe --
rafını örünce en muk d- dokuz r kere y~rı öperdı. 
d . i . Bu b yraA"a v r bılmek, onun 

s b1rşey e-ördüğüae ınana • b 1 d .. k t b'I r k .. u un ugu yere aya n a ı · 
sayrı iJe b ıını egcr ve k . . ü b' k' • · ba i d . .. t e ıçın y ı ın ışının 

yra ını ü m n çıgn• • . ·.. 'b k 
rniyeceğine yemin der.Bay- s~nesını çıgneyı gekçme 
'"' • k d . lazımdı. Soyunu ve anını 
.. gının arşısıo a sevgı ve . k · b' T" k b 
Şe k• d . d' Til ki ın ôr etmıyea ır ur ay- l\11 ücel li t hanesi v ın en tıtrer ı. r er· .. 
d .. . ra ını bırakıb kaçamazdı . 

e bayraga edılen saygının z t TU k'I d k d 
dereceıini anlamak için Av· a en r er e avga a Yen İ Kavullar çarşısı 
ru 11 k ·ı d kI kaçan adamf olamazdı. pa ı arın va b yaz ı arı . 
b t 1 k k k .ıı.f'd' Hele bayrağını dü man ehne 34. a ıra arı o uma 11 ı ır. 

Tu k d t t
. . kaptmb da sat kal n Türk 

r or usunun sa ve ını .. 
ta t 

.1 d olursa, yurduna donemez, ço· 

o. 
şıyan ye onu emsı e en .-

ulu bayrak eıkiden on dı · -
rece müzeyyen idi. 

Yirmi arşın uzunluğunda 
•ırıi aııhr YC bu ırık, bü-
yilk •• ıilslli bir arabanın 
Ustünde bususi yapılmıı bir 
yere takılırdı. Ordunun en 
IDetbur yij'itlerinden seçilen 
zırhlı süvarilerin muhafazası 
altında bulundurulan bayrak 
arabasını bazan aJta Ye d ha 
~iyade at çekerdi, bu tlann 
takımları, baıaJ ra hazineler 
deierinde olurdu. Araba, r· 
dunun iCSbeğinde bulunurdu. 
DDşman ordu una bllcum et
mek. zam nı ieldlğinde, ba 
kumandanın vcrdiii bir mir 
lberine bUtUn farkalar etr fa 
dotru açılarak bayraiı bo, 
bir meydanda bırakırlardı. 
Tiirk ordusunun böyle bir 
ıradıtki heybeti inı nın ka· 
nını donduracak k dar bfi· 
yOktll. 

Ordu biner, biner kollara 
ayrılmış ve fakat fırka iti
barile toplu olarak saatlerce 
ıOrea mes feleri k plardı. 

lıte; o ., kit etrafınd rei • 
lerin, yiğitlerin yaya ol r k 
takilt ettikleri araba hareket 
eder, Türk bayrağ'ıda, gök-
lere başnu kaldırma olduğu 
halde dalgalana, dalgal na 
il rlerdi. Bu ulu bayrağın 
etrafında yüzl rce kavmin 
rtisleri, ruhanileri yürekle-

Ökenrenlcr! lut· • 

i Z Mı 
Paınuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fcsbrikası: izmir'de Halkapınard dır 
Yt>rli Pamuguodaıı l. Tayyare, K.,pckbn , Değir· 

men, Geyik v Leylak Markalarım · havi her nevi 
K bot bezi im 1 eylmekte olub malları Avrupanın 
ayni tip mensucahna faiktir. 

Telefon o.221 ve 3067 
1,elgı-af adresi: Bayl"ak lznıir 

,--------------------.... ~-• Bağ, Bahçe ve Çiflik sabipleriue" 
BiltUn düny ca tanKDış SCHERING • KAHLBAUM 

A. G. Fırm sının bil'umum haşere mücadelesi il çların
dan ve lzmir Bornova Ziraat lnstitüsü tarafından tecrfi
beleri yapılıp tavsiye olunan: 

A. Jeritol = Arsenik toıu 

8. Ob tbaurnkarhohnunı= ilaçlarımız gel-

c. 

D. -

miştir 

Abavıt= Pamuklardaki hastalıklara karşı mü· 
essir olan ABAVIT 

ıLE 

Hu ' MacunJarı mız :Hiçbir şekilde reka

bet kabul tmeyen bağ m cunlarımızda yoldadır 

iüracaat ınuhali 
Birinci Kordon 120 numar lı y;;rlıancde 

loka {Oka mmıtol) ~ •111111 flllfllllllllllllllllllllllllfllllllllf llllllllllllUlllllllllll lf llllllllllllflllllllllllllll• 

:i~/1~:0~01~:kc::.~: cıj ;ızmir yün mensucatı: 
li1 ... 

'" Pn · rJ •n ~ohopm 

Pil (l lftrı hir ruOt;· 
hil . 

erı olduğu· 
nu u 

ouınınyrnız. 

i İTürk Anonim şirketi~ 
§ ızmir l'On len ucatı 1'0rk A. ~· nirı Halka· _ 

~ ~ ı>mnrdoki kuma fabrika ı mnnıulntındnn olan = 
§ lllC\' imlik \'C kışlık, zarif kumaşlarla, hatlaııiye, -
§ ~al \ ' C yon çoraplnrı, bu kerre yeni açılan Hiriııci = 
§ ·ordondo Cumhuriyet meydanı ch·armdn 186 

~ ounıoradaki (~ark Halı 'rnrk rıoniııı şir .. = - -
~ keti) mnAozn mda atılmaktadır. lezkör fobrika- -

§ 0111 metanet \'e zerofct itilJarilt herke çe malum _ 
§ olan mnmnlatcnı muhterem mnştcrilerimizc bir _ 

ı defa dalın ıuv iyeyi hiı· rnzife biliriz. ;;;; 

-§ Toptan satış yeri: Birinci kordon No. 186 ::: 

~ Şark balı Türk Aaonim Şırketi _ 

. § Perakende satış yeri: Yeni m nifaturac:ılarda = = -~....,. =: mioıar Kemalettin Cad. Sağır zad biraderler _ 

hnplı Or On ~ --~- Kuzu og· ıu · çarşı ı Asım Rıza ve biraderleri _-
ruıı • Mnruf '-"" 

tıczn d • 1 Cf) = -

u~ v tli 

i tiycnler 

' 1bh t 

rııO lıil 

SJhap 

, t• cpo urındaıı ~ Yeni manifaturacılarda mimar K maleddin C d. = 
ccı.11111•lf>rdf'o - F K d · "I -

...... it r .. n .. 
11

• 1.-0 
r... -··· ..ı._.ı lıııııYı ~Ü !Hııiiıiı'ı~İıİııİııİİıİCİıııııiııııııİÜ111lıilılltt~ıılı il 11111111111111111111 il ııııuil 

Cendeli Han. Birinci kor · & Co. 
don. Tel. 2443 DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

THE ELLERMAN LlNES LTD. "HERAKLEA,, vapuru 16 
"FLAMINIAN,, vapuru 8 martta bekleniyor, 20 marta 

mart LIVERPOOL ve SVVEN- kadar ANVERS, ROTER-
SEAdan gelip tahliyede bu- DAM, HAMBURG ve BRE· 

MEN limanlarına yük ala-
lunacakhr. 

" TRANTIO ,, vapurt 15 
mart LONDRA, HULL ve 

cakhr. 
" ANGORA •• vapuru 3 

nisanda bekleniyor, ANVERS, 
ANVERS'ten gelip tahliyede HAMBURG'dan yük çıka

bulunacak ayni zamanda 
HULL itin yük alacakhr. 

" THURSO ,. vapuru 22 
martta LlVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip tah· 
Jiyede bulunacak. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION Co. L TD. 
" ALIMNIAN .. vapuru 5 

mart HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip tab-
Jiyede bulunac k. 

racaktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
"EXCHANGE,. vapuru 19 

martta bekleniyor, BAL Ti· 
MOR için yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARREN Ll
NE • LIVERPUL 

" KENMORE •• vapuru 22 
martta bekleniyor, LlVER
PUL ve ANVERS'ten yük 
çıkardıktan sonra BURGAS, 
VARNA ve tKÔSTENCE 
içio yük lacaktır. 

"Vapurların isimleri, gel-
Not: Vurut tarihleri ve me tarihleri ve navlun tari-

'I purların isimleri üzerine 
değişikliklerden met'uliyet 
kabul edilmez. 

feleri hakkında bir taahhüde 
girişilmez.,. 

Birinci Kordon, telefon 

l••-~.---11•--• No. 2007 - 2008 
DOKTOR · 

Ali Aguh 
Çocuk Hast lıkları 

Mütehassısı 
11'incı Beyler Soka~ı 

7'c/efon 3452 
68 

~ atıhk nıotör 
12 beygirkuvetinde (Dh~el) 

markalt ı kullanılmış bir 
...,otör atılıktır. Taliplerin 
idarebanemize milracaatl rı 
ilan olunur. 

-~~~~~~!!!!!!!!!!!!!~~~~~ ... 
BAŞ DURAK 

H AMDi Nüzu~:1~ 

Sıhhat Ezanesi 
Yafmz ttu,e temiz ve ucu7~ ilôç ''e in· 

\•alet !(eşitleri satar. 

ıhhat Balık Yağı 
Norveçyanao halis Morina Balık yağı ·u . 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzül mi. •üı. 

Biricik satıı yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi 'Ozbet 

SıııttAT EzANEsı 

12 M rt 936 

FraıeJli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

'' UL YSSES ti vapuru el
yevm Jimanımızda olup 
29-2-936 da ANVEf S, ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanlarına ha
reket edecektir. 

" HERMES ti vapuru 9 
martta BURGAS, VARNA 
ve KÔSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

" ORESTES " vapuru 9 
martta gdip 14 martta 
ANVERS, ROTTERDAM, 
A~STERDAM ve HAM
BURG limanları için yük 
alacıktır. 

" HERMES ,, vapuru 23 
martta gelip 28 martta AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

" ERLAND ,. motörü 13 
martta beklenmekte olup 
yükünün tahliyeden sonra 
ROTTERDAM • COPEN
HAGE, DATZIG, GDYNIA, 
GOTEBURG, OSLO ve IS
KANDINA VY A limanları 
için yük al caktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

" BULGARESTI., vapuru 
12 martta gelip yni günde 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LAS ve BRAILA limnnlarma 
hareket edecektir. 

"PELES,. vapuru 20 mart
ta gelip 21 martta MALTA, 
MARSIL YA, ve BARSE
LONE için yük al caktır. 

"ALBA JUL YA., vapuru 
16 nisan gelip l 7 ni ana 
doğru MALTA, MARSIL YA 
ve BARSELONE için yük 
ve yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket tarihle· 
rile navlonlardaki değişiklik
lerden acente me8uliyet 
kabul etmez. Fazla tafsil t 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye şirketi binası 
ark sında FRATELLI SPER
CO v pur centasına müra· 
caat edilmesi ric olunur. 

Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
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Mahkem eleı·de: 

lzınir-Torbah yolunda öldorüleııl<j 
mili 11 üzeri ode iki tabanca varll11' 

Hah ş as aı·ının bir çoğu sulh istemiyorlar. Bu 
haber Romada eyi tesir yapmamıştır 

Harar kumandanıRasNasihuı:kuvvetleriniu tab-taze bulunduğunu ve düş 
ıııaııla hiç barh etınediği halde sulhu kabul edemiyeceğini hildirmiştİı' 

lstanbul 12 ( Özel ) - Son gelen haberlere göre, 
Hohe Ra ları sulhO kabul etmek istememektedirler. 

Rus Nasibu da vardır. 

Has Nasibu, kuvvetlerinin tap·laze olduğunu ve dil · 

mania hiçbir temasta bulunmadığı halde sulha razı Has lmru ve şimrliyc kadar mnteaddit harplere işti· 
rok eden birkoç ra~ tan başka diğer rasların hepsi 

olamıyacağanı bildirmektedir. 
harbe devam etmek taraftarlığım gntmekte ve Jtalya· 
nm. hergllo biraz daha yıprandığmdan gnnno birinde Raslarm harp taraf tarhiı, Romu'du iyi bir tesir uyan· 

mağlOp olacağı kanaatım beslemektedirler. Bu kana· dırmanııştır. Sôyleodiğine göre, ltalyaolar, bun~an 
alta bulunanlar arasmdu Harar mıntnkası kumandanı dolayı tekrar ileri hareklltn kalkı mış bulunuyorlar. ........ 
Amerikadaki Almanlar Feci bir tren kazası 

Bir harb olursa dehal Alman 
yaya hareket edecekler 

Ncvyork, 12 ( Radyo ) - miştir· Bunlar, hemen silih 
Alman konsolosluğu ateşeai, altına çağnlmıyacak, fakat, 
Amerika'daki bütün Alman· Avrupa'da bir gerginlik 
ları muhtemel bir askerlik vukuunda Almanya'ya ıit-
hizmeti ıçın kaydetmek mek üzere hazır buluna-
üzere emir aldıiını ıöyle- cakl rdır. 

~~~~----·--·~···--~--~~~~-
J uslar kur11mu genel sekretel'İ, 

toplanaca• 
bildirdi 

kouse) in Londra'da 
ğını hnkômetimize 

-Ba~ıarafı 1 inci sahi/ ede
bildirmiştir. 

lst nbul, 12 (Özel) - Pa-
riı'ten haber verildiiine 
sz-öre, Fr n11z'lar Fgenii mik· 
yaata a keri tertibat almakla 
meşguldlirJer. Siyasal çeven· 
lcr, Alman askerlerinin Ren
den çekilmiş lüzumundan 
bahsetmekte ve aksi takdir
de Avrupa sulhunlln tehli
k ye dOşeceği kanaatinde 
liaulunmaktadırlar. 
Pariı 11 ( Radyo)- Franıız 

Harbiye Nazarı Moren, F ran · 
sa'nın seferberlik için teda
bir ittihaz edip etmediiini 
soran bir Amerika muhabi
rine demiştir ki : 

Henüz böyle birşey yok 
tur. Bununla beraber, btıtUn 
acil tedbirleri almı bulunu· 
yoruz. Llbum jllSrOrsek, az 
bir zaman içinde ıarki Franaa 
tamamen seferber bir bale 
kanacaktır. 

Paris 11 (A.A) - Alman 
haber a)aıa bürosu bildiriyor: 

Durum hakkında yarı resmi 
bir iıahatta bilhassa şu kısım 
lar vardır: 

Fransa hükumeti, Milletler 
cemiyeti muahedenin nakze
dildiğini tesbit ve müşahede 
ettikten sonra zamin olan 
devletlerin kendisine tama
men müzaheret edeceklerini 
ve bu müzaharet Lokarno 
hükümleri mucibince süel 
tedbirler tatbikine kadar 
sritse dahi bu müzaharetten 
geri k lmıyacakları ümit et
mektedir. 

Fransa, Ren'de statuko· 
oun iadesi için Lok rno 
muahedesile 17 nisan 1935 
tarihli konsey kararlarının 
kendisine verdiii bütün im· 
kanları kullanmağa azmet
miştir . Filhakik beynelmilel 
hukuka riayet edilmesini 
tekrar temin yani emri va
kiin tam mannsile teessüsüne 
mani olmak için bu riayetin 

milbim bir beynelmilel teza
htırde tecelli etmesi llıum
dır. Bu amaca varmak için 
Fransa'oıa kabul edecei'i aı
ıari ıey Almanya 'nıo IDıil· 
tere ye ltalya tarafından ıa
man itana alınacak bir an· 
1 şma ile rayri hukuki bir 
surette tekrar işgal edilen 
mıntakada hiçbir tahkimat 
yapmamağı taahhüt etmiştir. 

Loadra, 11 (A.A) - Lo· 
karno andlışmaııaı imıala
mıt olan İngiltere, Fransa, 
ltalya ve Belçika delegeleri 
dün Pariı'te toplanmışlar ve 
müzakerelerine Londra'da 
devam etmeğe karar ver-
mişlerdir. Bu toplantı yarın 
Londra'da yapılaoakbr. Bu 
devletlerin ıösterdikleri auu 
üzerine Milletler cemiyeti 
konseyi de bu ayın ondör· 
dünde fevkalade olarak Lon
dra 'da toplanacaktlr. 

Dün Paris'te yapılan top· 
lantıda lngilizler, Fransızla
rın noktai nazarları aksine 
olarak Ren'inl Almanlar ta
rafından tekrar tahliyesinde 
ısrar etmeksizin müzakerata 
girişilmesini istemişler, ltaJ · 
yanlar da müşah\t rolü oy· 
nıyarak Almanya aleyhinde 

her hangi bir zecri tedbire 
iştirak etmemişlerdir. Belçika 
murahhasları ise lngiliz, Fran· 
sız noktai nazarları arasında 
kat'i bir vaziyet almJş de
iillerdir . 

Londra, 11 ( A.A ) - M. 
Saro'nun nutkundan bahse
den Nevs • Cbronicle gaze· 
tesi diyor ki: 

Fransa'nın vaziyeti evvelce 
gösterildiği kadar uzlaşma 
aleybdarı deiildi; Milletler 
cemiyeti konseyinin Londra
ya naklinin sebebi bittabi 
Almanya'nın bu müzakere
lere iştiraki için bir yol aç
maktır. 

Ayni gazetenin Paris mu
habiri iıe ıu haberi yollayor: 

Fransız hükômetioin mu· 

·-· Balya Karaaydın nıadeni işçilerin
den biri tren altında kalarak öldn 

Balıkesir, (Ô&el aylarımız- motörfin ardındaki varonlar· 
dan) - Balya Kara Aydın dan birini Kanlar adı yeri· 

madeni İfçilerinden biri fe.:i len yer.le ayırmak isterken 
naaılıa düşmftş, vaıonların 

bir· tekilde ölmüıtftr: 
altında kalarak eıilmiıtir. 

ilçenin Enver paşa mahal- Zavallı itçi hemen öl-
leainden yirmi yaşlarında müştllr. 
kadar olan Vasfi ötey ıün Hidiı hakkında tahkikata 

Balyadan Akçay'a giden baılanmıştır. --------·-· --------
Hauptman kurtulamıyor 

~------------~--H ük Q m 23 Nis nda infaz olunacak 
lıtanbul 12 (Ôzel) - Linderberg'in çocuğunu öldllrea 

Hauptmanı ölümden kurtarmak, avukatlarıa ve valinin 

bütün çalıtmalarına raimen mnmkün olamamııtır. Katil, 

Nisanın üçünde alessabah elektrikli sandalyaya oturtulmak 

suretile idam edilecektir. 

anam bir mesele çıkarmaaa 
çalışmak hususundaki nok
tai nazarında muhakkak ıu· 
r<>tte 11rar edeceğine dair 
hiçbir emmare yoktur. Bel
kide Fransa ıonunda Al· 
manya'yı Cenevre'ye nıiite· 
caviz olarak şikayet etmek 
hakkında ve zecri tedbirler 
tatbikini istemek için hiçbir 
sebeb ~ımadığını söyleyen 
lngiliz noktai nazarını kabul 
edecektir. 

Daily Telgraf iıe diyorki: 
lnıiliz hüktımetinin vazi· 

yeti sarih surette tebeyyün 
etmiıtir. lngiltero bir teca • 
vilz taktirinde bütün kuvve· 
tile Fransa ve Belçikaya 
yardım ıedeceiine dair kat'i 
teminat vermiştir. Bu temi
nat Fransız Alman hududu
nun her iki tarafında her 
türlü acele harekete karşı 
kifi bir garantidir. 

Daily Heraldin fikri şu

dur: 
Fransa'naa yürümek iste· 

diii yol hiçbir hedefe var
maz bjr yoldur. lnriliz dış 
siyasasının esasını teşkil · 
eden ve etmekte devam ede
cek olan bir kollektif emni
yet sistemi ile Milletler ce
miyetini takviye eylemek za
manı gelmiştir. Eğer bu esas 
dahilinde Almanya ile müza-
kereden imtina olunursa yeni 
bir anlaşma imzası ve Alman
ya'nın, Cenevre'ye dönmesi 
fırsatı bir daha ele geçmiye
cektir. Fransa ıunu sarih su
rette bilmelieir ki lngiltere 
eski ittifak mahiyetinde bir 
anlaıma imzasını dütünme
mektedir. 

• Tayyare pıyan· 

gosu dün 
çekildi 

-B~ıarafı birinci snhifede-

150 Lira Kazananlar 
539 1732 2552 3:l63 

4066 5110 7343 7486 

762:3 829:l 9650 9655 
11701 11959 12t73 12919 
13965 13936 16306 16799 
17619 19588 20218 20324 
2078t 22419 2 :ı.199 25952 
26451 268:l0 28002 28497 
2886'1 29680 

Yüz lira kazananlar 
3:ll 4.47 2512 4013 

511 25 6748 5S60 6222 
69'l.7 7234 73U 7~28 

8550 9706 ı 1008 124.3:l 

3:390 15524 tö54ıi 15574 
15870 I613j 16487 16860 
Hi869 1734~ 17676 17979 
185l6 19821 202U 20937 

2:l00ıi 23090 23621 247A9 

21957 26272 25807 25865 
t7763 2879t 2887.ı 28952 
29356 29955 

Şehı·imizdeki ta-
lihliler 

Tayyare piyangosunun 
dünkil çekilişinde 35 bin li
ra kazanan 718 numı ralı 
biletin onda bir parçaaı da 
ıehrimiıde satılmıı ve ko
misyoncu Sıtkı ile Kohen'de 
bulunmaktadır. 3500 lira 
alacaklardır. Şekerci Ali 
Galib'in mağazasında çalııan 
Fevziye'de 15000 lira isabet 
etmittir. 1500 Ura alacaktır. 

Torbalı tosası üzerinde tabanca iJe bir bıçak çı~t 
şoför Kimil'i öldürmekle Kendilerini karakola ı6t6' 
maznun Recep ve Amed'io k d'k ı dllıO me iıte ı ve yo a , 
muhakemelerine dun Ağır- dük. Biraz ayrılınca aıerı• 
cezada başlanmııtar. Gayri lııP' 
mevkuf olan. maznunlardan de tabanca ve bıçak 'lbu bir 
Ahmed gelmiıti , Recep ise muş olan şoför Kaaııl. fC 

aelmemişti . Malıkemece Re- denbire bizden ayrı oı ~ 
• on adım kadar koş•'' 
ceb'in Sivas'da buluaduiu b•' 

koltuiu altından bir ta 
a o l a f ı öı n d a n g ı y a- ball 

6 k . - b' t• • 
bında muhakemenin deva- ca çe tı, meger ır 

cası daha varmış; . 
mana ve kendisine tebliğat y• 

- Bana yaklaşmayıoı d·ıo 
yapılması için celpnanıe e 

karım. Yolun uza devaıP ,. 
iÖnderilmesine karar veril- Dedi. Ben ve Receb f 

1
, 

dikten sonra iıtintak karar- şırdık, fakat hemen a>•"ı;tl 
namesi okunmuş ve sonra terimizi nişan alarak ' 0 
Ahmed'e vak'anın nasıl ol- ettik. Kimil yaralandı, 50Gı 
duiu sorulmuştur. Ahmed; rada öldü. Bizim suçu~~ 
şoför Kimil'in öldürülmesi yoktur. Biz ateı otme••\ı 
hakkında ıu iı:ahıh ver· belki de o bizi vur•''~; 
miştir: Mahkemece diier ıöfOr ·ıc 

- Ben ve Receb vak'a mil'ia celbine karar ,er~,ı 
eanaıında jandarma idik. Ge- rek muhakeme başka g 
ce Terbah kazaıında bir fab- bırakılmıştır. ___--' 
rikaya ve yanındaki eve hır-
sızlar girmiş, para kasasına Otobosçolet 
kırmak için çahımıılar, ba- Bu akşam ce"ttb 
zı eıya ve para çalmışlar. 
Yolda nokta vazifeai görü- verecekler ,., 

b'rlı' 
yor ve relib ııeçen nakil Bazı otobüsçülerin 'J'o' 
vasıtalarındaki yolculara ba · ten ayrılması üzerioe ıer' 
kıyorduk. Bir kamyonun don'dan otobüs sefer~ 
üzerinde bulunan iki kiti gayri muı. tazam bir fe 

rördük. Bunlar Torbalı' dan almıttar. teb' 
relen kamyonun üzerine yol · Belediye, otobUıcülere ,,ı 
dan binmiılerdi. Bunu tah- lifıatta bulunmuı ve 24 ~te' 

zarfında birliae iir1JJ1 
... 

kik ederek ötrendik, kendi- • •d•" 
otobüıçülerin KordoP tO' 

lerini aıaiı indirdik. isimle· şehrin diğer yerlerin~~ obİ~ 
rini ıorduk, ikiıi de ıoflSr- bnı işletemiyecekJerıo• lı' 
müş ve adlara da Kimil dirmiştir. OtobüıçOle' dı' 
imiı. Birisinin lizerinde bir akıam cevab verecekler 

--------•aı .... ~...... .• •• -
imparator nerede iıİJİ~ 

e4• 
latanbul, 12 (Radyo) - Habeı imparatorunun oer ~,· 

bulunduiu ıimdiye kadar gizli tutuluyordu. Son sıele; ; 
herler, imparatorun (Aıaniİ) ıölünlln cenubuada • 0 • 

alayJaraaın baıında bulunmakta olduiunu bildiriyorl•'· 

Paris piyangosu ,,. 
latanbul, 12 (Ôzel) - Pariı milli piyanıoau clUP f1e11 

çekilmiıtir. 3 milyon franktan ibaret olan büynk ikr•'° 
Pariı civar1ndaki köylüler kazanmıılard1r. 

Milis icra memurluğundan: •1dl 
Piter Cuya borçlu Jon Fireıer'in mahcuz bulunan •!'~,b 

cinı ve kıymetleri yazılı eıyalar Milis Pirina ve y•'J t• 
rikasında açık arttırma ıuretile paraya çevrilece;iocle: dO 
tiplerin 23-3·936 tarihine müsadif Pazartesi glinti ı•• I•'' 
kuzda fabrikada hazar bulanmaları ve ayni ıünde 11~1 b~ 
artırmada verilen bedel malların yüzde yetmit beti0J,,ıde 
mazsa aatıı 30·3·936 tarihinde saat dokuzda ayni oı•10.-•1 

yapılarak en çok arttırana ihale edileceği fazla oı• tırs' 
almak iıtiyenlerin 36-109 No.lu doıyamıza müracaat e 
leri ilin olunur. 
ira Adet Cinsi 
255 l 7 çinko yağ deposu 
20 2 
10 1 

160 2 
325 65 
768 256 
63 63 

300 400 
150 1 
50 1 
45 15 
60 1 
20 1 

.. " tt 

.. ,, tt 

demir 
" " 

" tt bombası 

,, ,, ,, 

" " " kil yağ torbası 
bQyük paskül 
müstamel pask ül 
açık yağ bombası 
dört köşeli depo 

.. .. " 

Beheri 
15 liradan 

10 " 
10 " 
30 .. 
5 ,, 
3 ,, 
1 . it 

75 kuruştan 
150 liradan 
50 
3 

60 
20 

n 

.. 
" 

,~~ 
1250 "jlO 

~ 

1000 
750 

' 4000 ' 
350 . ' 
200 ' 
200 ' 

1000 
küçiik ' 
350 
900 

" 
30 1 

2256 826 
yazı~ makinesi eski remington ~ 
yekun 

------'----------- 1 ( 
lzmi r Eşrefpaşa hastanesi ba~ 1 

kimJiğiııclen: ~~ 
"' Eşrefpaıa hastenesi için alınacak olan 13 l kateııı itıd 

telif cins aJAt ve edevatı tıbbiye 12-3-936 güo)ea>e'ııel" 
itibaren münakasaya konmuştur. Taliplerin nuaıub'~ 
görmek ve şeraiti anlamak üzere her gün hastane ,ıı~~ 
idareıine ve ihale güntı olan 2·4-936 perfemba ınııD4 rr 
meni Yillyıte mliracaatlın ilin olunur. 12-16-20·2 


