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F;ı;;ii~;ı~~dan Çık~an ( 300) 
lşf;iye Tekraı:_ iş Veriliyor .. 

lzınir'deki Mensucat Fabrikaları Mümessilleri Dün Vi
layette Toplanarak Son Durum üzerinde Konuştular. 

Ve Yapılacak işleri Kestirdiler .. 
__ ..-:...~~~~~----

Ş~hrlmlzdeld pamuk menan· Nazım'ın da bulunduğu bu top 
cıt fabrikalarında 900 toçlnin Januda pamuk menıocat fahri· 
itten çıkarıldıklarını n bu iş · kalırından çıkarılmış olan 900 
Çlterln zorlu bir durumda kal· ioçlnfn vaziyeti uzan uzadıya 
dıklarını evelce yazmıştık. vı. göra.,olm6ı 'fe neticede bazı 
lAuet Cümhrlyet Halk Fırkası işçilerin tekrar işe ılınmım 
idare heyeti başkanlığı bu du· ktstlrllmlotlr. 
ruıı.ı karşısında büyOk bir Yaptağımız tahkikatı göre 

•lika ile tedklkler yapmı~lır eon vaziyet eudur: 
le •ardıkları neticeyi Ökonoml Sanayii te,vlk kanunile mem· 
Bakanlığına bUdlrrulelerdt. Fab· lekettekl fıbrlkaluı dahı ya· 
tlkalar, pamuk f latlerl yükıf'l· şatan 'fe kotu yan, lşçlnln va· 
dlğl için fşçtlere yol verme· zf yetl ile sıkı bir 1Jekllde ali· 
diklerini, her eene olduğu ı:ihl kadar olan Cümhurlyet hüku· 
bueene de gece işlerinin bitme· metlmlzin böyle birçok işçlnia 
•inden gece çahşıo ameleye birandı ve anormal bir surette 
laıum kalmadığını söylemiş· işten mahrum edilmesi dikkat 
lerdi. gözdoden kaçamazdı ve nite· 

Dün lzmlr'deki pamok men· kim kaçmamıttır. Gdnlerce de· 
•ncaı fabrikatörleri vllAyet ma· vam eden tetkiklerden sonra 
kanunda Vali General KAiım fabrika aıbiblerl ,uayete davet 

Ülrlk'in haıkınhğında bir top· edilmlt ve görüftDelerde öko· 
lıntı yapmtşlardır. Ö~onoml nomlk vaziyet, rekolte, dıı p · 
~anlığı eanıyf müfettişi Bay yasa ve memleket içindeki 16· 

Bir Ttırk Dostunun Dedikleri 

l'ürk . Fransız Dostluğu 
Gittikce Kuvvetleniyor! 
~ransız :Diplomat, Büyüklerimizi ve 

Eserlerimizi Takdirle Anıyor. 
--~~~---=····--~-----Yenice, 25 (A.A) - Fransız günden göoe kuvvetlendiğini, 

l>arltmentoau dışarı ı,ıert baka. Türk hükumeti erkAnı arasın· 

Hay Laval 

nı Pol Baetlo Toroe ekııpreeln· 
de kendlsile beraber bulanan 
Anadolu ajınıı muhabirine be· 
Y•nıtta bulunarak ReiafcQmbur 
~tıtnrk.'ün takdlrkirı olduğunu, 

ürklye'deld terakki ve yük· 
krlllle hıınlelerlni yakından ta· 

l
ib ettiğini söylemiştir. Muma· 

ı ,.yb T 
Clrlr·Fraoıız doıtlugonua 

da şahsi dostları bulıınduğonu 

ifade etmiştir. 

Pol Beıtid Türldye'nlo lkta· 
eat:li, mali vaziyetinden, General 
İsmet Joôoü htıkumetlnln elde 
ettiği wovaffılı:ıyet, baoardığı 
l~ler ve ~OttOğü ıiy1Baet0dan 
takdirlerle bıheetmlttir. 

Hariciye encümeoi rl"İ&I ya· 
kında Fransız ıermayeslotn mem· 
lekedmlzdek.i alikaı:ııoın ziyade· 
ltş,.ce~lal ve bu euretle TOrki· 
ye Ue Franea araeında daha 
kuvvetli ikt111di bir tetrlki me· 
eal elde edllf'ceğl ümidinde ol-

duğunu aöyJemlştlr. 
Samimi Türk dostu olan Pol 

Beıtld memleketimizde kalmıya 
vakti mfteald olmadığın• teet· 
afif etmfo, ilkbıhuda Jran'a ya· 
paceğı aeyahat eınaıında Türkl· 
yeye de uğrıyaıak Aokara'da 
doıtlarınm ziyaret edeceğini 

blldirml,tlr. 

Takyidat 
Kaldırılmıştır 

Ankara, 26 ( Huıuıi ) -
Yirmi bcı liradan fazlı bulç· 
ten getirilecek paraların, izin 
ahndıktao ıonra ldbıll hakkın· 
dakl takyldıt kaldırılmııtır. 

rtım, f tat ve &atışlara temH 
edtlmlotlr. 

Neticede ıenelerdenberl pa· 
muk mensucat fabtlk.alarındı 

çalıtmış ve tınınmıo işçilerden 
250 veya 300 kl1Jlnln yeniden 
ite alınmaları onınmılJtır. 

f şten ve pamuktan anlamı· 
yan bazı UlUlo ltçlsile Anado· 
lodan geçici kırlı ve bir iki 
ay çalışma ve kazançtan sonra 
fabrikayı bırakan işçiler; şimdi. 
Uk ı,e alınmıyacaktır. Genel 
&ağlık yae11ına göre çocuk da 
olsa bu fabrikalardı çalıtttldarı 
halde çtkarılmıı olan n başla. 
rında bulunan aileleri beellyen 
çocuklar da tekrar işe alını· 
cak.lırdır. 

Yaptığımız tahkikatı &öre 
memlekette pamuk nrdır. Ye· 
nl rekolteye kadar hem dıı ve 
hem de iç plyaealara yetebilir. 

Flatln inip çıkması gibi acun 
plyaHeına t•kılı olan tıler nl· 
hayet fabrikaların muayyen 
nzlyetl için bir mGvuene ola· 
btUr. Fabrikalarda aatılmımıı 
mamol ıtoklırın da bogOn için 
oermal bir derecede olduğu 

anlaşılını1Jtır. Banlar dikkati 
çekecek kadar çok değildir. 

1,te bu esaslar göıetllmek ıu· 
retlle tıçllerlmlzln lehine bir 
karar ıhnmııtır. 

Tekrar ı,e alınacak ı,çUerln 

Camhurlyet Balk Fnkaeı İşçiler 
birliği tarafından dikbtle cet· 
vellerlnln hazırlanmıaına ve 
tesbhine bı1Jlanm11tır. 

Ôkonoml Bakanlığı ile vllA· 
yet makamının .,. C. e. F. 
vlllyet idare heyeti başkanlığı· 
nın al4kalar1 bütiln çevrede 
minnettarlık htılerl uyandır· 
mıotır. 

~~~-------~~-------
ita l ya ve Fransa 

Müstemlekelerde 
N asJ 1 Anlaştılar ? ... _____ _ 
Esns 1915 Londra 
Anlaşmasıdır .. 

Parle, 26 (A.A) - Beraber 
toplaornıo olan dıo iolerl, mftı· 
temlekeler Ye bahriye komla· 
yonlarıoa vermlo olduğu lzı· 

hatta B11y Lsval, Franea'nın 
Cibuti· Adieababa demlryolJarı 
hfsae ıenedlerlnin ekserlyetlof 
mubafaZI ettiğini ıöylemfştlr. 

Sonra 39 eenedenberi devam 
eden Tunuı'dakf İtalyan fpote· 
kinin kaldırılmaeına matuf an· 
ıa,mılarm şümulftntl tayin et· 
mlştlr. Bay Lual bu anlatma· 
nın Daçenln mtıdahaleal n 
IJahıi temaatan doğan eamlmi 
haH 11yealnde kabil oldoğonu 
söylemi,, mOıtemlekeler anlaş· 

maaının 1915 de yapılan Lon
dra anlılJmHı neticelerinden 
olduğono göetermf,tir. Fran11 
t11hhildlertnl yapmıı ve İtal· 
71 da kıt't ibra ılmıttır. 
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••••••••-••-.. DeYrim Konferansları 

Bugün 
---·· ... ~--

Gök Şehitleri 
ihtifali Var. 

- --.. ··---
Bugün gök 

şehitleri gü· 
nüdür. Bu 
münasebetle , 
K a difekalcsi 
altındaki Tny 
yare oehitli· 
ğinde ihtifal 
ya pılıcak.tır. 
İhtifal prog· 
ramını cuma 
günkü sayı· 
mızda yaz• 
mıftJk. 
Program mu• 
cibioce ihti· 
fal alayı bu 
11bab ınıt 

9,30 da Kıı· .. 
ladan hare• 
ket ederek 
K em er altı, \ 
Baıdurak , Kutelli, liiçeomeli.k, 
Eırefpaoa caddelerini takiben Şe· 
bittiğe gidecektir. Yol üzerindeki 
dükUn, mağaza ve evlerde bu· 
luoıolar oapkalarını çıkarmak 
ıuretile alıyı eelıimlıyacaklardır. 
Şehitlilı..te yapılacak meraeime 
enat 11 de lıtiklAl marşile baı· 
lanacaktır. Bunu, merasim ku· 
mandnoının gök şehitlerimizi ve 

Cümhuriyet Nedir, 

Niçin Cümhuriyetciyiz? 
Avukat Bay ~lustafa .lUOnir'in 

Uluse,·indeki Konferansı. 

-ı 
[İzmir Ulusetiode Terilmekte 

olan devrim konferanslarının he· 
şiocisi olan c.Cfimhuriyctt mevzulu 
konferans da cuma gilnü saat 15 de 
Avukat Bay l\lu taf.t . Münir tara· 
fındao Yerildi. 

Bu konferansı dinlemiye ge· 
leal~r de Ulu!ıevi ulonlannı dol· 
durmuşlardı. Dinleyiciler arasında 

Vali General Kazım Dirik ile C. 
ll. F. Baıkıını Yozgat eaylavı Hay 
A mi Doğan da vardı. Bey Mustafa 
Münir'in konferansı büyük bir dik· 
ket ,.e nlôka ile dinlenmiş ve bir· 
çok yerlerinde alloılanmıotır. Bay 
Mustafa Münir'in konferan~ını ya· 
zıyoruı.J 

Sayın dinleyiciler! 
İnkılib fırkuımo ana prog· 

ramlle, en başlı esaslar olarak 
tlAn eniği, bayrağmaa nurlu 
birer ok ,eklinde remzetlfğl 

ıhı umde için hazırlanın kon· 

f eranslardan blrlıt hakkındı 

konuşma veılfeelnl. alm1e bulu· 

K.urtarıcm Ulu Başkanın lda· 
resinde, memlekette yarattığı 

ve yaşattığı lnkıl&bların ba1J•D· 
da biç şQpbesfz ki; devlet ku
rumuna, hdktlmet IJeklioe ald 
lnkılAb, cümhorlyet lnkılibı 

gelir. 
Utıoman letllı\sından temfz. 

bfitüo oehitlerimizi ııelimlamıya nuyorom. 
davet eden kumandası takib ede· Billyonunuz ki, altı esHJn 
cektir. Bundan sonra ıöyle•ıler bı1Jı n Ukl cOmburlyetçtllktir. Avukat Bay Mustafa Münir 
ba1h1acaktır. Fırka programında fırkanın Aziz yurddao! ledlktt.o, ezeli hakkı ve ietlh· 

Gök ıebitlerimizi eaygı i.le ana vasıf laıını anlatın k19mın kakı olan hftrriyet ve letlklt· 
anmak en hfiyiik bir yurd bor• birinci fıkra (A) bendinde tini temin ettikten ıonra, yıkı· 
cumuzdur. O gök oehitleri ki, 1Jôyle yazılıdır: lan ealtanat rejiminin yerine 
sevgili canlanoı, bu güzel yurd (Fırka, cOmhurı·y.tı•n, k 1 d Ll 
için, büyiik Türk ulusu için Be• 

- uru an evlet fdare!I ıea. 1; 

ve seve vermiılerdir. o gök şe· milli hAkimiyet mefktlre· memleket idaresi bahıında mH· 
bitlerimiz ki, Türk ulu&unun yer· sini en iyi ve en emin let için; en büyftk bir inlu· 
yüzündeki iıtiklAlini göklerde de ımrette temsil ve tatbik IAbdır. Dünya içinde ve mll· 
yaşatmak için sngili canlannı letler manzumeılndekl mevkii 
fedadan 81ıa çekiomemiılerdir. eder, devlet ~ekli olduğu· 

lı:mir'lilerl na kanidir. Fırka hu sar· bahsında da, harlkalarlle büUln 
Bugün ŞehitJiı~e gı"delı"m v nazarları Gserine çektl&t clbau 

e e 8tlmaz kanaatle, cO.mhori- ı:ı 
bu büyük gök oehitlerinin ma· için dikkat ve alaka fle gôrd· 
ne'1 boıurlannda iğilerek onlara yeti tehlikeye kar11ı her • len ve tekzlb edilen bir korum, 
karoı borçlu olduğumuz aaygı vuıta ile mtıdafaa eder.) yani Tork camlaaının hayat 
vazifemizi yapalım. l 
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Dış l~leri Bakanımız Belgr&d'dan Geçerken 

Roma Andlaşması ve Şark 
Misakı Akdi l(onusuldu. 

' 
__ ____________________ .. ____________________ ___ 

Bay T. R. Aras, Sofya'da Balkan 1\lu
karenetinin Sağlamlığından Bahsetti. 

----------------------.. ~~~~~~~------~ 
lıtanbul, 26 (Bueuıi) - Dıt ye Dışarı İolerl Bakını Bay onüçte bıtbakan bay Yevtlç 

Bık.anımız Bay Tevfik Rüttfi Tevfik R6tUl Araı bu eabah ile gör6şmüitilr. 
Arae, yarın tehrimlze gelecektir. Belgrad'a gelmlttir. K.eodlsl Mftteakıben bay Te'ff lk 

DılJ Bakan, Sofya'dan geçer· burada blrgOn kalacaktır. Bay Rd,dG Araıt saltanat naibi 
ken Bulgar dıtbıkanı ile uzun Tedlk RDttü Araıt istasyonda prem Pol tarafındın kabul 
müddet gör6şmiişt0r. Bıy Tev· Bay Purlç ile Tılrklye ve Ro · edllmiştlr. 
f lk ROşUl Araı, Balkan moka· manya ıeflrlerl tarafından kar· Tevfik RftttO ArH öğle ye· 
nnetlnln 11ğlamhğ11u, bunun şılanmı1Jtır. meğlni aaltanat naibi prens 
Mıyııta BökrelJ koou,malarındı Belgrat 25 (A.A) - Prenı Pol ile birlikte yemi, n ba,. 
daha milkim blr tekli alaca~ını Pol Tdrklye Dıı İtleri Bakanı bakın bay Yevtlç de yemekte 
eöylemlttlr. Bay Tevfik Ra,ıo Araa'ı kı· h11ır bulun .. o,tor. 

Belgrıd 26 (A.A) - Türkl· bol ederek kendtılni yemeğe Bundan !onrı bay Tevfik 
ye DılJ İşleri Bakaoı Tedik alıkoymu9tur. Kabulde ve ye· ROattı Aras Tarklye ıefaretha· 
RDttil ArH don B. YHtlç ile mekte Bay Yevtiç hazır balon· nesinde Romanya, Fransa, Ar· 
gôrDtmüttür. Yevtlç, ktıçGk mu,tnr. jıntln eefaretlerile Yunan mıe· 
itilaf mümeealllerlnl de kabul Belgrad 25 (A.A) - Türkiye lıhıtgtlHrlırının zlyaretlerlııi 
etmlttlr. Dııarı ltleri Bakını Bay Tn· kabul etml,ttr. Aktım TOrklye 

Belgrad 25 (A.A) - Ttırkl · fik Rft~tO Araı bugOo ıaat - Sonu 6 ıocı eablff'de 
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''Sar Sahihine Döndü ve ş ı M. ı G. M ? KO.çO.k Duyumları li 

H ık D Y .. B ld ar~ ısa {illa ırnıesin i. ' Felaketzedeler 
8 3 erIOI U U.. • Ioeaat için lzmir'den 

lngiltere Maliye Bakanı Bay üsten 
Çemherlay'nın Mühim Bir Makalesi. 

Bay Hı.tler'ı·n Mu·· messilinin Varşova- Levazım Alındı. 
Bftkumetçe Marmara adale 

daki Vazifeleri Lehistan 1 ar I· ye~lne tek katlı ve abşab hara· 
' ş k M • rınd11 zelzeleden yıkılın evlerin 

·-·--İngiltere Maliye Bakını Bıy 
Oaten Çemberl6yn; Sar reyiA· 
mının verdiği bitim mftnaee· 
betUe yazdığı bir makalede, 
Almanya Relelctımhuru Bay 
Bitler'in ıulbıeverlfğinf ve bu 
kanaatle vermlt olduğu teml· 
nıtl sevinçle kabul ettiğini 

göeterdlkten ıonra şunları y11· 
maktadır: 

kalar inşaatı için şehrimizden 

usar havzaaının Almınya'ya 

ald oldnğooo bdtftn acun taa· 
dik ediyordu. Donunla beraber 
Freneız'lar, onbeo sene devam 
eden huıust idareden aonra 
Sar'ın kendilerine «eçeceğlnl 
Qmld ediyorlardı. Gerçi bu 
tımidln çok zayıf olduğunu 
birçok Jdmeeler senel,,rdenberl 
fRrketmlşlerdJ. Nitekim, 1924 
Sf!Desinde o zamanki Sar hOk'ıl· 
meli refal Fransız olduğu hal· 
de, Sar'ın ne zamın oha Al· 
maoya'ya geçeceğini eezmfo ve 
kınaatlerlnl açıkca hına eöy· 
le mitti. 

Sar'ın şimdiye kadar hıklki 
sahibi olan Almanya'ya veril· 
memlt bulunm11111 apaçık bir 
hıksızbktı. Te çare ki, buna 
en çok Amerika Amil olmuştu. 

Sar'ın Almanya'ya iade edil· 
meel işi, Brlyan ile Strez· 

man'ın en çok meıgol olduk· 
ları bir mes'ele idi. Meşhur 

Tolrl ziyafetinde bu iki dlplo· 
mat, bir kenara çekilerek: Sar 
mea'eleeinl hararetli bir surette 
m6nıkaşa etmişlerdi. O gece 
kendJlerlnln oturdukları mı· 
eaya ftçOncd bir diplomat IJhe 
etmek için çok uğraştımea da 
muntfak olamadım. Briyan, 
Puankara'dan çeldnmeaeydl, Sar 
mes'ele!I o gece bitmiş ola· 
cıktı. Bogdn görOyorozkl çok· 

tanberl tıhakkoku beklenilen 
bitim huııule geldi ve Sar, sa· 
hibine döndtı. k G • ...., T • k ı • ehemmiyetli mikdarda kereate sa ına ırmemege eşvı mış.. ve çivi satın alınmış, zelr.elt. 

Bizi bu tabii bitimden ziyade 
memnun eden bir iş varea o dı, 
reylamdan evvel FıanH ile 
Almanya ıraıında Sar işi için 
imzalanan nzlışmadır. Bu us· 
lışma, Frınaa · Almanya mft· 
naııebetlnl dalma gergin tutacak 
ve iki milletin dostluğunu ıe· 

hlrliyecek ikinci bir Alaes Lo· 
ren yaraaının baogöıtermeılne 

m&nl oldu. 
( Blamuk) ın Raylştag'ı belki 

yıkılmıttır. Fakat, onun Alman 
mllletlne mlraa bıraktığı ve 
vatanseverlik ve birlik, Almau· 
ya'da bGUln t.ıelfğile yaştyor. 

.öu haalet Almanya'da mevcut 
oldukça Almın milletini ihmal 
etmek bftyilk bir hatadır. 

Bltler'tn, Sar reylımından 

ıonra Almın mtlletfne ıöyle· 
dfğl sôzlcr, çok mtıhlmdlr. 

Hhler'ln, Sar fol için onbeo 
yıl devam eden haksızlık hak· 
kındakl ıôzlerlnl tefsir edecek 
değiliz. Bu hakeızlığın, Franaa· 
nın Amerikl'yı olan harp 
borçlarını ödeyebllmeal için 
bililtizam reva göraldtığfinil 

daha evel taadtk ettik. Aıııl 

İ8tanhul, 26 (Hususi) - Alman başbakanı Bay Hitler'in mftmessilinin Varto· 
va'ya gideceği maldn:ıdur. Varşova görftı,melerinde Alman'ların Lehistan'ın Şark 

misakına girmemesi için teşvikte bulunacaCı bildirilmektedir. -------·· ... . . . . . . ... . ------
Bay Çaldaris'in Teessürü 

Kalimnos Hadisesinden 
Teessürlerini Bildirdi .. 

,. 

Atatürk 
Gezinti Yaptı, 
Eşya Satın Aldı. 

İıtanbol, 26 (Hueuai) - Atfna'dan bildiriliyor: 
latanbul, 26 (Huauıi) -Yunan Başbakanı Bay Çaldaris, İtalyan ıeflrlle bir millika· 

Relalc1lmhur Atatürk, bugün 
tındı: Kalimnoıı ıdılarındakl tayan b4dlııelerlndeo dolayı teea · 

'araydan çıbrak şehirde bir 
ıi\rlerinl bildirmiıtir. 

gezinti yapmışlardır. Atıttırk:, 
Roma, 26 (A.A) - Stafınt ajansı, yabancı matbuatın Kaltm· çaroıda mağazalara da girerek 

ooa adaaında kırışıklıklar olduğuna, bonon İtılyan bıhrlyeılnln bazı eşya Htın almışlardar. 
mtıdahaleıılnl ve örfi f darenln IJAoını lcabettlrdlğlne dair verdik· '" ~ 
lerl hıberlerl tekzlb etmektedir. '-·--------,--·' 

Donanmasını Takviye Ediyor Bayan 
Altı Torpido, 6 Denizaltı Saylav 

Namzetleri 
Bir Zırhlı ·Yaptıracak •. 
İ8tanbul, 26 (Huauai) - Yunan hükumeti, donanmasını ıltı 

torpido, altı dbnlzaltı gemisi ve bir zırhlı ile takviye edeceğini 

nazarı dikkate alınması l&zım· hftkumetlmlze bildirmiştir. -----------

Ankara 26 (Huıuıi) - Bayan 
Melek İımall Hakkı ile mual· 
Um Bayan Zebranın kadın 

eayln olarak Ankara'dan nam· 
set gôaterllmelerl muhtemeldir. 

mıntaka&ına gönderilmiştir. 

Boğalar 
Geçen yıllarda Pllevoe ır· 

k1Ddın satın alınan boğalardan 

elde edilen yavrolar hu yıl 

sıfat mevalmlode böyddOğft için 
bunlar boğa bulunmıyan köy· 
lere dağıtalacaktır. 

Liseli 
Gençlerimiz .. 
F eliketzedelere 25 
Lira Y etmişiki Kuruş 
Yardımda Bulundular. 

İzmir llııeıl talebesi, yer ıar· 
sıotıaından zarar gören Mar· 
mırı ıdasındıld felAketzede 
yurddaşlarımıza yardım olmık 

Qzere aralarında topladıkları 

yirmibeı lira yetmipkl kuruou 
138195 numaralı mıkbozla 

HllAllahmer cemiyetine yatır· 

mışlardır. 

Liseli gençlerimizin felAket. 
zede kardeılerlmlze karoı göa· 
terdlklerl bu yöluek duygu, 
bllyük bir şükranla karşlao· 

mıotır. Aziz gençlerimizi ttıbrlk 

ederiz. 

gelen nokta, Sar meıı'eleslnden Fransız'lar Bir Heyet Gönderdi. Lu" gat Bı·r Dava 
ıonrı artak Almınyı ile Fr1n11 

~~:·~:k::k:•i~~.:::~!.
01

m•· Memleketimizde lktısadi Komi~yonun Bul- ızmir'e 
Demek ki Hltler'ln söylediği d ;y K J • J 

gıbı "ArtıkA1manya11e ~~ranıı• Tetkikat Yapacaklar. ueu e ıme er .• Nakledildi .. 
kuvntU bir birleşme buıule İstanbul, 26 (Hususi) - Lıl· b 

Turgutlu kua Hına getiri· 
gelmenin zamanı hul6.l etmlotlr,, Ankara, 26 (Hoıoal) - Fransız hllkumetf, memleketimizde gat komlıyonu hazırlımıkta ol· lecek an için belediyece ahali· 

BOtOn acun, bugüntı bekli· lktıaadi tetkfhtta bulundurmak için bir heyet göndermiştir. Bu duğu 1500 kelimeyi martta den toplınan 11,500 lirayı 
yor ve lkl millet ifasında bir heyet, Maliye Bıkanımızla görftşmtıştilr. Yakındı tetkikat için UAn edecektir. Esnaf ve Ahali Baokaeanıa 
dostluğun tıhakkuk ettiğini Ege mıntıbsına gideceklerdir. T kaaabadakl şobeıine yatırdıktan 
görmek istiyor. _________ ,________ ayyare eonra lbtll4f ııuretile zimmet· 

Samsun' da uf ak lerine g~çlrmekle ııuçlu bankı Amerika'da Denizde Müt Postası için şubeai müdftr(l bay Asaf ve 

····- Paraların Hokômete Mo- Turgutlu eski belediye başkanı 
hl·ş Bı·r Facı·a Oldu.. Soğuk ve Kar bay KAzım ile banka mubaae· 

Basılması.. racaatte Bulundu. beclsl bay Cevdet'tn Manlıa 
Samsun 26 ( A.A ) - Yo· Ağırceza mahkemealnde Temyiz 

18000 Kişi Tehlikededir. Soğuktan 
ölenler De lkiyüz Kişidir .. 

krılarda soğuk ve kir fırtına · 1etınbul, 26 (Husuıi) - Ma· İetanbol, 26 (Huııuai) _ mabkemes!oln n&kzına rağmen 
ları devamdıdır. Bu tarafların llye mftsteşarı, yfrmlbeş, elli Sivil tayyareci Bay Vecihi; İa · iki defa beraetlne karar veril· 
un lhtlyıcını temin ıden Çel· kuruşluk ufak para nftmnnele· tanbul . Burıa, Çanakkıle • tz. mlştl. Temyiz mahkemesi bu 

tik boğazındaki oayak un fab· rlnin muvafık görılldGğftnü, bo· mir araaında posta f ıletmek için kararı üçtıncü defa bozmuş ve 

Vışlngton, 26 (A.A) - Mo· 
hnk facfneı hakkında gelen 
raporlar ftzerine bay Ruzveld 
denizlerde ioean hayallmu em· 
niyetini temin etmek üzere 
1029 tarihinde Londra'da tan· 
ılm edilmf ş olan seyrOııefer 

mukaveleslnln tanlbJni ayana 
tavsiye etmek ltızumu olob ol· 
madı#ını 48 saatten evel ciddi 
bir snrette tedldk edecf!ğloi 
sôyle&.0lştl r. 

Nevyork, 26 (A.A) - Kar 
yava, ynaş eri mektedlr. Ha· 
valar daha az şiddetlidir. 

Fakat Mlefalpl ~imal delta· 
sındı eu basmış olan arazide 
bulunan 18000 kitinin emnl· 
yeti hakkında endişeler Vlrdır. 
Amerlka'da bu hafta içinde 
ölenlerin sayısı 200 tahmin 
edlllyor. 

Muk 26 (A.A) - Koldva· 
ter (ayının tıımaııı blrbuçuk 
milyar dolarlık zarar vermiştir. 

25 kfel boğolmuştur. 18,000 
kiı;ıl de tehlike altındadır. 
Nevy'ork,26(A.A) Bir sahil gemi· 

bulmootur. Bundan evvel 6 
ceıed daha bnlnnmuştur. Kıy· 

bolan 32 kişiyi bulmak Omldl 
gibi görünüyor. Dtınlz kuvvet· 
terinin tayy1re ve dlrljıblırı 

kaza yerinde uçmaktadır. Fakat 

nu aakeıf fahri Laların imal ed•· hAL • t 0 
• t f ı t ı A"ırceza rlları don yüzftnden işl,.me· • v u•ume e .:,muracaa etm şt r. doruşmaoın zm r b 

mektedlr. ceğlnl söylemfıtlr. mahkemesinde yapılmasını ka· 

K ıım usyoncular 
Arasında .. 

Hamule 
Kime Aiddi? 

boş sandallardan bışka birşey Ankara, 26 ( A.A) - Mela 
görememektedirler. 

adası gemicileri tarafından sa· 
Nevyork, 26 ( A.A) - Mo· hlllerlmlzden eeklz on mil açık· 

bnk gemisinde 14 kişinin da· 
tı yOzlerce teneke benzin ve 

hı cesetleri bulunmuştur. Bu· 
nanla ölenlerin aayıaı 15 ola· benzin varilleri ile birçok ke· 

yor, Geminin ftıtftnde kalmış reste bulunarak gOmrüğe teı· 

olan ailHrl gemi ile beraber llm edilmiştir. Tenekelerin ftze . 

kaybolmuştur. Cemi 7 metre rinde en Ali benzin nefaendl · 

derinlikte yatmaktadır. Çwrpıe· kat mark111ı Tılrkçe olarak ya· 

ma eanaııındı Mohnk'dın iki zılıdır. Kereateler Auupa ke· 

klıl ezilmiştir. Vakit geçtikçe reetelerldlr. Bunların onbeı giln 
kaybolmuo olan 32 klolyl bol. 

evelkl fırtınada batmıı olması 
mak Qmldl gittikçe azalıyor. 
Yolculardan çoğu denizde uzun muhtemel bir vapora ald ol· 
mOddet kalmış olmaktan muz. doğu tıhmln edilmektedir. 

Devlet 
Yollarında 

Ucuzluk Olacak. 
Ankara 28 (Husnııt ı - Ucuz 

seyıhat yapmak için devl.ıt 
demfryolları bir tarife hazır· 
la maktadır. 

Ayasofya 
Avlusun-
da Hafriyat., 

İatanbul, 26 (Huauei) - Aya· 
sofya avlusunda bazı •aar ha· 
lundoğu tahmin olunduğundan 
hafriyat yapılacaktır. 

·--~~~----~~~~-
tarlbtlrler. Elleri veya parmak· rak kalmıktıdır. 8 ug" day 
lan donmoo olanlar vardır. 
Çarpışma olduktan ıonra gemi· Kap may (Yeni Jerıey) 26 K 
de pınlk çıkmamış ol~akla be. (A.A) - Tayyareler tınfından OrUmaSI. 
raber birçok yolcıJlar denize idare edilen ııahU mohalı:ıı ge· 

atılamamı~l1rdır. Çarpışmanın mtler donmo~ hrıı Cf'arfl bul· 
Ankara, 26 (Rususi)- Boğ· 

day koruma kanununda de~I· 

tiklik yapılmaeı ruuhıemcldtr. 

rarlaştarmııtır. Doayaları da 

gelmlotir. 

Benzinde 
Tasfiye Yalandır, Kar- Hile ve Vergi 
neler Değiştiriliyor.. Kaçakçılığı mı Var? 

letanbul'da glimrök •. komut· Alııkıdulımn şlk4yetlerln11 
yoncoları ara11Dda tasfiye ya gört; benzinler aaf değildir. 
pılmaktadır. Kumusyoncuların Mazot karııtmlmaktıdır. Ge· 
yeni yıl karneleri verilirken çenlerde belediyenin tahlilinde 
kumuayonculardan başlı::a ·yer· 
lerde maaşla çalaoanlarla ku· 

moeyonculuk yıpmalım gflm· 

rük idaresince doğra görtılmi · 

yenlerin yeni yıl karneleri ve· 
rilmemektedtr. 

Şehrimizdeki gfimrok kumus· 

yoncola~ı araeıoda da böyle bir 

taaflye yapılıcağı ıöylenmekte 

idi. Gtımrilk baomOdllrl6ğfln· 

den yaptığımız tahkikata göre 
fzmlr'dı böyle bir taef iye mev· 

zuubıhlı değildir. Gilmrilk ktı· 

muıyoncularının yeni yıl ku· 

neleri gilmrilk idaresince df'~le· 
ılrflmektodlr. 

ydzde otuz mazot çıkmıştır. 

Şu hale göre ortayı bir mtUA· 

heza çıkıyor: 

Benzinler hariçten böyle mi 
geliyor, yoksa kanştırmı bura· 

da mı yapılıyor? 

Bunu anlamak için de bele· 

diyenin tahlili ile g6mr6k 

klmyıgerllğlnln tahlilini karşı· 
laştırmak lhımdır. Yani ortadı 

bir vergi kaçakçılağı da var 
demektir. Côrftnü~e nazarın 

benzinler klnşık olatık gel· 

mekt.edir. 
Defterdırlı(;ın ve bt.lediyenin 

nazarı dJkkatlnl celbederlz. 
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Düşündüklerim ... 

lzmir Vilayetinde Yapılan ye Yapılaca I iş er Me urlar Bı·r Ot·ış 
(27 ikincikanun 1935) .. 

Amerikalı (Rayt) kardeşler 
190 senesinde tayynrelerlnl 

Fransa'ya satınca, bütfin acun 

kıpırdadı. Adem oğlunun gök· 

lerde uçacağı aolaşıldı.H~r ulus, 

yurdunun artık göklerden koru 

nacağını düşOnerek kollarını 

sıvadı. O günden bugüne bu 

çalışma arttıkça arttı. 

fOrk ulosu da bu yolda geri 

kalmak istemedi, gürültficü motör· 

lerin sürüklediği kanatlara athyao 

yiğitlerimiz, bir hızda fstanbul

dan Kahlre'ye doğru yollandı· 
lar. At bulunca alanını yaradan 

Türk çocukları, bu Jptldai va· 

Sıtalarla kestirdi lerl yere vara· 

rnıdılor. (Muaveneti nıilliye) 
adını taşıyan ilk tayyareuıiz 
Şam ve Hayfa orasındaki (Ta· 

ber'ye) kazası civarına düşdü. 
Binicileri Sadık ve Fethi orada 

öldüler. Çelik kılıcını düşman 

ordularına eed yapım İslam 
Yfğitl Sılabiddinf Eyyuhl'nln 

Yanın" gömüldüler. Aradan ge· 
Çen yirmibeş yıl içinde ulus 

Ye yurd uğrunda daha birçok 
layYarecl kaybettik. Tayyorecl· 

liğio bu kısa "ünlemeci arasında 
" ~len çocuklarımızın eayısını göz 

önüne alırsak yabancı uloeların 
üstünde yfğitJf k gösterdiğimiz 
Dıt!ydına çıkar. Belki bir Lind· 

berg, belki bir Balbo sf gortalı 
bir uçuşla geniş denizleri geçe· 

bilirler. Fakat can; tayyaresi· 

nin kanatlarını pnça ve patatesle 

f!ıvamış, yurduna saldıranlarını 

boğmak tçlo bflerek ölüme atıl · 
lbış Türk'teo başk tek bfr 
tayyareci bilmez ve tanımaz. 

Bfiyük cihan herbmda ve ulu· 

eıl snvoşımızda tayyarecilerlrol· 

zln gösterdikleri koç yi~hlik 
bunu herzaman övündfirmlye 
Yeter. 

- "Albayrağı göklerde do· 
laştırnıak için, 

Tıır.k adım göklere ulaştırmak 
t~ln ... 

Yıllarca korkusuz uçan tay· 

hreci Fadıl 27 ·1·339 gflJıüode 
ltrnır'de düşüp öldüğfinden ötil· 
l'(i birinci tayyare kongresi bu 

günlemecin yas günii sayılma· 
&ını kesti rmtş ve yerJnde bir 

lş yapmıotır. GOnlerlo sonsuz 

derlnltkll"rl içinde ölen, lakin 

gônnııerlmfzln en ılık köeele· 

tinde yaşayan bükülmez bilekli 

l'tırıt çocukları saygı ile aumnk, 

değerbllen olusomuzon tatlı bir 

YO.ltomn olmuştur Ne mutlu b • 
il ôlQlere? ... 

Mchmed Aldemir 

Bay Sedad 
Şehrimiz vali mua~inliğine 

t'Yin edilen Beyoğlu kaymn ıı· 
lltı Bay Sedad önümüzdeki çor· 

htnba günü İzmlr'e gelecektir . 

- Frno@ızca Sözlü -

---------------~ .... ..._ ____________ __ 

c l8t Gölü Kurutuluyo . Köylü Her 
Sahada Faaliyet H&lindedir .. 

vali General Kazım Dirik 

cuma güoil Tire'ye gitmiş ve 

tef dı,lerdeo sonra dönmüştür. 
Bu tef tlş bilhassa yollar üzerin· 

de geçmiştir. 
Kflçük Menderes havzasın· 

daki döıt kazanıo kaymakamı 
mevsim dolayfsile ziraat me· 

murl 11 ile birlikte köylerde 

faaliyete geçmişlerdir. Nitekim 

General Vali, kaymakamları 
bulamamıştır. Bu mesai, mey· 

vah, meyval!JZ ağaç dikmek ve 

yt:tiştirmek içindir. Vail, TJre · 

Aydın yolunu teftiş etmiştir· 

15 ırün sonra geriye kalan 
ı:ı • • 

ufok tefek projeler de bıtlrile· 
cektir. Yolda faaliyet nrdır. 
Geriye kalan, yolun bazı kısım· 
larımn genişletilmesidir. 

Cellnd gölüa üa kurunılması 

\e küçük l\fend"res yata~mm 
temizletilmesi işine yakında 
haşluoııcali.tır. Müteahhit grubu 

15.20 güm: kadar büyük ma· 

kfnelerlni işletecektir. Derivas· 

yon (Ayırma) kanallara planı 
taıncmile hazırlanmıştır. Çok 

yakında işe başlanncnk ve 

(Sağlık ovası) meydana çıka· 

kt Cellad uölünün kurutol· ca ır. ~ 

dan elde edilecek arazi· 
ınasın ' 
nln aıikterı 120,000 dönüm 

kadsr tahmin olunmaktadır. 

Sudan Çayarı 
Vilıiyetlnıizia büyük köyle· 

rinde belediyeler fidan fsras · 

yanları teeis etmektedir. Ev· 

velce fidan bulunan yerlerdeki 
fldorıhklar do genişlcıilmekte. 

dir. En çok badem, koysi, dut, 

erik ve a asyıı gibi verimi çok, 
fidanlar ve arıcılığa yarıyan 

yetiı,tlrllmektedir. 
Bu yıl lstanbnl'da Yeşllköy 

tohum tstaeyonnndan .,Sodan 

Çayırı,, tohumu getirilmiştir. 
Bunlar koru toprakta n susuz 

yetişmekte ve biçilerek hay· 

vaoları verilmektedir. Hayvan· 

lar için çok besleyici olan 

Sudan çayırı vilayetimizde 
üretilirse ve köylümüz buna 

alışırsa hiç te besleyici olmıyan 
saman Adetinden vazgeçilecek 

demektır. 
• • • 

Ta,•ukçuluk: 
Vilayet köylerde cins tavuk 

yetiştirmek: için açılan Rodey· 
J e orn tovok istasyon· 

lant ve , g (200) ti bulmuş · 
lorıoın sayısı 

Köylü; tavuklarını bo le· 
tur. · ı"lôh et· 
tasyoolar snyeeınde u 

mekte, el ve yumurtası daha 

hol tavuklar yetiştirmektedir. 

Geçen yıl biraz tecrübesizlik 

va rdı. Hu yıl elde edilen falde 

tecrübe devresi geçtiğinden 

daha büyüktür. 
• 

• • 
Vilayetimizin birçok köyle· 

rinde bulunan birikinti b6yü· 

cek solar ve botnklaklar tama· 

mile korotulacaktar. Bunun için 

şimdiden kanallar açılmasına 

bn~lanmı~tır. Kurutulacak ha· 

takhklarm yerlerine ökallptüs 

ağaçlar1 dikilecektir. 

Aygırlar: 

İki yıldanberi vilayette ve· 

rlmli neticeler elde edilen Kıb· 

rıs merkeb aygırlarının bir misil 

arttırılması ökonoml bakımın· 

dan gtrekleşmfştir. Bumıo için 

bu yıl Kıh .astan daha 20 ay · 

gır getlrtilec~ktlr. Buna alt t11· 

kas kerarı Ökonomf Bakımlı· 
ğından vnlHtğe gelmiştir. 

Satın alınacak aygırların pa· 

raları bütün köy bütçelerinde 

ayrılmış ve paranın hemen 

hepsi bankaya yatırılmıştır . lz . 

mir ziraat bankBBında bJrlken 

bu paralarla alınacak aygırları 

görmek ve satın almak üzere 

-.illiyet baytar müdürü bay Adil 

veya diğer bir zat yakında 

Kıbrıe'a gidecektir. Şimdiyr. ka· 

dar alınmı, olanlarla Kıbrıs 

eşek aygırları kadrosu (45) e 

çıkacaktır. Bu aygnlardao ye· 

tlşen katır yavruları dikkati 

çı>kecek kadar büyük yapılı 

olmaktadır. 

Köylü bunlara iyi bakmak· 

tadır. 8 10 aylık bir katar yav· 

roeuou yüz lira vf"rlldlğl halde 

köylünün bo değere de eatıo 

yapın od ığı eı k sık görölmek· 
tedir. 

Gerek Montnfon ve gl"rt:kse 

Plevne kırması bm·malanndan 

tkl yıl ünce gf'len ~O boğa iyi 
döller vermiş, onlardan yetişen 

bakımlı ve cüeeeli küçük boğa· 

lar civar köylere daAıtllmağa 

baelanmıştır. Cine bogaların gir· 

diğf köyde öteki cılız ve bozok 

boğalar hf'men burdurıılmak· 

tadır. 

iz mir 
nek 

Vilayef ndeki ör
öyleri ile liyor .. 

--Yeni l{öy 8üdceleri, Rejimin iste
diği Eserlerin Vücud Bulmasını Te

min Edecek Şekilde Yapılıyor .. 
~~~~~~-... ~~~~~~-

Vilıi yetf mizde birçok köyler rejimin istediği eserlerin vücod 

(Örnek köyfi) ittihaz edilmiştir. bulmasını temin edecek 1Jekllde 
Örnek köylerindeki ilerleyiş hazırlanmaktadır. Köy bO.rosu 
dikkati çekecek kadardır. tal'afmdan örnekleri bastmlan 

Veli general KAzım Dlrlk'ln bo bütçeler; ıarlfoamelerile 

küçük mederes havzasında !!OD köylere göoderllmiştfr. Muhtar 

defa yaptığı teftiş gezintisi eı· ve köy kôtlblerf yakında kaza 

rasında Ôdemlş'fn altı köyünden merkezlerine çağmlacak ve kay-

Marmaradan andac (Abide) ler makamlar tarafından kendile· 

fzmlr'e ısmarlanmıştır. Bu an· rlne yeni bütçe hakkında lza. 

daçlar (Atrtürk ve Cümhorlyet) hat verilecektir. Bu yt:ni büt· 
aodaçlarıdır. çeler; örnek köylerindeki yeni· 

Örnek köylerinde parklar, ilklere gör~ ve köylfiye pek 

spor meydanları vficude getiril· kolay gelecek 1Jekllde hazır· 
mektedlr. Genel harbde ve laı mıştır. ----istiklal harbinde memleket için 

ölenlerin hııtıralınnı ya~atmak 

için (Şehidlik ormooları) yetiş · 

drllmektedlr. Bu ormanları 

bOtün köylü yetiştirecek ve 

bunlar ıehfd ııllelerfnfn soyad· 
larfle nnılıcaktlr. 

Yeni köy bütçeleri dt! bu yıl ·-· 

- Almanca Sözlü -

Et Kaçakçılı-
ğı ile Mocadele .. 
Nizamnamede Y enideıı 
Değişiklikler Yapıldı .. 

Hayvan sağlık zabııosı nizam· 
namesinin bazı maddeleri değiş 

miştir. Buna göre, bJc mezbaha· 

da kesilip fenni mezbabıısı bu· 

lunan bir yerde satılmak fizere 

ithal olunan ve fakat oradaki 

mf'zbabıy uğratılmayan etler 

yakalannıcıı mezbahaya sevko 

lunarak muayene ettirilir H 

neticede yimeğe eallb ise dam· 

~alanır ve mlkdarı bir hsıtao 

eksik olsa dahi bir bae resmi 

6 Bfiyük Sinema Yıldızı Dünyanın En Büyük Tenörü Olan 
Jornph Scbmldt 

alınarak sahibine verilecektir. 

Veyahut mezbahası olan yerde 

mezbaha haricinde et kesenler 

hakkındı elli liraya kadar hı 

f if para cezası terlib vcı :J gün

den 15 güne kadar ticaret ve 

san'at icrasından meo'e ve Tiirk 

Ceza Kanununun 586, 538, 

559 uncu maddelerlle 553 ünca 

maddesinin birinci fıkrasında 

yazılı cezaları tayinine belediye 

encümen lerl ealAbJyettardır. 

Jobo Rurrymore . B elen Bayes · Clark Gable · 
Lfooel Barrymore. Rahert Montgomery • 

Tarafmdon temstl edll~n hazin bl~ aşk ma· 
zengin bir musıki. .. labl hır tagannl 

1 

Myroa Loy 

AYRICA 

FOX Dünya Havadisleri 
1 ~ 19 Gece uçuşu 

Seanslar • Hergilnb t>:: Cuma ızünlerl 
• Perşem e 

Türkce sözlü 
17-21,15 Dünya}ı dolo,an şarkı ' 
Dünyayı dolaşan şarkı ti~ başlar. 

----~·----
Yeni Kanun 
Vilayete Geldi. 

Mt1mutin kanununa ekli ka· 
nun, vilayete gelmiştir. Kanona 

göre kadro yönünden açıkta 

kalan ve Bakanlık emrine alı· 

nan memurlardan iş başında 

30 seneyi doldurmuş olanlar 

tekaüd l'dtllrler. Kadro yüzün 

den açıkla kalm1ş memurlar 

varken, bunların derecelerinde 

veya bir derece a~oğıdoki açık· 

lara dışıudco meomur alınmaz. 

Bu açık memuriyetlere ilk 
önce açıkta kalanlar yerleş · 

tirilfrler. 

Dereaesl içinde veya bJr de
uee aşağıda veriltın memuri· 

yetleri kahol etmlyenlerin açık 

maaşları kesilir. Kabul eden· 

le rio kendi dtırece ve nrHı 

içinde ilk açılacak m~murlyet· 

lere yakında üstün tutulmak 

ve açıkta kaldıkları memurlyt>t 

derecesiodl'I tekaüd edilmek. 

hakları Hklıdır. 

Kanuni sebeblerle ı,t~n el 

çektlrilHek Bakanlık: emrine 

alınanlara, tahkikat ve muha· 

keme ıonuoa kadar açık maaP,ı 

verilmez. 

Bunlardan ınen'i muhakeme 

•eya beraet karara alanlara eli 

işten çektirildiği tarihten Ba

kanlık emrine alındığı tarihe 

değin k.csilmiı:ı olan maaşları 

1452 Hyıh kanuna göre yarım 

ve bakanlık emrine olınclığı 

tarihten eonrakl maııiları da 

1777 eayılı knnunun ftçilncü 

maddcsiodr.ki ölçülere uygun 

verilir. 
Kadro yilr.üoden açıkta kol · 

mış veya Bakanlık emrine a!ın· 

mış olan memurlar ücretli kad· 

rolarda maaşlarrnın dengi vr.ya 

daha çoğu ile tek.Jif edilen va· 

zlfeyf kabol etmez veyahut ıer· 
mayeslnio eniz yarısı devletin 
olan bir mileseeeede veya dev· 

lete, villyetlere, belediyelere 

ait ilcretll bir işte iotibab veya 
tayin ıoretile eekl maaolarıoa 

dönen veya ondan çok f\cretli 

bir vazife almış olurlarsa ken· 

dllerlne verilmekte olan ıçık 
maaşları kesilir. 

Vefat 
General Zekl'nln valideleri 

Bayan Atiye, tutulmuş olduğu 

hastalıktan kurtulamıyerak 

dün K.areıyaka'duk.I haoealnde 
vefat etml~tfr. 

Cenazesi bugfio öğleyin saat 

12,30 da Karşıyakn'Jakl Aiay · 

bey yalı caddesinde 105 nuına· 

ralı hanelerinden kaldırılarak 

Soğukkuyu kıbristunına gö· 
mülecektlr. 

A TADOL - Yaslı allcı. lne 
taziyetlerini sonar. 

Kanunusani 
1935 27 1935 
Kasım Gün 
79 31 

PAZAR 
Arabi 1!353 Rumi 1350 
22 Şevval 2 el KAnun 14 

Ev kat Ez ant Vasati 

Gdııeo 1,09 7,17 
Ôğle 7,0S 12,26 
İkindi 9,44 15,02 
Akşam 12 17,18 
Yatt11 1,35 18,52 
İmsak 12,16 5,34 

Ak13am bir dft~ gördftm: 

Gözlerimiu perde i ynrılmıP,lı. 

Bakışlarıuı; toprağın kanbnr 

eırıındon fırlatılmı~ iki ok :ı;lhl 

göklerin mavi, beyaz, duman 

rengi. aarımtrak, pembe reoL:ll 

büUin kesafeıinl, bulutlarını 

yara yara, 
kadaı vardı. 

bilmem nereJer6 

Burada ne gördüm hlllyor 

mısınız: 

Kiminin gö~eündeo kan tü · 

küren bir kurşun yarası, kirui · 

ntn kanadı kırık, kiminin 

kuyruğu uçmuş, kiminin çlgerl 

yaomıe bir yı~ın kart11l. .. Yan· 

yana durmuşlardı. 1''akat ne 

gururlu, n~ ağır, ne heybetli 
bir durumdu o?, .. 

Hiç kımıldıımıyoılardı. Goz 
leri, uşeğılara dikiJmfeti... 

Toprakları &flyredlyorlardı .. 

Soura farkına vardım: 

Biraz geride bembeyaz bir 

ay du vardı ve trpesinde Türk 

bayrağı dalgalaoıyordo. Kıp 

kırmızı hir heyf'can, yüreglmi 

çath•tacok:, kahurga kemikleri· 

l!ıi parçehyocak gibi içimi ~or· 

ladı . Dısyanaınadım, gözlerim 

kapadım. O milyarlarca kilo 

meırellk uzak yerden, birden 

biro dünyaya döndft'll, toprağa 
düştüm Yaearmışta gözlerim 
ve anl~mıftım ki: 

Onler bu toprak için. bu 

ulus için c o veren kartallıır 

ve kırılan kenadlardır. Yed 

knt grıLderln yedi kat ötesinde 

Türk namusunu, Tdrk bsysi 

Y"tint, Törk ş"ref ioi kanlı bir 

hayrak halinde dalg:ılondm 

yorlar ve o hayr ğın dibinde 

g~zlerini bize dikerek hiç kı 

mıldam dıın duruyorlar. 

Ve botırladım; 

.Bugün onların günü .. Bugün 

kırık kaosthlar, Türk diyarı 

nın mohtdif verlerfne inecek 
J 

ler, Kadlfekaleel altını da ko 

nacaklar ... 

Dilerdim: Aramııdald perde 
ve duvar kalkaydı da bir kere 

göreydin onları: 

Kırık kanadlarıoı oaaıl Hllı 

yorlar, nasıl; nasıl 

inecekler?. 

uçuşarak 

Orhan Rahmi Gôkce 

N of us işleri 
Muakkihler N lifusta 
iş Takih Edemezler .. 

Vflliyetçe ,·erilen emir üzeri 

ne nfifue müdi!rlllğıinco ndfuı 

dairesinde iş takib etrr.ekte olan 

mııakkiblerf n iş ıok lb ~tmelerl 
ya ıtk edilmiştir. iş sei.(hlerl 
blızat nüfus mcrııorlımnıı mü 

111csat ederek lelHini taklb 
e.lecek ve yuptıra<'.aktır. B:ur;ı 

ldmeelcrfn muekkibler tarafından 

doiandırıldığı da görülmü~tür. 

Nüfu mfidGrlüğü; muakklb 
terin it yapmaktan men'i sıra 

ıııada hazır bulunrmık üz re 
emniyet mildürlOğünden bir de 

polts wemuru istemiştir. 

Beraet 
Kızılca dağ nahiye müdürü 

bay Tevfik Ue jandarma kara· 
kol kumandanı bay Veyael'in; 

bay Tevfik adında birisini dö

verek gözünün kör olmasına 

sebebiyet vermek suçundan tiu 
ruşmaları yapılarken yalan } em 

oahidllk ettiği görülen Kara o 

köyfinden Basan oğlu Veli'nin 

bu ıuçtan ağıtcezadı devam 

etmekte olan doroomeeı dün 
bitmiştir. Suçlu ifadelerindeki 

ayrılığı telif ettiğinden beraetlne 

karar vnllmtştir. 
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lstanbul Lik Maçları lzmir'de Lik Maçları 

Galatasaray Yenildi, Fa- K.S.K. AltınorduTakımı· 
kat OyuncularSakatlandı nı 2-1 Mağlô.h Etti. 

NGlae mGdGrlGjtbade; a6faı 
klttlğtllle 11oyadlar1111 yasma 
maamelealae devam edilmek· 
tedir. Bayan n Bayludan eon 
yirmi dllrt eaatte eoyadlanm 
yudırmıı olanlu fDDlardır: 

A Fenerhahçe De Gtızel Bir Oyunla Ttırkspor Sahaya Çıkmadı. Altay, Iz- Gktepe tramny caddeelnde 

Beykozu 9 • 1 Sayı ile Yendi. mirspor'a 5 · 2 Galib •. 
.lataabal, 25 (A.A) - Bagiin 

Fener, Şeref ve Taksim alanla· 
nnda ilk maçlanna devam 
edildi. Fenerbahçe abnmuJa 
Galatasaray . Vela brşılattalar. 

Her iki takım da ıahaya ma· 
ayyen 1aatten bf ru geç çıktı. 

lar. Bak.em K.aeımpap'dan 8. 
Adem'dl. Oyun tam ıaat 15 de 
Galatuaray'ın bir hDcumu ile 
bqlada. Vefa mldalauında ke 
ıllen ba btıcumdan aonra oyun 
bir mlddeJ mite.asin bir ee· 
~lııle cereyan etti. Vefa usun 
n derla pularla Galatuany 
blellae hlcam ediyordu. Fw· 
kat Galatuaray ela her Vela 
hCleuma ayal tlddetle moka· 
bele ediyordu. OyaaDD 13 el 
dakikuıacla ortadan bir pu 
alaa EnYer yerd.,n faltolu bir 
Yaratla Vela'aıa ilk Ye IOD 

ıoltlntl yaptı. Bu gblden eoan 
oyan daha 11b n seri n hatta 
ıert bir tekil aldı. Galatuany 
SelAhlddla'la ayağlle benberllk 
plbft yapb. Bu golden ıoara 
Galatlllf'P aubaclmlerl mi· 
ıema~n' Vefa kalesini 11ıkı1· 

tırmıJ• bqladılar. Sağdan bir 
G.ı.ıtuaray akımnda Salmfa 18 
pu içinde hatala bir ayak kal· 
dlftfl Vela aleyhine bir peaal· 
tıya ıebebiyet Yerdi. M Gaener 
ba gol fınabaı ııkı ve plase 
bir tCltle ikinci defa Vela ağ. 
luma taktı. 

Oyaa ba bumdan eoma bir 
facia teklini aldı denilebilir. 
Bir Galata1Uay htlcamaucla Se· 
J.ahlddla Vet. kaleel ile brıı 
bqaya kıldı. fJçtlnc6 bir gole 
mAnl olmak bllyen kaleel Sa· 
IAll!ddla'la ayaklarına atıldı. 
Gol olmadı. Bu ani Ye •ki 
9U1'•1mada Selahlddla'la ayatı 
kınldı. Blras aoan dene 2· 1 
Galataıara7 lehine bhtl. 

İklacl dene eert bir han 
lclade httlaclı. Ve ilk dakikada 
Mallıeeem'le çupe... Nihad da 
ukatlaauaL oyundan çıkb. Ga· 
lataeany oyana 9 klıl ile de· 
nm ediyordu. Oyun çok zevk· 
ıls, favtlll~r blrbirlni tıkibeil· 
yor. Hakemin kat'I n ı~rl 
kararlarla bu Yulyetln Boftne 
geçmemesi oyunculu dzerlnde 
bıriz tesirler yapıyordu. 20 el 
dakikada Necdet'in L6tflye 
kartı hatala bir çarpıtı dolayı· 
elle hakem Necdet'l de çıka· 
nrak Galatasaray kadroewın 

1eklse indirdi. Ve 25 el dakl· 
bda bir Vefa htlcamuacla Mah. 
tetem .W bir aarjla AYal'yl 
..Uıbyarak Galatuaıay oyma· 
ealanm yediye indirdi. Son 
dakikada bira keadldal top· 
hyan Mabtetem'I de dıeuı1a 
çıkuda. 

Şimdi Galaıuany Oımaa'ı 

kaleye alarak blylk bir 111lmle 
oyana de•am edlyorda. Bana 
makabil Vefll gerlfle yala11 eol 
balbeld bırakmak ıarelilfl bl· 
ttlll oyancalannı hlcam hatb· 
•• almııtı. Bôyle olmakla be· 
raber Vefa takımı gol yapmak 
lmkbıaı balamıyorda. Yap· 
bkları btleamlaraa kumr uamı 
.. -men ektik kadrola Gala· 

' ........... k.W· 

yordu. Ve anda ıında ellerine 
geçen muhak .. ak gol fır1atla· 

rını da karıtık ve ıaaraoz vo 
ruılarla kaçırıyorlardı. Artık 

Galataııaray mfldafaa111 yorgun, 
fakat ulmkit bir oyanl ı topu 
yıln1z kaleleri öndnden uzak· 
lıotarmıyı düşüntlyorlardı. Ve 
oyunun nlbayeuoe kadar da 
bu usulde muvaffak olarak 
maçı 2 1 galibiyetle bitirdi· 
ler. Galatuaray'ıa bllhaua 
ikinci devrenin 20 el dakika 
ııadaa aoouna kadar yedi kiti 
ile gallbiyeıl mohafua etmekte 
göeterdl~I mani fakı yet ıayaaı 
takdirdir. 

Şeref alanında: F eaerbahçe 
ile Beykoz takımlan aruında 

yapalan maç 9-l Fe11er'in 
pllblyetlle neticelendi. Maç 
1aat 1,,,0 da Bay Sadl'nla 
ldareelade baıladı. Oyunun ilk 
dakikaları ortada pçd. 7 inci 
dakikada ortadan BOia doAfo 
uunan bir puı Fikret çok 
gGsel bir ıClrQfle aaGne çıkan 
haf lın, bekleri, atlattaktan 
aoara kuvvetli bir tatla me•· 
ılmln en gtızel gollntl yaptı. 

22 inci dakikada gene Fikre· 
tla gQzel bir orta11101 Ntyul 
kafa ile lldacl defa Beykos 
ağlmrına takll. Bt11y.koz'fular ye· 
dikleri bu iki gole makabli 
caah oyauyorfarcb. 35 inci da· 
klkada m4dafudua topa çıka· 
na AU Rlsa 110laoııa azan bir 
pu Yerdi. Ba hlcama keeea 
Beykoslu'lardaa Eeıd topa ya· 
blacb. Öatlne geçen iki oyaD· 
~aya atlattıklall eoan Feaer'ba 
lç(lacl gollnCl JllPb· 37 lacl 
dakikada Fener aleyhine Yeri· 
len bir ceu YDnlflllldaa Bey· 
koa'lalar ilk Ye eoa 1ayılannı 
yapblar. Birinci deneala bit· 
mellne birkaç dakika bla 
Fener Nlyaıl'ala ayqile 4 ctl 
gollatl de bandı. Bu earetle 
dene 4 -1 F-ner'ba lehlae 
nedcelendi. 

ikinci devreye, Fener daha 
dftsgb Ye bakim bir oyanla 
batladı. Açald.r vaeıtulle yap· 
tıklan bGcamlan Beykos için 
daimi bir tehlike teıkll edl· 
yordu. 16 ıncı dakikada Ali 
Riza 5 inci, Muzaffer 6 ıncı, 
penaltıdan Fikret 7 inci gola 
yapblar. Hakem iki Beykos· 
toya cc:za verdi. 9 klıl blaa 
Beykoz'lular 30 ve 33 Clactl 
dakikalar da iki gol daha ye· 
diler Ye ba ıaretle oyan 9-1 
Feaerbabçe'nin pUblyetlle ae
tlcel•dt. 

Tablm mdıada: İllaa•uı. 
ipOr - 8aleymuiye takamlan 
kaqa18ftılar. Bew iki takımda 

eaba7a eblk bir kadro De 
tıkblar. BlrlDcl deYrelÜD '1 el 
-'aklkuıada Fôri'm atbgı 
golle .btaabubpor 1-0 gallb 
gel ... 

Sat Anne 
Bir Ttlrk kadim dt annelik 

yapmak lıdyor. Sat anneye 
lhdyacı olanlar a .. gtdakl ad· 
reae mtracaat edebilirler: 

lEekdrlk tnmny ılrketlade 
20 a11marab blletcl 

a., Bekir ee-ı 

Cama gtlntl Al1a11cakıa ilk 
maçları, Balk eahaıında da 
Altay • İzmlrapor, TClrbpor, 
Şarbpor ve Balk.evi dGmlflaal 
maçları yapıldı. TGrbpor la· 
kamı cuma günd Göstepe'ye 
çıkmamakla ilkten tamamlle 
çekildiğini filen lıbat etti. 

Aluııcakt~: B. takımları: 

Saat 9 da Gözt~pe Tilrk· 
spor maçı Türkspor kftçilklerl· 
oin gelmemeel yiiztıaden Göz. 
tepe'nlo ıeremoniel ile geçti. 
Saat 11 de Altınordo · K. S.K· 
B. takımlara bakera A. Özgir· 
gia'ln ldarealnde kutılattalar. 

Oyun çok heyecanla geçti. Her 
iki tanf iyi çabttı. Karııyda 

mailtıb •niyetten galib me•· 
kile çıktılı halde oyaaaa bit· 
meelne u kala Albnorda•ıalar 
2 gol yapuak maçı 3 2 kazan. 
dılar. 

Saat 13 le TClrkıpor gelme· 
dl~nden hakem bay Maıtafa 

G6stepe'ye aeremonl yapbrdı. 

Baadaa r an OJstepe A ve 8. 
talumlan anluında bir h •zır· 
bk yaptılar. 

İlk devrenin mahtm karıı· 
lıtmaıı: 

Sıra birinci denenin mlhlm 
maçlanadan birin olan Alb· 
nordu·ll.S.K. maçına gelmiıtl. 

::taaı 15 de her iki taraf ha· 
kem Bay Fehmi Altay'm dl· 
dlğtl ile oyana bafladalar. K.. 
S.K. for hattı tamamlle geaç· 

lerdea teıekkGI etmlt Ye en kaY· 
Yelli oyaacalanndaa nokıan 

balaaayordo. Albnorda ise her 
uman.ki kadroea ile oyana 
bqlamııtı. İlk kı11mda her iki 
tanl çok çahıtıgt halde gol 
çıkaramadı. Bu kı11mda K.S.K.. 
aleyhine .erilen bir penaltıdan 
Altmordu'lalu lıdfade ede· 
mediler. 

İklacl partide •I haf Ah· 
med bekleallmlyea bir Yaslyet· 
le topa Altıaorda bleılae ka· 
dar ıtlrerek takımın ilk goll· 
al bydetd. Ba gol her iki 
takımı harekete getirdi. Altı· 

aorda ba kı11mda takımda de· 
AltlkUk yaptı. Nihayet K.S.K. 
fın bir htlcamda lehlerine •e· 
rllea bir penaltı K. S. K. fa 
ikinci gollatl kazandırdı. 80 
aaco dakikaya kadar vulyet 
bByle denm ederken Albaor· 
dolular ilk gollerini yaptılar. 

Blru eonra ikinci bir gol da· 
hı çıkardılar. Fakat daha eyel 
beke faql yapıldıgt için hakem 
b1m11 hakb olank 1aymadı. 

Oyan da tabmialerln hllAfıaa 
Altmorda'a•a maAldblyed D• 
bini. Maç bqtan nihayete ka· 
ela• Jaeyeeualı •• •mimi geçti 
hakem Fehmi oyana tam bir 
bltanf 1 ile idare eni. 

Ba •Diyete g6re halen ca.. 
tepe yapbgt 7 mlÇta 17 p11· 
Yanla bap geçmletlr. 6 ma~ 
US panala Altınoıda lklacl 
gelmektedir. 

Balk eahasnıda: 
Saat 9 de kahramanlar · Tirit· 

ymdu huao l mıçıoı 1 · 2 Kah· 
ramanlar kazandı. Saıt 11 de 
Şarkepor . Tarkapor A takım· 

luı hllllld 1111191ada bir eber· 

ılz maçı yaptılar •e gollftz be· 
rabere kaldalar. Saat 12,30 da 
Etrefpı .. · 9 Eyldl oynadı 9 
Eyldl 1·0 oyaau gallb bitirdi. 

Saat 14 te Balke"ri toraaH 
dGmiflnall Demlryola • Bor· 
nıvı ıakımlan ıraeında tekrar· 
landı. Burona'hlar geçen haf· 
takt ıanıızhklulle ilk maçla 
O O beta bere k.almıılardı. Bugftn 
Demlryolo daha ağır baurak 
ilk kısmı 2 O gallb bhlrdl. 
ikinci kııımda Buman'aın bir 
golClne Demfryolu'lular gene 
Clç6Dc8 bir golle mukabele ede· 
rek maçı 8·1 kmzandalar Ye 

f laale kaldılar. Banan takımı 
bu maçta gene blylk bir .. Dl· 

ııslılda karıılıımııtır. 

GGnla IOD mıçı Altay · İs 
mlnpor birinci takımlara •n· 
11ada yMpıldı. Vaktin asb~ı na· 
sarı ldhllre abnuak dnreler 
85 n 'O dakika olank oyaudı. 
Altay daha bidayette lzminpo· 
raa zayıf kadr0111Da tayd'a 
baılıyarak Oıt fllte iki gol çı· 

kudı •e derhal vaziyeti dellt· 
tirdi. lsmlnpon •erile• penaltı 
abp topun direğe çarpması Ue 
netlceılı kalmııtı. Oyna daha 
ziyade kuY•etll olan Altay'ın 

tehlikeli hlcamluı ile dnam 
ederek 0·2 Altay'ıa pUblyeti 
ile bitti. Vahab lklacl kııımda 
yerini baıkaıına bınkuak oymıa 
llletam etmedi. 

Mektebler liki: 
Peqembe gtbll y•pdaa mek· 

tebler llklade llee 1·0 ıdraah, 

muallim mektebi takımı da 2· l 
Kantat orta mekteb takımını 

mığltb etmlılerdlr. Ballhasırda 

Uee dil• mektelt takımlarının 
bapada bulunmaktadır. 

Germencikte 
Deve GOreşleri •• 

Aydın (Ba1111l) - Vlliyeti· 
misin her çenealnde de-.e gG· 

retleri deftm ehnektedlr. K.o· 
çarh Ye Kanpmar'daa eonn 

bagln Germencikte glreı ya· 

pılmaktadır. GermeaclkUler, 

deYecllere brp daha çok ali· 

b Ye mllaf lreeverllk gGtter· 

diklerinden her yıl olduğa gl · 
bl boyıl da en iyi deye glntl 

Germencikte olaeakbr. Bitin 

tlllltl tftller ye tanıamıı •ftUI. 
lar dan aktamduıberl Germen· 

clkte ıoplanmıı, mmplftatı 

gGreı eohberlerl 1abahlara ka· 

dar ıtlrmGfttk. Şimdi de ha 

tahminlerin lwıglılaba daln 

dldapna glltereeek bUtkt 

"1'etler batfUuı baluayor. 

ayi Hisse Senedi 
lsmlr Emaf Ye ahaU bub· 

MDdan aldJtaDPZ 393 No. 100 
liralık hllM 1e11edile ıene ayal 
makada• aldıiamıs 534 No. 
500 llnbk bl11e 11eaedlal kay· 
bettik. YenUerlai alacapmısdan 
hlkmtl yoktur. 

Dinarda gGbekH sade Etref 
bey oğla Behiç Toran 

Dlnarü göbekli zade f.tref 
bey ,.,._ Zelilla. MI 

1 aamuada Faik Aktolga, Si· 
aekll caddeıinde 168 namuada 
Maıtafa Anber, CamglJs eoka· 
ğında 8 aumanda Ahmed Ce· 
mal Akıla, Karpyaka'da K.e. 
malp•t• caddeılnde 182 nam"· 
nda Abdullah Ant, Cemaleddla 
Aydoaat, Binbatı Sadık Avou, 
Pettemalcılar'da 44 numarada 
Rıza Akaıgım, Fltohat Ayla, 
Karııyaka'da Nazla ıokağıada 

4 numarada Kemal AkgGnerlç. 
Tav yare· blrl~tmllhlml Mo· 
blddln Aınl, Bacıbeklr ıoka· 

ğıiıda 45 numarada ~llh Aail, 
Feyz. Arpacı oğlu, Abdullah· 
efendi mahalleAlnde 25 uama· 
nda Oıman Aybuı, Birinci 
ıaltaolye mahalleıinde 110 na. 
manda Ka11m Ak.sel, Abdullah· 
efendi mıhalleıiade ( numara· 
da Hafid Atltyerl, D6rdtlllctl 
ıaltaalye mahalleılade Salih 
Altıatığla, DeYlet demlryolla
raada Oıman Aktan, Aslalye 
aokagıada 1 numarada Halil 
aydıraa, Dibekbap'nda 12' Dil · 

manda Sabri Ardar, Burna•• 
poeta mtlYeail Mebmed Abı.ı.., 
Dolar eokagtada 27-1 nama· 
nda Maııafa Arkayın, Üçtlnc4 
Kıratıı mabaUeıiade 1 nama· 
nda K.amm Akçayts, Selldn 
oııa maballeelnde 57 numarada 
Kasım Aydınol, Bıplla•., gar· 
dlyanlarandan SClleyman Alg&I, 
Tepeclk'te 12 namanda Y DDU 
Atk0tan, Bacıhuaa oteli mll· 
teclrl Btl!eyin Abae, lklçefllle· 
llk'te ., 20 namanda Mehmea 
AltınGn, Mahkeme 1abıt kltlp· 
lerladen Aybu, Vali Kbım· 

pata caddeılade ' aaaıanda 
Şerif Te Adil Artantat, Kal'fl· 
yab'da Kemalpm .. caddealnde 
77 nammcı. Kadir Aktayan, 
M. Rlfat Acarol, Dnlet demir· 
yoU1m1da Abaıed CeYdet Ak· 
berber, K.aqıyab'c1a Mlia•at 
eokatınc1a S2 namanda Meh· 
med Ay&ren, Emnzıdriye hu· 
taneelade hacı Hikmet Ak· 
maaer, Bayrakh'da Haman 
caddealnde Maıtala oğla Ali 
Anaç. Aydın demlryollannda 
mlfetdı Arsak, Karataı mabll· 
l ... ade Faik ye llled halkı 

Arglder, Muallim Mihriye Ü· 

ten, Tlrekapı11 caddeelnc1e 29 
aamanda Ahmed &ad Akı, 

Kaqanl eobiJnda 87 nama· 
nda Ahmed Ye Btlleybı Ak· 
be, Uzauyol'da 18 numarada 
Rıfkı Ye Hilmi AYgalt, D•· 
dar eokıgıada 87 aamarila M. 
AH Aadlç. Natırude mahalle· 
elllde s1 aamanda t.man Abr. 
py, MiriU ma illide 18 
aamanda llmd &gbel, Knp-
1'111 10blıa6 16 Damanda 
e ..... .Al,...b, lle1enet toka· 
p.aa 58 "8mu..ı. Kadriye ye 
kotWl Arhll, Dindar eokqm· 

da Remzi Arca&I, Birinci kor· 
don'da 228 na.wNa. Mahmud 
Nedim Alıoga, Maıtye memur· 
tarından Blleylll Aul Altolak, 
Kadaetro fea .. --.. Ahmed 
Tahir Arkat, Mlfll emlak da· 
ireıl memflfilılri9du Celtledila 
Apç, BaltlefenM toblıada 

Ali Niyul Abah, Baea posta 
mlYeall Oımaa AyttlDGr, Ke· 
menlhnda bYecl Ahmed Akı· 
pelı; Ydttarımkemal m ıhıllnfa· 

de İtmail Ballı Aldan, Ştmea· 
dlfrr lmalathaaellnde Maaıala 

Albakalp, Recebep eokajıada 

19 aamanda Kadir Akgeçld, 
Ku Uıeıl yanında 51 numara· 
da Yaeaf Alatan. 

K 
Me11taU'de 5 aamaradtı Şe+· 

ket :Kaıloeoy, Dlbekhlıp'ada 

16 DllmaMcla mf Ştlbtl 

Katay, Aydın demlryollanndı 

M. Faik Kılmalı, Vanderze Y•· 
par Aceateelade panatlr Mm· 
tala Tnf lk Ktıner, poıta glte 
memura Muıtafa oğla Mash•r 
Kaçemer, Etem Keçecioğla, 

Sopkkaya'da 65 aomanda 
olanalar Kuabolat, Şekerci· 

ler'de 72 numarada Receb Klf· 
alr, Kuakdpı caddesinde 72 
Damanda 8. Tahdn Kua, Aı 
mabmeecld'de 62 Damanda Ali 
Koaclak, İntut komllyonu ua· 
ıından hlnbata Ferhad Kıyaa· 

lak, Birinci Sakarya,. ıokapnda 
27 aamanda fahri Kammbay, 
Tahmil Ye tahliye ıirkedade 

Muıtafa K.anotla, Gbelyalı 

tramYay caddelİDde 1049 nu· 
m.rada lblu Kayın, Alaybe. 
ylade 118 nam...- İhnldm 
Kabıiı, Kırblaç-&ainp ma. 
hallealade Mehmed oııa 1b. 
rahim Kademir, Lrfımlat S.· 
ray mahallellade 811111 otla 
lluaa &aagtr, K.ala'da Bayram 
otla Halil Kala, 0.Ylet demir· 
yollarmda Detir otla Mebmed 
Kıral, 8aaıa11a1 IOk .. da U 
nomanda Şenfeddba Ka..ı, 

Donanmacı maballeal ... Tabiin 
Kardal, Şakir,a ... Klhyaotla, 
Abclallahefeadl malıallulade 

23 aamanda llelr=.a Ye b'r
detlerl K.oıemun, Allrefı maml· 
lesinde 89 aamuatM Bllld 
Kak1111Ç, Ged lı:umpuyuıada 

AH 111ti1 ~. Dnlet de· 
ml"911annda Slıclıt Klmea, 
Sank1111.11 Hada liaJllii Sela· 
hldtlia Kater, Namugth'aa 
Bllefla K .. la19iç, lldta,.b'a 
Narl Ye llletl haaı ıtmkaÇ, 

~'de 48 aumm 
Slleymm Kayı,, Baea'da YIİ• 
bn ma~ ŞHket Kiya· 
diM, CllU ioytaae limalı 01f11 

Arif K.Gyffl, Baca'da Lkeaaet 
~oç, Alaybejlaa 74 lia• 
marada Ömer IUlritldl, T.W.. 
memmlanndft İbraldlil ~yır· 
al, Kapaat eob19adıl Si lla• 

manda Yamanda ~la lbmlilm 
Kul ... , SaC1dlfamd mahalle· 

ıln4e ' •manda Rece• Koea· 
tepe, Karaatlaa'da Nar eoka· 
p.da 8 namarada Ömer KOD· 
dmas, Kahramanlar mahalle· 
alade 34 numarada Stlleyman 
Kartaa, Baybard'la Mehmea 
KlçtlkbaAcı, Wçeımellk'te 10 
DamirMi Ahb9ı Klftlemlr, 
Dnlet demlijollarllida 111tabata 
Ahmetl ~. 

p 
Karp} aka'da SGleymaniye 

eokalın• 43 • ...._.. IUiMıal 
PoJsa, Aluacal~ta Riyal iOb· 
ldlcla 20 aamanda Nlyul 
Batli, Bayhkb'aa BallUye cad· 
delbade Namık Pekergin eoy· 
adlanaı almıılardır. 

§ l.taııbal Emniyet mtldtlrll· 
il hiıblcl eabe lçbol t ..... 
memarluuadllll B.y 111181 
(NltH) eoyadim almıetar. 

O. B. Becerik. 
Cımhariyeı Balk fnkua Ay· 

dl• voayea heyeti kadbt Bay 
Oman Ue kas brdetl Baya 
lla..... (Bewlk) ..,, .... 

AJ•ı•••· 
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1 Günün MemıDekeit " DIY"'V'IYMDaıru ] 
Aydın Adliye- Aydın'da ikinci Münte-

.._ 113 ... • d F ı· t Yuan: Amold Galopen - 27 Kanunusani 935 sın e aa 1 ye h. hl s . . B. . 
Maamaflb üstad ile beraber ğüm yer evin bahçesi idi. Na· • • • • 1 er eçımJ ıttı 

muhaveremlze devam ediyorsa sıl kurtulmuştum, burasını bir 1934 Y ılınd~ Ne • 

Namus Uğrunda 

da Diksen, sihnen pek meşgul türlü hatJrlamıyorom. Yalnız Ç k d ,1 -----------------

Kadar I .._ ı ar 1 ~ Aydın, 25 (Hneusi) - Vill · zaeında da 8891 1 ld 2916 
görftnüyordu. İki dakikada bir bildiğim blrşey ursa yanm v • seç c en 
a•aıia kalkıyor, pençereye ka saat sonra (Dovr Şatam) trenile Aydıo, (Hususi) - Aydın yetimizin heryerlnde ikinci ıı reye lttlrak: etmişlerdir. 

J " Lo d 'd ki idi · 1 bl 11 k l miintehib seçimi bitmiştir. Dö t ö ki 1 b dar giderek dışarıya bir göz n ra an uza aştığım . adliyesıo n r yı ı ça ışma· Fırka namzetlerinden başka r nce ati ahta Ay· 

1 1 b • Jarını hlldirfyorom, dın merkez kazasında rey hık· 

Gaziautep'te Kış ---... ···---Yağmurdan Evler Yı· 
kıldı. 1 ölü 3 Yarah Var 

Gaıiaolep, (Hueuıi) - Bu 
yıl kış pek erken başlamıf Te 
bir ay maddetle faeılae1z yığan 
yağmurlar birkaç evi çökerttik· 

atıyor ve tekrar yer ne ge i • • kimseye rey nrllmemlştlr. 
d B d b. Şimdiye kadar suası ıreldlkçe 934 yılında Aydın C. müd· kına haiz 17949 ıeçlclnln 12226 

oturuyor u. u sıra s ıraz " Merkez Aydın kaz11ıada lnti· 

ten başka kırka yakın dıvann 
yıkılmaeını ve bu esnada bası 
hldiseler zuhurunu muclb ol· 
muştur. Bu me-yında tilr çort1k 1 k ldi ;,1 • kaydetmiştim. En müşldl vazi· deiumomiltğlne 1916 iş gelmiş eı, Bozdoğanda 7051 ıerlcinin 

ene aşağı attan gP. c•nı hah bugfin blttf~lnden reye "" 
zannettiğim gürültü tekerrür yetlerde, lnl bir kararla tens· ve çıkmıştır. Jotlrak edenlerin eayısı henOz 2972 si, Çlne'de 7613 e~çicl· ölmüş •e ftç kl,t yaralanmıştır. 
etti. Bu defa da tereddfide yer stil ettiğim şuursuz tedbirler, Ağırceza mahkemesi: 93:J se· belli edilmemiştir. Maamaflb nln 5980 i, Karacaıu'da 4719 

kalmamıştı. Sokak kapısı gayet tesadüfün yardımlle parlak ne· nesinden 38 dosya devren gel· iştirak nlsbeti y6zde 80 den seçicinin Hi60ı, NızilU'de 13888 
vazth bfr surette açılmış ve ticeler vermişti. Nitekim, Alon miş, 934 senesinde 330 dava fazladır. Bozdoğan kazaeında seçicinin 114.71 f, ve Söke'de 

Yağmurlar mtllhıkatta da 
ayni otddet ve ııfirekle ya~dığı 
içio Kmı•Je otuz u yıkılmı11, 

birisi gelml~tl. Yeni gelen, Dikson'un pençercslnden atlı· gelml~, bu 368 davanın 347 si rey eahlbi 15,007, St.çlcldeo de 7 456 seçicinin 4025 1 reye 
merdivenlerden yukarı çıkı· yarak soluğu trende alabil· bitirilmiş, ~li 935 senesine 10268 1, Çine kazasında 15615 iştirak eımlelerdfr. Dört yıl 
yordu. Artık Dlkson'un da mekllğim de böyle iyi bir te· devrolunmuştur. seçiciden 11963 il, Nazilli ka · öoce olduğu gibi bu sefer de 
sabrı Uikenm!ş olacaktı ki, sadüfün eseri idi. Eğer uzun Asllyeceza mahkemesi: !l33 za~ında 29101 seçiciden 2~ 143 vilayetimizde intihaba enaz 
birdenbire ayağa kalkarak de· uzadıya düşünerek böyle bir den 43 dosya devredilmiş, O, Söke kıtzasında 1557:1 ıeçi · iştirak edenler Kancaııu kaza. 
di ki: f iklr üzerinde karar kılmış 934. de ı154 dava gelmiş. bu ciden 8844. Q ve Karacasu ka · 

- Mister Pli .. 
ki, siz çok mahir 

Görfiyorum 
bir adam· 

sınız. l<"'akat maatteessüf bazen 
itidalinizi kaybedlyormnuz. 
Ayni zamanda, çok ihtiyatsız, 

davranıyorsunuz. İşinizi pek 
çabuk yapmak isti yorı:ıunuz. 
Oynadığınız oyun gayet mü· 
kcmmeldir. Bunu itiraf ederim. 
Eğer bir parça daha metin 
olea idiniz muvaffak ta olacak· 
tınız .. 

Üstaddan beklemediğim bo 

sözler karşısında şaşırıb kal· 

mıştım. O devam etti: 
- Evet metanet göstereme· 

diniz. Epice zamandenberi siz· 
den tüphelenlyordum. Fakat 
bu ıiipheyi eiz kendi elinizle 

izale ettiniz. 
Dikson hu sözleri söylerken 

~armağıle · kütüphaneyi işaret 

ediyordu: 
- Orada duran ayakkabı· 

!arınız nerede Mr. Pli? 

olsa idim, kendi kendimi, şüp· 497 davanıo (40 ı 934 de gö· 

hesiz itham ederdim. Herne rülmiiQ, 87 si 935 e kalmıştır. 

kadar bahçeye düştiiğüm zaaıan Sulhceza mahkemesi: 933 den 
her tarnfım kırılmış ldlee de 234 doeya devralınmış, 934: de 
korkunun verdiği tesirle adeta 1393 dava gelmff. bu 1627 
kanatlanmış gibi idim. davanın 1337 si 934. de rörü· 

sıdır. 

Gazianteb'te Kaçakcılık 
Yüzde Seksen Azaldı. 

Bahçe kapısı kapalı olduğun· lcrek !};l5 senesine 290 dava Gaziantep, (Huımei) - Bir yapılageldiği Gaziantep, Urfa 
dan davarı atlamak suretile devredilmiştir. zamanlar kaçakcılağı!l en çok •e Mardin gibi hudud mıntaka· 

11okağa çıkmıştım. Yere dfto· Asliye hukuk mahkemesi: ------------- Jarımızda bugün, ahnmıf kov. 
Uikten sonra, oldukça yükeek 933 den 2:36 dava dcvrolun· Aydın icra daireııl: 9:33 den vdll önleme, haber alma ve 

olan bu dıvarı aşmak, haklka· moo, »34 den 1136 dava dev· 3375, 931 den 9724 doııya llgOne (Halka) anlatmanın teılr· 
ten mühim bir mea'ele idi. rahomış, bu 1372 davanın gelmiş 2758 1 intaç edllmlt leri, milli •anayi n fabrikaların 
O vakte kadar yakayı ele SU i göriUmfto. 272 et mftra· 3793 6 935 e denedflm

1
,tlr. teeeeüıO ııayeılnde kaçıkcıhk 

vermemiş olmaklıgım, ondan caata kalmıo, 989 dava 935 Bir yıl içinde 59399 liTa l 1 % 80 ezalmıt bolunmıktıdır. 
eonra da kolayca tutulamıyaca· yılına devrolunmuştur. kurue alıcak. bOOO lira da Bu eaydığım kaeahalar Suriye 
ğımı bir işaret gibi telakki Sulh hukuk mahkemesi: 933 harç tahlil edilmittir. Bu yıl arez181le ve Mardfn'den bir kı· 
ettiğimden cesaretim artmıştı. yılından 466 dava devrahnmıi, adliyemizde hAkfmlerlmlztn ÇO· ıum Irak'la hemhudut bulunmak 
Oradan !ODra (Klog Streyt) e 9:l4 de 1056 dua gelmiş, bu gunuo dereceleri yOkeeltllmiş, itibarile kaçakcılık buralarda 
kadar nasıl gelmiş olduğumun 1522 davanm 99 l 1 9:14 sene· mahkeme başkatibi ve K.Atfp aaba kolaylıkla Te müşkilAteız 
farkında değilim. Yalnıı. ak· sinde görülmüş, 365 l müra· muavini ile birçok kAtlbler de yapılırdı. Bu yOzden nice mil· 
lamda kaldıjtıoa göre yolda caate kalmış, J 69 dua 935 terfi ettlrilmfşlerdlr. yonlarımız ve bUhaeııa klçak 
gl'çen bir arabııya atlıyarak senesine devredilmiştir. S.-nelerdir: Aydın'da bulunan eşya satıcılarıoıu göz dik.dikleri 

Viktorya ietaı;yoouna barf'ket Aydıo sorgu hakimliği: 933 ve kenalslnf herkese çok sev. allınlarımız ecnebi ellere akar 
etmiştim. Bütün bunlar, ini den 15, 934 den 533, hepei diren mOddeiomumi muavini· giderdi. 
olarak aklıma gelen tedbirlerdi. 550 evrak gclmlo, 538 1 göriil· mlz Bay Şllkrü de Aydın m'ftd· Gaslantep aakeri ıhtlaae mıh· 

di~er kaza ve nablyeleıde de 
ufak t~fek eakaılıklar vukua 
gelmiştir. 

Üç gün e,·el kaı a ç~Yirro 
havalar açılmış v" iyi giıml!k· 

ıedlr. 

Memlekette Knltnr Sev 
gisi ve Talebe Artıyor. 

Gazlant~p, (Rnsul'i) - ilk 
•e Millet 'Dekteblerlne builetfe 
hucum pek fazladı'r. llJ{dıekteb 

mevcuau geı;en eeoeye nazaraıı 
bin artıkıır. Mitlet mektehlerl 
için açılan derıl!haneler kAfl 

gelmeCliğinden fızlalaotırJlfhlttır. 
Ueemize de hftcum fazt.d11. 
Mevcudu SöO dır. Civar vilA· 
yet n kazalardan yGzden fazla 

tal~h• gelmlttir. 
~--~~-~~-~---
gilnlemeclnden hu~fhıe kadat 
(4'i50) hnkftm nrmlo •e gene 
bunlardan Ud milyon Hrl pan 
cez111 tabslllnl 'kararlaotırmıtur. 
bu rakamlar Js,.; bir •lltyet 
lçerisind~ koçakçıhkla u~ratahl· 

Jeceklerin en azı beı,de ikisinin 
mahkum edildiğini gösterir. 

933 ve 934 yıllları kaçak 
vak'alırı kartılaştırılıoca görGl· 
mektedir ki, yakalanın vak'a 
ve .kaçakcı mlkdırıodı bDyOk 
bir eksilme nrdır. _ Sonu nr _ mfirıı, 12 si 935 e devredilmiştir. deiumumlliğlnc terfi etmiştir. kemesi kuroıaogu 27 Şubat 932 

....................................................................................... llllİll .. llİI 
Bu earlli ithama karşı mfim· 

kGn olduğa kadar cür'etkAr 
davranmayı muvafık buldum: 

- Ne demek letlyorsonoz? 

Demek istiyorum ki 
Monfeldln katili ılzainlz. 

Bu iırada oda kap1&ı şiddetli 

bir sur,,tte açıldı. Aralıktan 

hafi bıketll bir adamıo içeri 

girmek ftzere olduğunu ve 
beni yakalamağa hazır bolun· 

duğano glSrafim. Kulaklarımifa: 

- Pli! Sizi kanun namına 
tevkif ediyorum. 

C6mleslnln akeettiğlol zan· 
nediyordum. Bilmem bu 81rada 
ne oldu, tlddetli bir acı ile 
beraber almmda bir serlnlilt 
doydum. Ani bir hare.ketle 
kendimi oda pençereeinden 
ıeağı fırlatmıetım. Kırılan cam 
yGzQmfl, ellerimi kesmiş, her 
tarafım kan içinde Jdl. Fakat 
ben hunların hiçbirine ehem· 

t:rılyet vermiyor, topallıyan 

•yağımı sürQkliyerek: 

- Scrbeıtlm, serbestim. 

Diye eöylenlyordum. DOşlft· 

ANADOLU -Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Ba:yazganı 
llaydar Raodü ÖKTEM 

linıumi neşriyat ve yazı işleri 
lnfldfirü: Kemal Talat KARACA 
idarehanesi: __ ...., 

İzmir İ.ltlnci Beyler sokağı 
C. Halk :Fırkam binası içinde 
Telgrıf: fzmir .. ANADOLU 

'releron: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAITJ : 
Yııııta ı200, Altı aylığı 100, üç 
l ıyli~ 500 kuruştur. 
•babeı memleketler için eenelik 

ıbooe ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruştur. 

Clnıı geçmia nilshalar 25 kuruttur. 

~NADOLU MATBAASINDA 
BASILMlŞTIR 

176 - LAhlme, - 1. etçil, etsek, 2. 

et yiyen. 
LAiim, (llhim), - et. 
Uho, (llbln), - l. ağız, 2. 

gOğ' 3. ır, 4. ırlama, 5. ırlarıt. 

6. ötftt, 7. yn, yırlama. 
Uhd (!Abid), 1. ILuytak, 

2. etn sapması. 
Lahut, _ bavagir (IAbuti me•· 

cudat man). 
f,Abza _ ı. göz açıp kapayınca, 

2. kıpma. 
LAln _ ı. ko~olmuo, 2. pırtak 

(şeytan mao. ). 
JJAkab _ ı. aogı, 2. lmoum 

at, 3. kopoı ad. 4. lıan. 
LAkıb koymak - ı. ayakmak, 

eyemek, 2. koşmak. 
1..Akayd _ ı. bakmaz, 2. ili· 

şikelz. 

Llkıydi Oykft. 
Likaydl gdstermek - 1. baotan 

atmık, baştan tıavmık, 2. satknk· 
lamak, S. uzgoşmak, (. yan çal· 

mak, yan çizmek. 
ı~kln _ t. ancık, 2. fO nr 

ki. 3. yalnız, 4 . yene. 
J,iklakıyat - 1. boş IAkırddar, 

2. !!açma sapan sözler, 3. saoga, 

vuk. 
Lal ( ekem man.) - 1. bilenğ, 

2. dilsiz, 8. epeem. 
LAi olmak - 1. dili tutulmak, 

2. epsem kalmak, 3. samsaymak, 

4. eaşa kalmak. 
I..Al (renk mın.) al 

LAia - atage. 
Tale (zencir mao.) - 1. boka, 

buka~ı, 2. sıkık. 
LAmba - 1. çırahk, 2. ıeılgı, 

3. yağdaf. 
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Lamise - 1. değme, 2. do· 
konma, 3. doymaki 4. elleme, 

elle tutma. 
LAnet - 1. henç, 2. kargak, 

3. kargınma, 4. kargıt, gargıf. 
LAnet ılmak - kargalmık. 
LAnet etmek - 1. alkamak, 

arkamak, 2. kakıolemak, 3. kara· 
mak, 4. karg1111ak, 5. kargumak, 
6. kargışlamak, 7. eöğmek, eöv· 

mek. 
LAsık - t. yapışan, 2. yapıoık, 

!J. yapışkan. 

LAee - t. cendek, 2. öltlk, 

3. ölDmdftk. 
Latif - ı. ınıl, aaul (mutedil, 

mülayim, halim man.) 2. hln&et, 
3. gökçe, 4. gökçek 5. gilsel, t. 
seviğllğ, 7. yab11, 8. yalabuk, 9. 

yumeak. 
LAtlfe - ı. alay, 2. taka. 
Lltlfecl, lAtlfegü - 1. alaycı, 

~. horfatıcı, 3. şakacı. 
Ltdfe etmek - 1. alay etmek, 

2. sataşmak, 3. şakalaşmak. 
Utme - 1. lllpçlk, 2. tekme, 

3. tepme. 
Liftball, - 1. aldırıeeıs, 2. ıl· 

dırmaz, 3. eeldnmez. 4:. kayırmaz, 
5. eaygısız, 6. eırnaoık. 

Uflball olmak - 1. sırnaşmak, 
2. yaz göz olmak. 

Llilbaliyane - eenli benli 

(konuşma hıkkıada) 

LAtabo - yunak. 
LAyık - 1, değer, (sıfat ola· 

rak) 2. değerli (kıymetli man.) 
3. dtıoer, 4. genez, gerek, 6. uy· 
gun, 7. yakışan, 8. yakıtık, 9. 

yarqlı, 10. yaraıır, 11. yerinde. 

Liyık görmek - 1. değer ver· 

Tftrkc;e karoılı~lir 
' i , l 

K.atb (katub) - 1. iğ (mtb. 
ver man.) 2. itbek, 3. tuç 

Kutub yıldızı - l. boa bo'ğa, 
calioz, S. çolpan, 4. demir kasık 

K.otr (kutur) - 1. arklı, 2. 
çap 

Kuttal tarik - 1. karaiı:çı. ka· 
zakçı, 1 2. yolbaiar, 3. yol keıeo, 
yol keııicl 

Kuttai tarik olmak - 1. yol 
k~smek, 2. yol vurmak 

Kuvve - l. düşünce (fUl 
zıddı) 2. bilirlik 

Kunel hasıra - görme, görilr· 
lök, görebilirlik 

Kuvvet samla - 1. duy.:na, do· 
yarlık, duyabillrlik, 2. ı,tıme, 
işitebilme 

Kuvvet pme - koklama, ko 
ku duyma 

Kuvvel lamise - l. dokunma, 
dokunarak doyma, 2. tuıma, tu· 
tarak duyma 

Kuvvet zafka 
duyma 

tatma, tad 

Ku nei faale lolev ~öcft 
Kunel lnbıtiye - bitelge 

Kuncl manevt1e - 1. kasar, 
k&Bal, 2. Bre. 

Kuvvel mıaeviyeıt kırılmak -
baeınmak 

K.uvvel şlfalye - edrem 
~anei 11Jddrike anlama, 

anlayıı 

Kuvvet - 1. baran, 2. btinm, 
3. batakluk, 4. bök, 5. çak, 6. 
çıdal (tıbımmtll kanetl, takat 
maa.) 7. çıdık (•hır ve tabım· 

mftl kuvveti mıa.) 8. erk, erik, 
9. gtıç, ıo. gnre, ıı, kuakhk, 

12. kara (aul el, bua mu.) 13. 
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karuk, 14. kayamlık, 15. k&ç, 

16. koç, klllto, 17. 91gllmlak, 
18. yalim, l 9. yet ~kifayet '8llr.) 
20. yömtı 

Kovvttle - l. berk, 2. ag. 
lamca, 3. sımsıkı 

Kunetlenmek. - 1. gilceym,k, 
2. köçöymek, 3. kfiçeylİıek, 4. 
4. sağlaml•şmak, t. ıealdlm,k, 
6. sesinmek, 7. tınmak 

Kuvvetli - 1. acar. 2. ab, 
3. böke, 4. boklü, 5. at;U, 6. 
takta, 7. erkli, 8. erllğ, 9. ğilce· 
ya, güçltı, 11. güçilm, 12. gilrbb, 
13. sağlam, 1,. tftrk, türftk, 15. 
uğau, 16. zorld. 

Kuvvet6iz - 1. arık, 2. eblei, 
iblez, 3. gnşek, !l. gücQ yetm~•. 
5. kıırudak 

Kunetsizltk - 1. arıklık. 2. 
gevşek.ilk 

Kuvvetten dftomek - 1. eh· 
nezlmek, öhneaimek, 2. k6reemei, 
3. köıınemek, 4. köomek, 5. ihec· 

mek, 6 . yabrımak, 7. yıpranmak 
Kofr (kdf llr, inklr mın.) -

ı. inanmam•, 2. fnanmamHbk 
Küf (küfür, MSgrhe maa.) -

ı. kargav (llDet, beddua nıaa.) 

2. kargıe, kargıt (14net, beddaı 
man.) 3. kdlgur, ltulu~ar, 4. eö· 
~linç, eök6nç, 5. ıö~me, 6. ınğtlı, 

7. 16~6 

KGfftrbaz - 1. ağsı bozuk, 
2. 86~ecen • 

Ktıfretmek - 1. ilenmek (in· 
klear, beddua man.) 2. kıkınçla· 
malı:, 3. kargamak, 4. k6lsemek, 
5. kırakılamak, 6. aöğmet 

Ktıfran - 1. iyilik bllmesllk. 
2. lyiHAt UDQt 



ap ve Kadastro 
tınu ile Teşliilat., 

Dış işleri Ba-
k anımız Belgrad
dan Geçerken . 

Asma çubuğu 
Ve Fidanı. ...... 
Bağcılar Bundan 
istifade Etmelidirler. 

-----
Zekai lhrahim ---

Sa ıihleri Bulunmıyan Emlak Hak
kın a Ne işler Yapılacaktır? 

•... -
- Başı 1 inci sahifede 

aefarethaneelnde bir ziyafet 

verilmiş, ziyafette baebakan 

bıy Yevtlç, dışarı 1 olerl bıkını 

muavini bay Porlç, Romanya 

ve Fransa sel frlerl hazar bu 
lunmuştur. 

Ziraat Bakanlığı bayıl İzmir 
vU4yetlndeki bağcılara parasız 

dağıtılmak üzere Manisa Asma 
f ldanhğıodan 50,000 bağ çu. 

--
Dahiliye Mutahassısı --

--
Yeni tapu ve kadastro tahrir 

kdnnnu mer'iyete girmiştir. Bo 
suretle eaki te~kilatın yerine 
yeni bir mııkaoizma işe başlı· 

mış bulunuyor. Kanona göre 

kadastro heyetleri riyaseti ün· 
vanı; k daetro müdürlügüoıı 

tahvil edilmiştir. 

Bu müdürlüğfio başkanlığında 
yeniden bir komieyon teşekkül 
edecektir. Bu komisyonda ta· 

earruf üyesi, belediyeden seçil· 
mlş f ki üye, icabederse orman 

fen memurları bulunacaktır. 

Umam müdürlükten yen( hir 
emir olmadığı için bunlar eski 

adlarile çalışmaktadırlar. 

Yen( kanunun bir maddesine 

göre yapılan ilana rağmen 611· 

bibi bulunmıyan gayri menkul· 

ler hiiktimet namına kaydolu· 

nac k ve on seneye kadar bük· 
men hak sahibi çıktığı ta~ dlrde 

gayri menkul sahibinin namına 
tashih edilecektir. Eğer bu g yrl 

menkul satılmış ise hazine ta· 
rafından bed~li vedlecektlr. 

01ğer bir maddeye göre, 
kadastro mahkemeleri tek hA· 

kim üzerine kurolmuetar. Ka· 
dastro mahkemeleri tahriri mü· 

racaetlerle beraber, şifahi mü· 

racaatlerl de kabul edecektir. 

Tetkik edilmek üzere kadas· 

tro mahkemelerile ve kadastro 
tahrir komisyonlarına vokubu· 

lan itiraz Ve lddfııJara alt eV· 
rak ile beyonnameJer, ittihaz 

olunacnk idari ve kaıai karar 

ve icra edilecek tebligat, ve 

rüyet eenedlerlnln çıkarılacak 
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kayd suretleri, kadastro harçları, 

ve haritalar damga resminden 

muaftır. 

1 ikinci kAnunda tatbik mev· 

ktfne giren yeni tapu kanununa 

göre de gayri menkul devlete 
Ait ise alım satımında mal me· 

muru bulunacak, Belediyeye 

aldse belediye reisi, evkafa Aldse 

evkaf müdürll veya bunların 

noterden verilen vekaletname· 

lerle vekilleri bulunarak takrir 
vereceklerdir. 

Bu kanuna göre denizden 

dolma yerler, sahlblerl tarafın· 

d•n doldurulmuş ise dolduran· 

lar lehine meccanen teedl edi· 
lecektlr. 

Yeniden doldurmak letlyenler 
de alikadar daireden mtıeaade 

almak mecburiyetindedirler. 

Tapu ve kadastro umum 

müdürO. bay Cemal'in; yeni 
kanunun tatbiki hakkında tel· 

kikler yapmak üzere bu~ün· 

lerde lzmir ve İetanbul'a bir 

tetkik seyahatine çıkmaeı muh· 

temeldir. 

lnbtearlar İzmir başmüdOr· 
lüğünden: 

38 tanesi Burnava ve 7 ta· 

neel Bayrakla fabrikalarında 

bulunan 45 bidon 28.1.935 
pazartesi günü saat 15 de açık 

nrllarma ile satılacaktır. İstek· 
illerin temioatlarile o gün iz. 

mir inhisarlar başmüdürlüğüne 

gelmeleri ve bidonları görmek 

üzere adı geçeo fabrikalara 

uğramaları. 15 18 23 27 140 

Belgrad 25 (A.A) - Tür· 
kiye Dışarı İşled Bakanı Bay 

Tevf tk Rüştü Aras'tn Belgrad'a 
muvaealatından bahseden Pravda 

gazetesi, bu akşamki nüshasında 

bay Tevf lk Rüştü Arae'ın Bel· 

graddan geçerken blrgün Bel· 

grad'da tevakkufonu bir anane 

halini almasından hieıl olun 

umumi sempatiyi görmekten 

memnun olacağmı beyan ediyor. 

Pravdı bu münasebetle oon· 
ları yazıyor: 

Bay Tevf tk Rüotü Araa bu 
fırsattan istifade eder~k başbıı· 

kan Bay Yevtlç He umumi 

elyaet:tl ve Balkan ittihadını 

alikadar eden mes'eleler hak· 
kında nokıat nazar teatlafnde 

bulunmuştur. 

Gazete Bey Tevfik Rüştü 

Aratı'ın uluslar koranın konae· 

yinln içtlmaından ıonrı vuku· 

bulan bu seyahatinin Roma an· 

laşmılarfle ve bir şark misakı 

akdi mea'eleeile de alakadar 
olduğunu ilave edf yor. 

iskan Muafiyetleri 
le kin m oaf iye ti nizamnamesi 

vilayete gelmittir. Türkiye 
konsolosları, Dahiliye Bakanla· 

ğıoın kabulüne mflracaat etil· 

ğl muhacirlerin paeaportlarını 
pulsuz ve harçsız vfze ederler. 

Eşya ve hayvanlar için de ayni 
suretle vesika verilir. 

buğu ayırtmıştır. Mmtaka ziraat 
müdGrlftğft bağ çubuğu letiyen 
bağcıları teebhe başlamıştır. 
Geçen sene Manisa Borozkö· 
yündeki f fdanlıkta 35-55 bin 
arasmda asma çubuğu yetişti . 

rilmfş ve dağıtılmıştı. Dört se· 
nedeoberl iş görmekte olan as. 

ma f ldanhğı buyıl 502,000 
köldü bağ çubuğu yetiştirmiştir. 

Bunlardan çoğu Manisa bağcı. 
larıoa yetfştfrUecek ve Isputaya 

kadar olan sahada bağcılara 
daı?ıtılacaktır. Asma f ldanlığm· 
da; daha verimli neticeler elde 
etmek için tedbirler ı.lınmıştır. 

§ - Rlze'de Narenciye f Jdan· 
lığında yetiştirilenlerden 5000 
narenciye f ldanı İzmir viJayetio. 
deki b11hçe eahlblerlne parasız 

tevzi edilmek dzere İzmir'e ay. 
rılmıştlr. Mıntaka ziraat mildür. 

lüğü f ldan ietlyenlerl tesblte 
başlamıştır. 

Aydın 
Şimendif erciler 
Birliğinin Bir 'l'avzihi 

Aydın ~imeodtfnciler birliği 

başkanlığından aşağıdaki mek· 
tubu aldık. 

24.l.9:l4 ve 6123 sayılı ga· 
zetenizfn üçftncü eahifealnln 
dördüncü sütununda birliğimize 
ald yazıların aşağıda yazıldığı 

şekilde düzeltilmesini rica 

ederim. 

1 - Ayılın işçiler blrHğf 

namlle bir birlik yoktur. 

2 - Halen mevcud Aydın 

şlmendifercller birliği ise kendi 

tıhsieıtile böyle bir heyet 

gön dermemlştir. 

Tftrkçe karşılıklar 

Nasıl Hareket Edecek ... zin Soyadları. 
Tür kof leden ticaret odasına 

gelen malumata göre: 

1 - Memleketimizden İs· 

panyaya gönderilmiş olan mal· 

lardao 1933 yılı 2 inci teşrin 

gününden önce idhal edilmiş 

olduğu vesaikle lsbı.t edilecek 
olanların bloke edilmiş döviz· 

lerl yapılan teşebbOa fizerlne 

tamamen serbest bırakılmıştar. 

AlAkadarlar bu gibi mallar 

içlıı evrakı müablte olarak fa· 

panya gümrükleri tarafından 

verllınft olan ithalat veeikulle 

İspanya hariciye bakanına (Ban· 

que Ekererleur d'Eepagne) İepan
ya'dıkl bir banka vaEıtaeile baş 

vurdukları takdirde alakadar 

makam bu mallara ald bloke 

alacakların tamamının serbest 

bırakılmasına müsaade edile· 

cektlr. 

2 - Şimdiye kadar lspan· 

ya'da altına nisbetle dQşük pa· 

ralı memleketlerin mallarına 

ve bu arada Ttırk ithalatına 

rla tatbik eıfilmekte olan mun· 

zım vergi gene ofisin İspanya 

hükumeti nezdindekl teşebbae. 

lerl tlzerlne kaldırılmıttır. 
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On beşinci jandarma mınta· 

kaaındakf zabitlerlmizln aldık· 

ları soyadlarını yazıyoruz: 

--------------------------------------------------------

Mıntıka jandarma kumandanı 

kaymakam hay Kamil Şaröz, 

Mülhakı binb11şı bay Celal Sil· 

mao, Müfettişlik mülhakı bfn· 

başı bay İrfan Ergüven, 1 inci 

m614zim Şemseddin Eno, 40n· 

cü aınıf Ha. memura Rlfat 

Albnışık, 5 inci S. He. M. 

Sabri Pakulus, İzmir villyetl 

jandarma kumandanı blnbaı:ıı 

LütfQ Baykara, Yüzbaşı bay 

Hikmet . Tokeal, Yüzbaşı bay 

M. Sabri Aksoy,~ Ytızbaışı bay 

Klmll Erin, Yüzbaşı bay Sakib 

Ôzdemlr, Yftzbaşı bay Ziya 

Oktay, Yüzbaeı bay İsa Baydar, 

Yüzbaşı bay 1. Sami Yıldırım, 

Yüzbaşı bay A. Kadir Sezgen, 

YOzbaşA bay a. Tallt Gürel', 

Yüzbaşı bay Halil Deneri, 

Yfizbıtı bay Hilmi Gürel, Yüz· 

başı bay H. Hüsnft Çetlnalp, 

Ytızbaşı bay Yaşar Yaeakol, 

1 inci mülAzim bay H. Arif An· 

dış, 1 inci mdllzlm bay Ah· 

dürrezzak Kırdar, Aydın vlla· 

yet jandarma kumandanı bla· 

başı bay İsmail Şener, Yfizbışı 

bay M. Recai Erten, Ytızbaıı 

bay B. Hayri Akkoyon, Yız. 

baıı bay Etem Yardım, Ytlz· 

bıoı bıy Hftseyin Ylnmaz, Yft~· 
başı bay Nuri Ttınçer, Muğla 

vlliyet jandarma komındaoı 

blnbaıı bay Ref lk Köetem, 

Yüzbaşı bay Nuri Ün'al, Yftz. 
başı bay Ekrem Gtlngör, Yüz· 

başı hay A. Kadir Okyay, Ydz· 

başı bay Naci Tarim, Yflzbaşı 

bay Hakkı Rotop, Yüzbaoı bay 

Osman Ôztürk. Yüzbaşı bay 

Rıza Aydın, 1 inci Mlz. bay 
Fahri Gökçılk. 

Küfv (küfüv) ı. arkadaş, 2. 
bekde~, bekteş, 3. bendeş, 4. 
benzer, 5. beydeş, 6. değdee, 

dekteş, 7. pendeş, S. denğ, denk, 
9. deokdeş, denkteş, 10. oyar, 
11. yoraşık 

KüheylAn - 1. bidav, 2. eneş, 
3. sargıl 

Küllih - l. börk, 2. egü (ge· 
celik takkesi mııo.) 

Külfet - 1. ağırlık, 2. yor· 
gunlok, 3. zörakllik 

Külfetsiz - kolay 

Külfetelzce - 1. gelişi güzel, 

2. kolayca, koloycncık, S. kolayına 
Kcılhan - 1. ocak (hamam 

ocağı) 2. otkun, 3. tüçken 
Küll - 1. biitün, 2. diikel, 

dökeli dükelicük, 3. hep, 4. 
kemuğ 

Külli-1. bitevi, 2. bfisbütüo, 3. 
çok, 4. düğeH, 5. eksiksiz, 6. gö· 

türü, 7. hepsi 

Külliyen - 1. bdebütfin, 2. 
bütün bütün, 3. toptan 

Külliyet - hütünhlk 
Külliyetli - 1. artlı, 2. bar

d m, 3. bol, 4. çok 

Kültür - kültür 

Künh - 1. dip, 2. kök, 3. 
öz (işin Uibbü man.) 4, tös (esas 

mes'elenin eseeı mıın.) 

Künt - 1. biçimsiz, 2. bodur 

(kıea ve biçimsiz man) 3. cüce 
(kısa' ve biçimsiz man) 4. kesmez 

(ucu kalınlaşarak keemezleşmf~ 

çakı gibi) 5. kısı, 6. kör, (bıvak 
ve çakı hakkında) 7. kunt (kell· 
menin Türkçe aslı işte hudur. 8. 
künt 

Kfudao. 1. dlı:ı karıştıra· 

cağı, 2. hılızlık, 3. kılar etur. 

Küre, 1. polçok, 2. top, 

3. yuvarlak. 

Kflrelaız, - ı. yer, yeryfiz6, 

yer yuvarlağı, 2. yer topanı. 
Kürrevi, - 1. cumur, 2. tom· 

borlak, 3. yumnr, 4. ynvarlacık. 

Kflrel, - 1. olturgaç (umumi 

olarak oturulacak yer man.) 2. 
seki, 3. eekke, 4. ıekmen, 5. 
tapçak, 6. tılmee. 

Küspe, - 1. köftfto, 2. posa, 

3. otrtu. 

Kü of, - 1. gün tutkunu, 2. 
gün tutnlmaeı, 3. güneş tutul· 

maeı, 4. tutkun. 

Küsnr, kftsurat - 1. kaldık, 

2. eındık, 3. teltik. 

Küstah - 1. börtkftn, 2. bu· 

tur, 3. çekinmez, 4. kendini bil· 

mez, 5. sıkılmaz, 6. şımarık, 7. 
utanmaz. 

Küstahlık etmek - çel~rmek. 

K-üşa - açan. 

Dllküta - gönül açan. 

Dehan kftşa - ağız açın. 

Kişver küşı - ölke açan. 

Knşad - açma. 

Küşad resmi - ıçım. 

Küşad etmek - açmak. 

Kiişade - açık. 

K.Oşaylı:ı - açıklık. 

Küoaylol hatır - İç açıklığı. 
Kıitah - 1. bidlk, 2. kıea. 

Kütle - 1. alamın (halk yığını, 
gayri muntazam asker man.) 2. 
cıgıu, 3. höbek, 4. kamuğ, 5. to· 

pur halk yığını man.) 6. yıganak, 
7. yığın, 8. yığıntı, 9. yığma. 

Katle, - 1. kıla kıla, 2. öbek 

öbek, 3. takim takım, 4. yığın, 

yığın. 

KO.vet, 1. el tası, 2. ıilepçe. 

L 
Llalettayin, - 1. gelişi gOzel, 

2. kim oluraa, kim olursa olsun, 

3. ne olursa, ne olursa olaon. 

Ubls, - buşmaz. 

Ucerem, 1. besbelli, 2. 
later latemez. 

LAed.ıi, 1. belllabı, 2. bilin· 

mez. 

Uakal, 1. enaz, en azdan, 

2. hlçolmazea. 

Umektin - yeri yok, yersiz. 

Uyelaa - 1. bitmez, tüken· 

mez, 2. yok olmaz. 

Liyemut - 1. ölgüeüz, 2. öl· 
mez, 3. ölftksflz, 4. ölümsüz. 

Liyenkatl - 1. ara vermekal· 
zln, 2. aralıksız, 3. ardı arası 

kesilmeden, 4. doz ara, 5. eezJk:

elz. 

Llyetecezza - böhlnmez, pır· 

çal anmaz. 

l.Ayezal - yok bolmas, yok 

olmaz. 

I.Ayoad - 1. ıayılmaz, 2. H· 

yıeız, 3. tOmen ( onbln mın. ). 

Ltyohea - sayılmaz, sayıya 

gelmez. 

Llyuhti - yanılmaz. 

Layotak - 1. çekilmez, 2. da· 

yanılmaz, 3. yüklenilmez. 
LAyusel, sorgusuz, sorul· 

maı. 

Ubls, - 1. giyen, 2. giyimli, 
3. gf yfnmiş, 4. giymtı,, 5. giy· 

nlk:, giyinik. 

LAclverd, - l. gök baraz, ~

koyu mavi, 3. şamşı, 4. zenger. 

LAdea, - 1. cedeı, 2. öç, 3. 
yedeç. 

LAdes kemiği, - 1. öceı, ke· 

miğl, 2, uçorcak kemiği. 

L4f, - ı. atıp totmı, 2. boe 
söz, saçma, 3. konoıma, 4. LA· 

kırdı, 5. aav, 6. söz. 

LAfılgOzaf, - 1. ö~ek, 2. 88Ç· 

ma eapan. 

Ltfzen, (lafzan), - 1. ağzı 

kalabalık, 2. atak, 3. cırlak, 4. 
çalçene, 5. dilcen, 6. delemenll, 

7. geveze, 8. savruk, 9. söyleğen, 
10. ıözçen, 1 ı. yauoak. 

Llfzen - sözce, sözde. 

Llfz bellfz - 11özı11 sözftne. 

LAfzı morad - BÖZ olsun diye 

Lagar - 1. alız, 2. arık, 3. 
etsiz, 4. gfclk. 

Liğv - 1. atlama, 2. boe aöz, 
3. çürflk, 4. saçma, 5. yanılma. 

Lağvetmek - ı. bozmak, 2. 
çıkarmak, 3. kaldırmak. 

Llğzide - 1. kaymıo, 2. atırç· 
müf. 

l.Ağzldepa - ayağı aftrçmtış. 

Llğzide olmak - l. bfldtlrmek, 

2. kaymak, 3. sürçmek. 
Llğzlş - ı. kayma, 2. keyıı, 

3. sürçme. 
LAhlk - 1. birleşen, 2. katı· 

lan, :5. şimdiki (aabık zıddı) 4. 
olaşan, 5. olaoık, 6. yeni (sabık 

zıddı). 

Lahik olmak, - 1. ulaşınık, 

2. yitmek, (daha çok Hbl\l et· 

mek men) 

Lihika, - 1. ek (gramer ıstı· 

la hı olarak kııbnl edillmf ştir: 

Suff ikse · sonek prcflkee · öuek), 

2. eldeme, 3. katkı, 4,. takı. 

Borsa 
--······· Borsada dünkü üzüm ve za. 

bire 1atıılan aşıığıdakJ oekll· 
dedir. 

flzilm Satışları 
Ç. Alacı K. S. K. S. 

120 Müekl. fnhl. 10 25 10 25 
54 H. Alyoll 14 l' 75 
47 Vftel J 2 50 13 25 
14 P. Klark 14 50 14 50 

incir Satışları 
Ç. Ahcı K. S. K. S. 
86 P. paci 4 50 4. aO 

171 Kooperatif ' 25 4 25 
257 

Zahire Satışları 
Ç. Cinai K. S. K. S. 

4761 Buğday 4 20 4 42 
55 Arpa 4 4 25 

29 Burçak ' 50 ' 50 
ıoo Susam 11 50 ıı 50 
38 Komdarı 4 75 4: 75 

4:.800 Pamuk çeldr. 3 3 
~50 ton " " 3 3 
164. ken. pala. 219 50 425 

99 B. pamuk 55 50 5fı 



-UmlUlmô Haırrpte Türkoye 
CaSlUISOaıroa cdle OuııgöOü~ 

Yazan: Conl Boban Tefrika oumarae1.65 

Eğer Bana Rüşvet Vermeği Tecrübe 
Ediyorsanız Aldanıyorsunuz .. 

Rleır; getirdikleri eeyanın 

Tark.'lere alt oldu~onu blllyor· 

do. Tabi atlle onlarca yapılacak 

bir muamele vardı. Blnıenaleyh 

Rlear hiçbir ıey söylemedi, lh· 

raç ameliyesi tamamile bittik· 

ten 11onra bu Tftrk tekrar geldi 

ve temiz, yeni bir beyanname 

getirdi. Ri~ar; ba yeni gelen 

kAğıdı ıöyle bir gözden geçi· 

rlnce mtıfredatından bar:ılarıoın 

noksan olduğunu anladı : 

- Efendim, dedi, ba benim 

için kaf I değtl. J ... lstede yanlış· 
Jık Hl'. 

Zabit haf ilçe gözlerini kırptı, 
gülerek elini açtı, elinde bir 

deste para varda : 

- Bo; sizin için! Dedi, umu· 

mi bir ı\dettir. Beni ilk defa 

memnun eden ala oldunoı. hlz · 

metinfzi takdir ettim, çok ça· 

laıtın,z. 

Rfıır; derhal fıi çaktı. Ma· 

him ya TOrkiye; hanlara mu· 

kabil Almanya'ya para vere· 

cektl. Alacaklara ı•ylerln liste· 

ııfnl ihtimal enelce vermiıler· 

dl. Fakat T6rklye bonon iki 

ml&ll paraeınt verecr ktl. O faı· 

la para dı borada bu adam ve 

arkadaşları tarafındaa takılın 

edilecekti. 

Rloer; Şark lılerlnln tedvir 

tarzı bakJunda iyi bir f iklr 11a· 

bibi olmoe oldu. 

- Bana bakınız Efendim; 

dedi. Bana doğru bir poııula 

verinceye kadar boradan hare· 

ket edemem. Ya herıeyl doğ· 

ruca kaydediniz, yahut eeyayı 

birer birer aayarak yeni bir 

ll11te t•nzlm ederim. İııtedfğlm 
doğru li11teyl getirmeı11enlz adı· 
mımı şuradan ıoraya atmam. 

Zayıf ve hoppa bir zablttl 

ve Rlıar'a hiddetten ziyade şaı· 
kınlıkla bakıyordu. 

Tekrar elindeki parayı gö11· 
tererek : 

- Size verdiğim liste doğ· 
rudur, dedi. Rlpr hemen atıldı 
ve dedi ki : 

- Eğer bana rüevet vermeğl 
tecrübe ediyorsanız aldanıyor· 

sunuı, ben rüşvet kabul edecek 
değilim. 

Zabit; Rlpr'ı aıJam akıllı an· 

lımıştı. Ve ciddiliğinden kork · 

nıu,ıu. Bir taraf tan da tehdit 

etmekten hali kalmıyordu. Rl· 

Şar hiç aldmo etmiyordu: 

- Haydi buranın koman· 
dınlığına gidelim, dedi. Ve ver· 

dlğl k:Ağıdı yırtarek ve gerlytı 
fırlatarak. Rlear yftrQmeğe bao 

lıdı. Kumındanıa odaeında ol· 

dukça bir güraıuı kopardılar. 
Kumandana bunları !ııtanbalda 
t~Hme memur ve Alman hO· 

kumetlni temsil eden bir adam 
01tnaklığı itibarile Rioar : 

- Bo benim vazifemdir, işi · 
llli Bağlam yapmadan gf'ÇmeJr 

idelim değildir, dedi. Kuman· 

dııı blreey yapmadı ve fakat 

l\işat'a hak verdi, bununla be · 

taber pek fazla lılddetlenmlo 
olduğu da yOzOnden anlaşalı· 
Yordu. Zabite bağırarak : 

- Affedersiniz ROııtem Bey. 
Bu adımın hakkı var dedf. 

Bunun üzerine zabit dGoGoceli 
bir nziy~tte : 

Efendim, dedi, komlıyon · 

dan bir kHım levaıımı ambara 

koymak m6eaade11lnl aldım. 

Gitti, komandan : 

- Bu benim ııallhiyetf m da· 

bilinde değildir, çflnka mtıhlm · 

mat doğrudan doğruya Çatıl· 

ca'y•, topçu kumandanlığı em· 

rlne gidiyor, cenbına verdi. 

Zabit omuzlarını kıldırdı : 

- Pek414, Çatalcadı'kl ku· 

mandana yazayım da bunun 

aklı başını gehlo, dedf ve o•· 

marık bir çocuk gibi çıkıp gitti. 

Beyhude yere bizar edllmlt 

olan k.umaodın gOldti : 

- Gficeodirdlnlz, timdi size 

dOşman ke111lmJştlr, dedi. Onlar 

hep komltecidir. İatanbol'a git· 
memek sizin için dıha hayırlı 

olacak. 

Rtşar: 

- Öyle t11e dedi. Etyanın 
yollardı yağma edllmeeloden 

k.orkanm. Halbuki ba eıyayı 

tamamen yerine t"eUme mecbo· 

rom. E!aııen bunlar Tark'lere 

aittir; Ttırk'ler ise bizim mflt· 

tefildmlzdlr. isterim ki bu gö 

UlrdOğOm mGhfmmıt dOımın· 

larımızın kafasına birer yıldırım 

gibi dilşsGıı. 

Rloar kareıaındald Ttırk za. 

bitini teshir için bunun et bl 

daha birkaç ocy ııöyledl. Bun· 
ları söylemekle btraber kendi 

vatandaşlara aleyhlue kullanıla · 

cak olan bu mühimmat hakkın· 

da çıkardığı yaygaranın ne ka, 

dar bodılalık olduğunu doetı · 

nerek OzüldQ. Fakat ne çare 

ki bunu evvelce dii,nnemedi. 

O bu ıekllde :hareket etmekle 

kendisine dabı ziyade emniyet 

verici bir VHl,et hasırlamak 

lııtfyordu. 

Komandan: 

- PekAIA dostum, dedJ. Ôy· 

le iıe yolanuza devam ediniz, 

hududa geçlnciye kadar ııtze 

yardım ederim. 

- Sonu var -

lzmir Nafıa Başmühendisliğinden: 
1 - Ekafltmlye konulan lı: Menemen.Muradiye yolunun 

0+000- 17+ t:l5 inci kllometroları ara11anda muhtelif yerlerde 
5 i tane köprü ve menfez yapm. 

2 - K.etlf bedeli: jl890 lira 20 korno. 

3 - Bu işe alt evraklar 

A - Eksiltme ıartnameııl 

B - Mukavele projesi 

C - Nafıa leleri umumi oartaamesl 
D - Hususi prtnıme 

E - Ke,lf cedvell ııtlstlel f lat, metraj ced veli 
F - Proje, graf lk 

lııtlyenler bo ıartnamelerl ve enıkı İzmir · 111tanbol · Ankara 

• dıa başmfıbendislllderlnden alabilirler. 

4 - Ekıılltme 27.1.935 tarihinden 17.2.935 Paıar gftnd 11at 

11 de İzmir Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

5 - Ek&lhme kapalı zarf usullle yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için lııtekllnln (814'1 lira 77 kuruo) 

muVllkkat teminat vermesi, bundan başka aıığıdıkl veaikalar~ haiz 

olup göstermeııi IAıımdır. 

7 - Fenni ve mali ehliyetname ile elmdiye kadar yapmıı 
olduğu köprülere dair ulAhlyettar devalrden verilmlo veıalk. 

8 - Teklif mektupları yukarıda dördünc6 maddede yazılı 

ııaııtteo bfr ııaat evveline kadu İzmir vUAyetl Nafıa başmQhendiıı· 
liğlne getirilerek eksiltme koml11yon reisliğine makbuz mukabi· 

Unde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 

dördQncQ maddede yazalı ııaate kadar gelmle olmasa ve dış zarflD 

mObürQ mum ile iyice kapıulmış olması 14zımd1r. Postada grclk· 

meler kabul edilmez. (2iP) 

1 

İZMİR 
Esnaf ve Ahali bankası 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : İ Z M 1 R 
Şubeleri: ödemi~, Sal!hli, rfurğutlu 

Alaşehır, Tıre .. 
---···---

HertOrlO Banka Muamelatı Yapar .. 

% 6 
% {,1·2 

4 faiz verir. 

Blr eeoellk mevduatı 
Allı aylık ,, 
Vade11lz heııaba carilere 

lzmir Detterdaı·lığından: 
J88t111nln vergi borcundan ~türü tah11lll emval yaeaeana göre 

haczedilen birinci 11ultaolye mahallesinde hacı ali caddeıılnde 
kAln 7 31 numara altındaki 8 parça emlik tarihi tlAndao ltlba· 

re-o yirmi bir gfto mt'lddetle ııatılı~a çıkarılchğından pey sürmek 

fstlyeolr.rln Deft~rd1rlık tahıllit kll•·mlne mftracaatları. 
27 31 l 5 9 277 

lımlr beledi yetinden: 

1 - 3300 lira bedeli mu· 
hımmlnell yeni açılan general 

femet bulvara üzerinde 165 
meıre murabbaındekl srean10 

mOlldyetl belediye encümen 

kalemi ode mevcut şartoameei 

~eçblle ve aç•k artarma ile 9. 
2 935 cumarıe11I gOnO 11at 16 
belediye daimi eocftmenlnde 

ihale edilecektir. Bu 11atışa iş· 

tlrak için 248 lira muvakkat 

teminatla söylenen giln ve lla· 

ate kadar beledi ye eocQmenlne 

mftracaat olunur. 

2 . 151,25 Ura bedeli muham· 

menli mdhendis Ferruh apart· 

manı arkasında 53 numaralı 
adanın 16 ııayıh arııaeıoa Uivr. 
olunan 121 metre murabbaıo· 
dak.I kısmın satışı belediye en· 

cOmen kaleminde mevcut şart· 

name11i veçhile ve açık artırma 

ile 9·2·935 cumartesi gOoil sa 
at 16 da beledly" dafmi encft· 

meninde ihale edilecektir. Bu 

ııatuJa iştirak için 12 lira mu· 

vakkat teminatla söylenen gft.n 
ve eaate kadar belediye eocü 

menine mOracaat olunur. 

3 - 784 lira bedeli moham· 

menli yeni açılan general İamet 
bolvırı üzerinde 38,20 metre 

murabbaıodakl köşe areanan 

mftlklyeti belediye encOmen 

kaleminde mevcut şartnamesi 

veçblle ve açak artırma ile 9 · 
2·935 cumarte11l gilnii eaat 16 · 
da belediye dal mi encümeninde 

ihale edilecektir. Bu 11atışa iş

tirak için 59 lira muvakkat 

teminatla ııOylenen gftn ve 8&· 

ate kadar belediye eocilmeof De 

mGracaat olonnr. 

4 - 1847.10 Ura bedelt 

mohammenll Gazi bulHrı üze· 

rinde 12 numaralı adının 184· 
71 metre morıbbamdakl 11 
ııayılı ırea mölktyeti belediye 
encümen kaleminde mevcod 

oartnıme11I veçhlle ve açık ar· 
tırma Ue 9·2·935 cumartesi g6· 
nQ &aat 16 da belediye daimi 
encO.mtıninde ihale edilecektir. 

Ba &atışa letirak için 139 lira 
muvakkat teminatla söylent'!n 

g6n ve saate kadar belediye 

encftmenlne · müracaat ol onur. 
5 - 192 lira bedeli mu· 

bammenli Çıyırhbahçe kapılar 

.charında 83 numaralı adanın 

128 metre murabbaında 20 sa· 

yılı arııa mGlklyetl belediye 

encümen kaleminde mevcud 

prtnamesi veçblle ve açık ar· 

tırma ile 9.i.935 cumutesl 

gOnü saat 16 da belediye dal· 

mi encdmenlnde ihale edile · 

cf!ktlr. Bu eatıoa lotirıı.k için 

16 lira muvakkat teminatla 

aöyl..,nen gün ve saate kadar 

bi!ledf ye eocilmenlne müracaat 

olunur. 

218 22 25 30 5 

Jnhiearlar İzmir başmüdür· 
UiğOnden: 28:l 

ihale tarihinden maya11 935 
ııonuna kadır İzmir ve Dikili· 

den Bergamıya ve Bergımadan 

Kınık, Dlklll ve zeytiadağına 

Devı'İııı 
- Baea l inci eah; fo,fc 

n mevcuıifyl"tfoin kudre t ve 
,. hf' mmiyetlnin başlıca ulı'hnetl, 

bu camianın kudreti hcyetlye · 
sinln bir nişanesi olau mühim 
bir lnkılibdır. 

Memlekette Hırlar sOren sal· 
tanat rejiminin yıkılmaaı üze . 

rlne, nzun devlrlerdenberi pek 

çok mahrumiyetler ve birçok 

acılar gören milletin eo öz 
doygular1na intibak eden dev. 

let fdıreel şeklini, kendi kur· 

du~a büyük lnkılAbı, ana lokı 
14bı, lnkılib fırkaııının, unıde . 

terinin bae1Da yazmamuıııa im· 
Un yoktur. 

Hepimiz biliriz ki: Tar k dev. 

letlnin esas kurumunun 11na 

hatlarını çızan ve kanunların 

anaııı mevklinde olan, (Teşkl · 

litt eıaalye ) kanunu 1 inci 

madde de, (Türkiye devleti bir 

COmhurly!!ttlr.) dedikten 11onra 

üçQncft mıddeıılnde (Hakimiyet 

bUA kaydı şart 'Dilletindir. ) eea 

1101 koymuştur. 

Esaslarını ve faaliyetini meoı· 

leket yaeama va Uerileme yo 

lundakt ihtiyaç Ye zaruretlerine 

göre kuran fırka programının 

bu eııaeı: devlet kuromuoon, 

ana esasını dayanmaktadır. 

Ba bftyft.k e11aaların, bu in· 

kılAbların toplanıp oekillenen 

en büyOğft, devlet kanunların 

da koru ve ııon'i bir yazı ola· 

rak dı> ğil, Milletin içinden he · 

nlmsedlAi hayati menfeatlerlne, 

öz duygularına köle ve esir 

olmak bllmiyen seciyesine uyan 

bir prensi b olarrk yaeamaktı· 

dır ve ya,ayacaktır. Banda en 

ufak bir tereddftt~· bolunmı· 

ğa kimsenin hakkı yoktur. 

Bugün yiikeek hozuronuada 

bu büyOk~ inkılibın, cümhurf · 
yetin mahlyt:ti, Ttıl'k camlHID· 
da bu lnkıl4bın naeıl teeeeüe 

ve memleket hlselyatına naeıl 

tetabuk ettiğini izaha çalışaca· 

ğım. Ba suretle cftmhurlycti ve 
ne için cümhurlyetçl olduğu . 

muzu ayni zamanda hissiyatı · 

nızı tercOmın olmağa da çalı · 

şırak ifadeye gayret edeceğim. 

Hiç oüpheelzkl, bir flmi kon · 
ferane yapmak lddlaııandan çok 

uzaktayım. Böyle bir id,Ua 
haımmdan bUe geçmemiştir. 

Sözlerim, hepimizin bildiğini 

ve doyduğunu, dilimin döndüğfi 

kadar bir daha ifadeye, cüm · 

horlyet faziletini berabere<' tek· 

rar etmeğe ç11laşmaktan ibaret 

kalacaktır. 

Maruzatımın bu budud içe · 

rlelode görQlmesinl bllha11a 

rica ederim. 

Baza mef humlımn en iyi ifade 

tarza mahiyerfnl en mütebırız 

bir eekilde gösterme yolu, onun 

menşei ve tek dm öl saf balarını 
tesbit ile daha iyi mtımkfin 

olur. Bende bu 8lereml ihtiyar 
edeceğim. 

BngaokQ insan cemiyetinin 
hikmeti vOcodnnu, beşerin top· 

lu o!arak yaşama ihtiyaç ve 
zaruretinde görenlerin bata et· 
medfğl şüphesizdir. 

insan tabiatın şiddetleri ve 
tehlikeleri karetB1nda, yaşama, 
hayatını idame kudretini~ ancak 
diğer fertlerin kendi sal, zeki 
ve iradesini diğerlerinin ki ile 
birleştirmekte bulmuştur. Bu 

zaruret; beeer için ebedidir. 

lnean bu yaradılış mahiyetinde 
bulundukça, böyle devam ede 

cektlr. Beşerin topluluk haya· 
tının bugünkü şekli ve buna 

idame vaaıtalarıoı telakki ma· 
biyeli, evvelden beri, hayatın 

arz kOrreel Qıertnde başladı~an· 
dan beri elbette böyle değildi. 

Cemiyetin nizamını, ferdlerln 

yekdlğerlerine ve cemiyete karı:ı 
tarzı hareketlerini, hak ve va· 

zlfelerlnl tayin ve teebit eden 
telı\kkller, lnsanhk tarihinin. 

bfllndfği zamandan beri gelen 
bir tekı\mfilüo neticeleridir. 

Bu sebeble de, bu tekftmül 

ııaf haları üzerine umumi bir 

nazar atfı bugünk6 tellkkllerln 

daha iyi anlaeılmasını, yardım 
edecektir. 

- Sonu var 

Asılsız Şayia 
İstanbul, İzmir, PJre n İs· 

kenderlye seferlerini yapan de· 
nlz yolları leletme idaresinin 

vapurlarının gümrOk muayene· 

lerln gene esktııi gibi letanbuPda 

yapılacağı hakkındaki şayia asıl· 
sazdır. 

lzmir defterdarlığından: 
1zmh- köıfezlnde Qç senelik muhammen bedeli 600 lira olan 

kır deniz vollalnde 1 mart 9:J5 tarihinden itibaren 3 sene mfld· 

detle balık avlamak hakkı açık artırmıya çıkarıldı. Şartname is· 

tlyene bedel&lz verillr. Açık artarma 935 tienesi şubatın 6 mcı 
çarşamba günü saat 15 te Defterdarlıkta toplanacak arttırma ko· 

misyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat % 7,5 dur. Hüku· 
metce tayin edilecek bankalar1n teminat mektupları ve devlet~n 
muayyen tahvil ve bonoları da k3bul olunur. 24·27·30·3 24.3 

•============================-· 
Yerli Bıçak Ve Hassas Terazi 

imalathanesi 

Hüseyin Usta 
--

Herııevi bıçak ' 'e el terazileri toptan \'e perakcn· 
lle sipariş kabul olunur. Terzi maka8Jarı, ziraate 
ait hcrnevi ahıt imal olunur .• 

JZMlR Kantarcılar çarşw No. 39 

Alameti ~""'arika Horozdur .. 

gönderilecek içkilerle mamul 

tfttünlerin nakllyeııi münakaea· 

y• konulmuetur. lstekUJerlo 
münakaııaya girmek ilzere 8 . 

2 935 cumartesi günO saat on 

beote teminıtlarile ve oartna · 

melerfni görmek için daha ev· 

vel lnhfııarlar lzmir bıemOdftr · 
l0ğ61e Bergama müdürlüğüne 

ı•ı======================= 

uğramaları. 'l.i 31 4 7 

Taze, Temiz 
ve Ucuz ilaç 

BAŞDURAK'ta 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesinde 

Bulunur. 

lzmir inhisarlar tütün fabrikası 
alım satım komİS\'Onundaıı: 

J 

Fabrikamız marangozhanesinde bir eene zarfında çıkan tah · 

minen "100,000~ yüz bin kilo ıabra parçası ile " l 000.. hiıı 
adet beheri 1 ki kilo ağırlığanda çırasız beyaz çcm ağacından ho· 

bio kazığı l'e n200n kadar eski teneke Vf' "] 500,, kiloya yakan 

yanak makloa yağa şartnamesi mucibince ac;ık pazarlıkla taliblcıe 
ihale edilecektir. 

latck.lllerin ihale gftnü olan Şubatın üçüncü paır.ar günü saat 

onb~~ıe Aleaocak'ta tütün fıbrlkaııına mftrac11tları.(71) ıı. 16. 21 .27 



O~mü1r ŞYlbe~ö 
tktnci kordonda Borca clvarrnda keneli Linaeıuda 

TELEFON: 2363 __ ._ ........ __ 
lf erlilrlfi Banka MuamelAtı, Eınlea 

Kumusyonculuğu .. 

Müsait ...,eraitle mevduat kabul edilir 

Hububat, nznm, incir, pamuk, yapak, zeytin

---

-----:= yağı, afyon "esair emtia kumusyonculuğu ya· := 
:c pıhr. l\lnllnrm vnrudunda sahiplerine en mnsa· 

it şernitle avans verilir. 

ı m 11 ııı 1111ıı11111 ııı ıı 11 ıı ıı ı ıı ııı 11 ıı 11111111 111111 ııı 11 1111111 mm 1111 ııı 111111111111 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
HOYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

1•BERMES,, vapuru 27 ikinci kanunda beklenm~kte olup 
llurgas, Varna ve Köstence için yilk alacaktır. 

11 B ERCULES,. vapuru 25 ikinci Unundan 31 iklncl kAounı 
kadar Anvere, Reterdım, Aroıterdam ve Hamburg için yok 
alacaktır. 

Cendeli Han. Birinci Kordon 
Tel. 2!43 

Tbe Ellerman Ltoee Ltd. 

"ROUMELIAN,, vaporu 25 
ikinci kinunda Ltv~rpool ve 

Svvansea'dan geltp tahliyede 

bulunacaktır. 

•
1 TRENTİNO ,, vapuru 30 

ikinci kAnund11 Londra, Bull 

ve Anv~rı'ıen ~elip tahllytde 
bulunacak ve ayni zamandı 

Londra ve Hull için yok 

alacaktır. 

The General Stnm .Nul· 

gatlon Co. ttd. 
0 STORK,, upuru limaıu· 

mızda olup Londra için yük 
alacaktır. 

Deutıcbe Levante Linte 
0 ANCORA., vapuru ay so· 

nuoda Hamburg, Bremen ve 

Aovera'ten gelip tahliyede bu· 
lunacaktır. 

Not Vurul tarihleri •e Ya· 

purların isimleri Ozerlne denl
ştk.llklerden mee'ullyet kabul 

tıdllmez. 

Ôksnrenler! Mut· • • 
laka (Okamentol) ;. 
ÔksO.rflk Şekerle· ~ 
rini Tecrnbe Edi-~ 
niz ... 

ve Porjcn Şalıapın 
En Üstiln Bir Mfls· 
bil Şekeri Olduğu-

~ 

= = 

:. 
~ 

· nu unutmayınız. >Q() 

Kuvvetli Mnohil ~ 
lstiyenlcr Sıhhat 
SflrgOn Haplarım ~ 
Arasınlar. ~ 

Maruf Eczaneler· ~ 
" BERMES,, vapuru 9 9ubat1an 14 9ubata kadar Anvere, Ro · 

terdam. Amsierdam ve Bambu g limıolar1 için yük alacatır. f" Fotoğraf çıh k "'ı ~-de-,n·A·r-ay.•n.·z~ 
V. N. "GANYMEDES,, vapuru :.?3 ıubnttın 28 eubata kadar Anvers, 

Jfoterdam, Ameterdam ve Hamburg için ynk ılacık.tır. 

SVENSKA ORlENT LlNJEN 
• •• 

ı\lakinelerinızi VV. F. ff. 

r.Fl 

Vaıı 
"BLALAND., motörfi 28 ikhıclk4nundı Bamburg, Copeobag~n. 

Dantzıg, Gdynla, Goteburg, Ü!lo ve İekendlnavya llmaola· 
n için yük alacaktır. 

Filimlerinizi Der Zee 
Camlarınızı 

11SMALAND., vapuru 8 ouhattı Rotordam, Hamburg, Copen., 
hıgeo, Dantzig, (;dyniı, Gott:bnrg, ve ukandlnavya liman· 
ları için yük alacaktır. 

S.J<:RVİCE MAH1Tl.\t ROUMAJN 

Garbi Akdeniz için her onheş gQnde bir Muntazam Sefer 
11 l'ELES,, vapuru 15 oubatta gelip 16 ıubatla Malta, Bar 

ıclon, Mautlya le Cenova'ya hareket edecektir. 

"ALBA JULYA,, vapuru l 2 martta gelip 1:3 martta Maha, 
Harıelon, Mıuıllya ve Cenovaya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamlı,: JJAnlardakl hareket tarihlerindeki doğlşlkllklerden acente 

mee'ollyet kabul etmu. 

Fazlı tafsit4t lçlo İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye ~lrkett 
blnaaı arkasında Fratelll Sperco acental.Jğına müracaat edilmeal 

rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

FotoArar kağıt, kart ve rotoğ· 
raf malzemeoizi bizden alınız. Ber 
çeoit amatör i~leri kabul edilir •e 
en iyi cineten kağıt kullanılır. 

Atölyemizde 
Mileueeemizin çektiği fotoğ· 

rarJar, kort postallar ve agraodis· 
maoları t vaiyedeo müetağni gö· 
rilyoruz. 

Ucuz, gazel, zeYkli, le· 
miz, çabuk, taze it ve 
malzeme ile aj 

Hamza RDstem 
Emirler Çar,ııı 

,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııırııırııııırııırrııırırrııııııtırıııırııııırıırıııııırııııırırıırırrrırrıırıırıııııııırıııııırırrırırır' 

:

1 Anl{ara Birası. ti 
- -~ 1111 ~ 

~ Umduğumuzdan üstün Çıktı. 1 
= - = = -= Ucuz · Temiz ve Sıhhi Bir Gıdadir. ~ = -== -::ıı: -

~ Milli Bir ~,ahrikanın Mahsulndor.. ~ 
~ izmirde acenıamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticaretha· ~ 
E nenin sipari~ini kabul ediyoruz. Ankara orınan çiftliği mOdOr- ~ = IOğDne müracaat. Fazla izahat izmir'de Ege palas ve Şehir gazi- ~ 
a_ nosu mftsteciri Türkmenoğlu Murat Beyden alınabilir. ~ 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııı~~ 

. ı 

Aylık elektiı·ik 

Masrabnız yüksek mi? 

içi gazJi 

limbalarını kullan1111z 

Bu marka az sarfiyat, bol' ışık, 
ve uzun ömOrlfldOr . 

il: Mehmet Tevfik 
11 Bnynk Elektirik, Telefon v~ 

· j 1 Malzemeleri deposu. 

· Pcştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 
f 1 

.'i l• 

& Co. 
4 

• DEUTSCHE LEV ANTE L1NJE 
0 DER1NDJE,. vapuru 2 tu 

battı bekleniyor 6 tubıta ka· 
du Anverı. Rorerdam, Hım 

burg ve Bremen için yak 

alıc•ktır. 

"AQUILA,, vapuru Annra 

ve Bamburgtıo yDk çıbrmık: 

üzere 16 tubatta bekleniyor. 

"ULM,. nporu lö oubatta 
beklenf yor 1 20 oubıtı kadu 

Anvere, Roterdam, Bamburg 
ve Br,.men için yük alıcakru. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

BAMBURG 
" BA~SBURG ,, Taporu 23 

şubattı bekleniyor An'fere •e 

Hamburgtan yük çıkarıp Ro· 

terdım ve Bımburg için yük 
alıcıktır. 

JOBNSTON LlNE LTD. 
11 KENMORE ,, npuro 29 

fUbatta beklealyor, LfTCrpol 

ve Anvereten yftk çıkarıp 
Burg11, Varoı ve Köetence 

için yftk alacaktır. 

THE EKSPORT STEAMSB1P 
CORPORAT1.0N 

11 EKSELSIOH .. npuru 10 
tahıla doğru bekleniyor, Nev· 
york için yok alacaktır. 

11EKSMINSTER,, vapuru 18 
oubata doğru bekleniyor, Ncv· 
york için yak alıcaktır. 

N. B. - GeUo tarihleri ve 

npor tarihlerinde ecentemla 

hiçbir mes'uliyet kıbol etmez. 
Telefon No. 2007 . 200R 

Gördee icra memorlu~undao 

Görd~sıe hancı karıkat Muı · 
ııfayı borçlu Gördes eabık Jn. 

hisarlar memuru A11wm Gör· 

deıio çarıı başında vaki bir 
kıta dükkanı haciz ve ehli 'fU· 

:kof marlfetlle '00 lira kıymet 
takdir edilmiş ve borçlu Aıı · 

mın hali firarda olup ikam~t· 

g&bı belll olmadı~ından gazete 
ile ilAoen dnet yapılm11ıoa 

karar verllmlo olduğundan icra 
n lf ile kınuoonun 103 Oncü 
maddeel mucibince tarihi ilı\n . 

dan itibaren borçlunun Qç gOn 

zarfında gördes icraıını mftra· 

caatle hıclz zabıt varıkaıını 

tetkik etmeef ve bir diyeceği 

nreı blldfrmeel ıkıl takdirde 

bu llloın tebliğ bcıkmcıne kaha 

olacaRı ilAn olunur. 274 

Kışlada Mns. Mev. sabo alma komisyo· 
nunda ihaleleri ya ılacak ilAnlar 

M6ıtabkem mevki H al. ko. dan: 

Cinsi adet: beherinin f lati 
muhamminl 

Lr. Kr. 

muhammen bedel 

Lr. Kr. 
dörder kazaoh 

yemek ocağı 
Üç kazınlı 
yemek ocığı 

4 315 65 

1 265 65 

1929 55 

teminatı muvakkate akçı·ıl 
lır. Kr. 

1 kit er kazanlı 
yemek ocığı 27 200 65 145 

f ımlr Met. M '. lutull için yukarıda cins ve mlktarları yaz.ılı 
yedi adet yemek ocağı açık eksiltme euretlle eatın ahnacakhr. 

İhalesi 3 oubıt 935 pazar gOnO ı.ıaat 15 dlr. TaHplerl farına· 
meııi ve keelfoameelol hergüo luşlada Mı. M v. aatıo alma ko· 

mleyononda görebilirler. istekliler ihale günd 2'90 uyılı artırma 
ve ekılltme kaounuoun 2 ~l Vfl :l cü maddesinde yaııh veeika ·: 
larla birlikte kışlada Met. M v· satın alma komleyonuna mllra· 

caatları. 175 18 22 27 :n 
MO•tıbkem mevki Sı. MI. ko. nandan: 

Ctnel 

Un 
" 
" 
" 

Beher kilosunun Teminatı mu· 

Miktarı Muham. hedcU 
KUo Lira 

122000 11163 
114600 10314 
303000 26664: 
129600 11664 

Mftnak11aoın tekli Saati 

Kapılı ekılltme 14. 
u " 14,:30 
il il 15 
il " 15,30 

Tahmin nkkate 
edilen f lati 
Kr. Sm. 

n IG 
9 00 
8 80 
9 00 
Gün O 
cumarteai 

il 

il 

il 

akçeei 
Lira Kr. 
8:l8 00 
774 00 

2000 00 
8i5 iO 

İhale tarihi 

9.ıubat.935 
il 

il 

İzmir mOıtahkem mevki kıtaahoıo yukarıda clnı 'fe miktar· 
ları yızıh dört kalem uô lhtlyıcı dört kıt'a ıartname ile ıyrı 
ayrı hizalarında ynıh gftn ve ıaatlardı kıpıh ekıfltme uıulfle 

Htın ıhnıcaktır. Talipler tartname ıuretinl her giın lt.ıtlıdı 

Mıt. Mv. 11. al. ko. dı görebilirler. latekliler 2490 eayıh artır· 
mı n ekelltme kanununun ikinci •e dçdnccı maddelerine göre 
veılka göıtermek mecburlyetlnd~dlrler. Talipler ihaleden bir 111at 
enel bpıh zarflarını aıulO dairesinde Ye makbuz makablllnde 

lamlr'de Kıılada Met. m'f. 11. al. ko. na vermeleri ve ihale H•· 

tinde de komiıyonda hazır buh•nmıJarı llAn olunur. 

21 27 1 7 210 

MGıtahkem Mnkl 11. al. ko. nnudın: 
Mdatahkem Mv. kıtaatının kapılı ekalltme ıuretlle eaha ıh· 

nacak olan 620,000 kilo odun ihtlyıcına talip çıkmadığından 

pazırhkla eahn alrnacakllr. lhaleei 28.1.935 pHuteıl gilofl •at 
15 te kıtlada Mıt. mv. aa. ıJ. ko. nunda yapılacaktır. Tahmin 
edilen bedeli 6~00 liradır. Bir klloıonuo tahmin edilen f latl 

bir luıruttar. Teminat& mavakkate ıkçeıf 465 liradır. lıteklller 
ihale gilnil ıaatlnden eTel 2490 eayılı 11tt11mı va eksiltme ~·· 
nununun 2. el ve 3. cil maddelerlae tevf tbn veelkalarUc bir· 

ilkte baıır bulunmalau ilin olunur. 280 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAnları 

lıtanbul Sellmfye aat. al. ko. dın: 

l - Aoağıda clnı n miktarları ve muvakkat teminatları ya· 
zıh yiyeceklerin hizalarında göıterflen gQn ve saatlerde ihaleleri 

kapılı zarf la yapılacaktır. latekli olan tlrketlerln eluUtme kana· 

nunun 3 cil maddesine göre Teefka göıtermiye mecburdurlar. 

2 - lıteklllerin teklif mektuplarını koydukları zarf mfthilr· 

leoecek 'fe adres yazılmıt olacaktn. Vealkalarlle teminat munk· 

katlar bu mGhftrlD zarf ile beraber diğer bir zufa konacak ve 

bu zarf da milhtıtlG olacaktır. 

Teklif mektuplırındı ıutnameoin tamamen okunduğu •e ka

bul edildiği teklif edilen f lıtler hem rakkam ve hem de yazı 

ile yazılmıo olıcakt11. Teklif mektoplerını ihaleden bir eaat ev· 

veltne kadu komisyona verilmt~ olacaktır. ı:naf ve oeralt her 

gCln komleyooda görebilirler. Jereklllerlo ihale gftntlnde Sellmly" 
11tın ılma ko. na germeleri. 74 13 18 22 27 

Mlktan 
Ktloau Ctnıf İhale gftn ıaat Tahmin Fi. Saotfın muvakkat temlnau 

600,000 Un :n ·l ·9:i5 14 11 kr. 25 4625 lira 

14 18 22 27 (74) 

Bornava satın alma komisyonunda iha
leleri yapılacak olan asker iUinları 

Hurnava Aıkeri ıa. al. ko. dan: 

1 Fırkanın gazlemtrdeki )uta ihtiyacı fçfn :12000 kilo 

2 
3 

arpa açık eksiltme ile. 

MuHkkıt tf'mioatı 12!) lird1r. 
!hale 6.2.935 çırpmba günD saat 11 de Burnavadaki 
ııatan alma komJeyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesini görmek iatiyenler her güo ve i:ıteklllerln 
muvakkat teminatları ve Ticaret odaaıua mukayyet ol· 
duklınna dair Te&ikalırtle birlikte U&n saatinde mQra· 
caatlırı. 21 27 31 4 209 

Burnava Aıkert 11. al. ko. dan: 
116 fırkanın Burauıdakl ihtiyacı için 200000 kilo arpa kı· 

pılı zarf uıulllc alınacaktır. 
2 - Muvakkat teomlnatı 788 liradır. 

3 lbıleıl 6.2.935 çırtımbı gClnü Hat 14 te Buroavıdakl 

4 
aeked sahn alma k:omlıyonunda yapılacaktır. 

Şartnımeıinl görmek letlyenler her gOn ve iıteklllerln 

munkkat temlnıtları ve Ticaret od111nda mukayyet 

oldoklanna dair veeikalarile birlikte llb edilen uıtteo 

bir 11at enel 1Qilrllcaatları. 21 27 ~i 1 4 207 


