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JBaşhalian ve Receh Pelier Istanhul'da~ 
1 1 

' 

ı~ iki Müracaatleri Atatürk Huzurile lstanhul'da TetBine Varan Saylav 
kik Edilecektir. lzmir'den Bayanlar Da Vardır .. 

--------------------------.. --------------------------• ' ll Yeni Ulus Kurultayında Onbeş Bayan ,!'.! On Da Müstakil Saylav Bulunacaktır .. 
;

1
~ Ankara 30 (Hususi) - Batbakammız General İsmet İnönü ile C. H. F. genel k4tibl Bay Yeni mecliıJ, 395 Saylavdao mürekkeb olacaktır. Sayla\'laran 15 şi BRyon ve 10 nu müsta· 

: Receb Peker, yarın (Bugün) buradan İstaobol'a hareket edeceklerdir. . kUdtr. Yeni Kuraltaydı 110 yeni Saylav bulunacaktır. 
: Saylavhk hakkında tasnif edilen milracaaler, AtatOrk'üo huzurunda tetkik edilecektir. Söy. JçerlılerlfBakanhğı, seçimin 8 Şubat'ta yapılacağım ve bir günde bitirileceğini bütün vllA· 
:
4 

lendlğine göre, bu:müraca11tler arasında eskt Saylavlardan birçoğunun da Saylavhk taleblerl var· yellere bildirmiş ve bu iş için gereken buyrukları vermiştir. ! 
:j dır. Müracoat edenlerin mecmuu fkibindir. Jımlr'den Bayan Sabiha ve Bayan .Ben11l Nevzad'ın Saylav seçilmeleri muhtemeldir. ! 
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Aııkara'dan Akseden Güzel Haberler lngiliz Lordu Bizi Bay T. Rüştü Aras Sofya'd;;Ge~i~ken -

T .. k Y -1 D ti ..., Nasıl Görnyor? Bulgar I\.ralı Bakanımıza ur -- ııgos av os uguT0 k. 'd ...... " 11 ·~ r ıye e erşey tiı• tt 8 J d 
l(arsıl.ıklı Sev!!İlerle Artıyor. oegi.şmi~ veGarptıtık , a a u un u .. 

, ~ Bakımdır Sofya'nın Gösterdiği Alaka, Aııkara-

(4) Devlet Arasında Görüş Birlig'W i Var. Ed~:n:;~ ~:ve~~;.~~ söyle!ı~ da iyi 1.,esirler,Bırakmıştır. 
nutukta Şarkta hAiıl olan dtğl· A k 29 (A A) o b 

l
lA G 0 an, · - 1 er Bay Tevfik RüşdO Aras Sof ya· p. Po tatürk 'e Saygılarını önderdi :::~~:tere temaa ederek demlı· aldığımıza göre Hariciye bakanı dan geçerken Samajeste Bulgar 

kralı kendlelne saray oıızm 

vaeıtııslle bilhassa fhlfatta bulun· 

muş Vf! Cenevre'deki mesahln· 
den çok memnun oldoğonu btl· 

- TOrklye'yl dOoflndftğftoQz 
zaman aiıde ne gibi bir f lklr 

Ankara, :29 
(A.A) - Dış h· 
Jerl Bakam Bay 

Tevfik: R<lşdil 

Aras, Avrupa dö · 

nüşft pazar gQoü 

letaobol'a vara· 

rak hemen say· 
gılarını sunmık J 

için Dolmabahçe 

ııarayına gitmtş 

ve Reislcilmhor 

tarafından kabul 
edilerek yeme~e 

ıhkonmuştur. 

Hariciye Ba· 
kını Atatflrk'e, 

Yugoılnya naibi 

e1ltanat1 son Al· 

teı Prens Polon 

bıebaka11 Bay 
- ·YeviiÇ'in eevgl ve eaygıla· 
rıuı blldlrmlt ve bundı1n çok 

memnun olan Bftyilk Önderi· 

mlz bilmukabele gh·glde artan 

n kuvvetlenen dostluk ve 
muhabbetlerini Sooaltes naibi 

devlete ve başbakana bildir· 

rııtiye Belgrad elçlmh. Bay Hay· 
dar'ı memur eylemiştir. 

Bugün Aokara'ya gelen Ha· 

rlelye Bakanı Başbakan İsmet 

Balkevinde --· .. ··---Cuma GthıO 

Konferans ve 
Konser Verilecek .. 

• 
1ımlr Halkevlnde verilmekte 

olan devrim kooferanslırınıo 

altıncısı da ônOmüzdekl cuma 

gftnft verllecektlr. Maarif 

l 
mildilril Bay Ojkmet tarafın · 

dan verilecek olan konferansJD 

1 
mevzuu "Mllllyetçllik,, tir. 

Bu çok dt"ğerli konf~ransı 
dinlemelerini halkımıza tavai 
ye ederiz. 

Cuma g<lan Halkevlnde 

konferansla birlikte bir de 

:~onser nrllecektlr. Konserin 

;Qzel olmaıu için çalıtıl 

dostluk hislerinden çok mem. 
nnn olmut ve bük.1.imedn tetek 
kOrlerfle beraber kendi eeJ4m 
Vf! muhabbetlerinin lbliğına 

hAeıl oluyor. SJz belki de Tür· 

klye'yl Şark Adet ve anınelerlol 

BeJgrad elçimizi memur etmiştir. taeryan bir meml~ket olarak 

dlrmiştlr. Dost devlet lınköm · 
darının bu alakası ve irıtbatı, 

hariciye bakanımızı çok müte· 

ha!13ls ederek Samajeate kula 
teeekkftr ve faygılannın arzına 

( °' tıhnyill edersiniz. Bunlann 

Şarki ve Merkez ....... i ___ hepil değltuılıtlr. Orada hiçbir 

fes ve hemen heme.!I peçeli 

Avrupa Sulh o. hiçbir kadtn göremezsiniz. Bft· 
vesUe vermiştir. Sofya htasyo· 

nunda Bulgar hartciye nazırı 
ile dış bakaoımız arasında vu· 

kubulan mülakat çok samimi 

olmuttur. BütOn bu haberler 

I 
{ 

ınöntı;;;" Cenene'deld umumi 
mesaisi, Balkan nazırları ara· 

sındı geçf'n toplantılar ve ara· 
larrndakl görüş bfrJiklerl ve 

dost memleket bariclyeelnln 
izhar ettiği arzu Ozerlne gldet· 

ken ve gelirken uğradığı Bel· 
graddakl temaeları hakkında 
malumat arzetwtş ve general 

İsmet lnöoil tarafındın öğle 
yemeğine alıkonmuttur. 

ismet lnönil Yugoslavyada 
Hariciye Bakımımızı gösterilen 

( 

'- - -··---
B. Titulesko, B. Mak· 
simo8 Çok FaideH 

Oldular .. 

Ankara, 29 ( A.A) 
AlelOmum f•rki \'e mer· 
kezi Avrupa'da sulhun 

takviye ve tanzimi itle· 
rinde Romanya hariciye 
nazırı M. Titulesko'nun 
pek çok kıymetli mesaisi 
gôrOldftğ(l ve Yunanistan 
hariciye nazırı lU. Mak· 
simos'un Cenevre'ye gel· 
mesinde ' 'e Balkan na· 
zırları toplantısana iştirak 

ctm«>.sinde çok isabet ve 
fayda olduğu mevsukan 
ôğrenilmi~tir. 

logiltere'de GOoOn Hadisesi 

Bay Loid Corç Bay Mak· 
donald'ı Devirecek Mi? 

Loid Corç 
doğu 

Alman'lara Karşı 
Sevgiyi Anlatıyor. 

-· 
Duy· 

Berllo 80 (A.A) - Berllner etmiş ve eözlerlnl oöyle bhlr· 

Tageblat'ın bir muhabirine Loyd mittir: 

Corç demiştir ki: - Benim programım bir 

- Yeni Alm1Jnya'yı artık Jngtllz programıdır. Fıkat Al· 

tamamen anlıyor ve ona kartı man usulile dost mftnaaebetle· 

derin bit aaygı duyuyorum. rln kurulmaeını dı ayni lhtl· 

Loyd Corç Almanya'om hu· raela istiyorum. 

kok mfteavatı için şahsen mü· Londra 30 (A.A) - Loyd 

cadele ettiğini ve Sar'da sorak Corcun eiyaaal hayata dönmesi 

uıa tıuolırın yerine Garplılık 

kaim olmn9tur. Bir hOkftm yü· 
ı fltmOyorom, sadece vakii tes · 

bit ediyorum. Rulgıır Kralı lloris - Sonu 5 inci sahifede -A .......................... c_ii_li ................ _ ............. i(-a ............. ~ ............ şı ............... s .............. ~nda·-R~:sya'ii·m 
Gütmekte Olduğu Siyasa! 

B. Molotof, 8. Hitler'in Kitabından ve 
Japon Tecavüz Emellerinden De Bah
setti. Kongre B. V iisıf Çınar'ı Alkışladı 

Moskova, 29 (A.A) - Bay 
Kalentn Sovyetler birliği bfl. 

yfik kongresini açarken Kobf. 
şef ile Klrofiın hatnalarını 

tazimle anmıt ve bu şahef yet· 
Jerle Sovyetler blrllğlnln iki 

mOmtaz hAdlmlnl kaybet mit 

olduğunu ıöylemlştlr. 
Bay Kılenln'den sonra söz 

alan Bay Molotof, hGktimetln 

rapornnu okumuotur. Bay Mo 
lotof Lenin fırkaıu tarafından 

ökonomlk ve kültürel alanlardı 
elde edilen muHf fıkıyetlerl 

kayıd ve bunun kapitalist 
memleketlerin buhranlı vazı. 

yetltrlle bir mukayesesini yap· 

mıotır. 

Bay Molotof bundan sonra 
Sovyetler birliğinin yabıncı 

memleketlerle mftnaeebetlerlne 

~eçerek demlotlr ki: 

buhranından .kurtulmak çaresi tarzda Japonya büyük Çin ulu· 
olarak yeni ilhak harblerlndeo sunun OlkeıJode kendi evjude 

gittikçe dı.ba çok bahsediyorlar. glbl hareket etmektedir. Yalnız 
Ve iktidar mevkllne gittikçe japonya değil, Almanya da ulus· 
daha çok yaklaşıyorlar Hatt4 lar derne~lnl bıraktı ve bu çı· 
bazı memleketler icraata bile kış sllıihlanmaya ve savaı ha · 
geçmiolerdlr. MeselA Japonya zırlıldarına tevessül edebilmek 

Çin ile harbten yılmıyarak: l\lao· için her türlü bağlardan kur· 
çurlyl işgal etmiştir. Genel bir - Sor~u 5 inci yOzdedlr -
,I~~~~~~~~~~;~~~;:;~.;;~;;;~~ 

, o 
Yakında (ANADOLU) Sfltunlarında 

•• 
Olüm Kanunları .. -Bekleyiniz! Bu Bttyok Tefri

. kayı Büyük Bir Heyecanla 
Okuyacaksınız .. 

•• 
Olüm l{anunları .. 

\.. H 

1 

yapıld•A• gftnft belki hayatının ve açtıAı mClcadele, ortaya --... -------J-1 en mea'ut g6otl oldotuoa llAn - Sonu 5 inci yüıde -
aıktadır. 

- Kapitalist ülkelerde hü
küm süren buhran, dış lhtlllt· 

ları t'-hllkeelol, harb tehlikesini 

arhrmıotır. Mftsılemet eever 

br.yınat artık gCloOn ıııodaeı 

bıllode deAlldlr. Emperyılletler ~"'---·------------~-.. ~~ı-------------------~~ -- _ ... __ ....._.. __ ..... ·- --
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· · · · Atına' da Heyecan Var oay c. zeui Niçın Cümhurıyetcıyız? Şehrimiz memleket bıatane•İ -----....o---------• emrazı aaabiye ve akliye mGta 

ml•ıı•ng yapıldı. ltalya gleyhine llÜ• baasıaı tayin edllmlt olan Dr 
...,.. Bay Cevad Ze~Ai dan lstanbul 

Avukat Bay Mustafa Manir'in bir 
Uluaevindeki Konferanaı. 

-5 
Japonya'aın IOD aaırda kıH 

bir uman lc;lade A vrapa me0 

.Jeniyeılnden yaptığı latlfadeyl 
Tlrk mllleıl hiç tlpbealı ki 
...._ aa bir zamanda dıbı ko 
layhkla elde edebilirdi. O Ya· 

kıt bu memleket ve mtllet 
1908 den beri gl>rdGğG dftt· 
.. D lıtll6eı fecaat ve acılarını 

elbette görmez, dftnyada lAyık 
eW.go mnkll çoktan kıunmıt 
bir Glke olurdu. Ne yapabm ld 
Abdtllhaml d'ln aaltanat ve la· 
tlbdat rejimi, ilim .,, irfan 
11aranı, ne hftanG kabil ve ne 
de mtlamı.ha gl>ateremeıdl, ve 
•keklm de gllltermedJ. 

Demokraalye dogra bir adım 
addedilebilecek olan 1908 in· 
tıllbı yalnız latlbclad rejimine 
D hayet verdJ. Sahan at reji mini 
ortadın kaldıramadı. Da tarlb· 
ten ıonra memlekeıln geçirdiği 
biri biri DıUlne mGteaddld 
bubter araıında maarif blr11 
yayılmıı, millet hJalerl oyan· 
mıı ve ilerlemeye batlamıt ol 
m11ına rağmen, e1Ulı bir fnkı 
llb yıpılamudı. Umumi barb 
.. cltreıf memJeketfn birçok 
kuvvetini ılllb ıDpGrddkten 
ıonn nihayet devlet dCltmaaa 
adett teeUm oldu. Memleketi 
yer yer ltpl eden dlltm•n 
lı:u netlerinin latlJAaına karıı 
harbden bltab çıı.a, her ttlrll 
•uıtuı ve alltbı eltnden alaa11D 
millet, fer yer 11b41tııneller 
lıhar ederken, ıullan; eaamın 
ve Rltanatının emnlyetJal dit· 
mana rAm olmakta baldo. 

30 teorfnlnel ·l918 de yapılan 
Mondroı mtltarekrdnden bir 
•1 geçmemlttl ki, İngllfs'let 
Urfı, Aylntap, Mer'aı, Adına 
ha .. llılm, İtalyan'lar niean 919 
da Antalya'yı ltgal ettiler. Bu 
lqallerl11 millet bClnyealnde 
yapt1tı abtllAmeller 16 mıyıa 
919 da İzmlr'l11 ltgallle f lli 
netJeeler tloprmağa bııladı. 
16 mayJ&ta Jaıanbul'dan ayrılan 
Ma ... fa Kemal l 9 mayıata 
S.mm11 '1 ayak ba11yorda. 

DGtmın latllAsına kareı millet 
kendlllğlade11 barb ıçmıttı. 
M•tafa Kemal memlekette 
yalauı millete latlnad eden bir 
mUU mldafaa Yleuda getlrmeğe, 
ona milli ve hukuki bir mev· 
cadtyet veımeğe letebbGıı etti. 
22 -lauiraada Amasya'dao gl>n· 
derdi~ bir tamimde mtllet 
mtlmeealllertal Sıvae'ta bir 
koJJgl'e haltade toplıamağa da· 
•et ediyordu. Erıaramda ıkıl· 
ne teoehbll edilen VllAyah 
Ş1rklye kongredne rlyuet etti. 
Mustafa Kemıl'in da'etJne lca· 
bet eden mlllet mClmeeelllerl 4: 
eyhilde Shaa'ta kongre halinde 
toplandı, Er.urum koagreelnde 
kabul edilen eeulınn umumi· 
lettlrllmeslnden maıda "Ana· 
dola ve Rumeli mGdafaıl hu· 
kak .. cemiyetleri tetkll edlldJ. 
Ce11>lyetln icra kuvveti olan 
heyeti temslllyeılnla batını, 
MUltafa Kemıl geçti 'e mlllt 
barekttı idareye baılıdı. 

1920 1eneelaln batında la 
tınbulda ı~dan meb'111an mrc· 
Hal lııtanbol'an dl1Jm•a tar•· 
lından ltgılladen ıonra 11 al· 
Rnda Sultan tarafından dagı. 
bldı, 23 nlaaııda da BftyGk 
Millet Mecllıl Anbnda topla· 

Meeliatn ilk iti dlfman ltg•li 
albnda kalan ve milletle nbı · 
ta11 keallmlt olan hClktlmetln 
yerine, yeni bir hlkdmet t•t· 
kili mee'ele1l oldu. Maıtafa 

Kemal'ln bir takriri ile, meeUı, 
bGkt\mıt tetllllne alt e1Ulırı 
kabul etti. 

Tark demoknatal tarihinde 
çok mGhfm olan ba eualara 
gGre; Ttlrklye BtlyQk Millet 
Meclisi bOkdmetl tetkll edili 
yo, teert ve icra gltblyetlerl 
mecllıte toplanıyordu. (Padl1Bh 
ve halife altında buluııduğu 

tazyikten kurtoldoga uman 
mecllıln tanılm edeceogl kaaunf 
eaular dalreelade vaziyetini ılır) 
tekUnde bf r bakam kabul edl· 
Uyordu. 

İlk tetklltıı e1Ulye kanuna 
(8 numaralı kanun) bu eıaalar 
dalrellncle ta•ılm edildi, bu ka 
noaı padl .. h ve halifenin Ya· 

zlyetl hakkında bir kayıt ve 

ipret konmadı. 

Karalan bu htktmet eeldl 
Camharlyetla açıkça ifade edil· 

memlt ıekllnden bııkı bir teY 
değildi. AtatGrk'Gn bClyGk not· 
kunda e6yledJAI gibi, padltıh 
ve hllAfet hakkında bu baunda 
hlçblrıey y1Zılmıt olmımaaı 
bir kaldı mıbauaa mtlıtenlddlr. 
Memlekette bu kanun ile filen 
CCllDhorlyet ldareal y19ıyaeak 
ldJ .. 

Clmburlyctln açıkça kaaaa· 
da ya11lmaaı iti, memleketi 
dOımın lıtlltauadaa temlaleme.k 
lılndea IODn)'• bırıkılmıttı. 
Saltanın •lıanat ve dlfman 
meafeatl he•bıaa, milletin 
içinden dogan mCldafu ıeıkl· 
IAtını ezmek için birçok alçak· 
ça blleler yıpmık ve nihayet 
hllAfet ordua tetldl etmek 
gibi, hiçbir kelime He tnılf 
edilemlyecek kadar tenf hare. 
ket ve tıaalldtlarına ngmen, 
Ylrk milletinin hakiki orduıu 
Ulu Rebberla dahiyane leTk 
ve ldareal ıltında dclrt taraf ıan 
ana yurduna lıtllA eden dGt· 
manlardan memleketi temizledi. 

AtaUlrk'Gn lnclnl'nde 11TGr· 
kin maktiı talihini yendin,, 
deye takdir eulgl General İa· 
met, gene btlydk rehberin lr· 
ııtlarile (Loran) da alyaaet Hha· 
11nda da (Milletin mıktlıı ıaU· 

hine nihayet nrdl.) 

Atatftrk'Ga kardoAo mllJet 
bftkt\metl ve ordum dfttman 
laıllbından memleketi kurtar· 
dıktan aonre, TGrk'I• eseU 
ve ebedi tıarı ve hıkkı olan 
lıtlklAltnl de kurtHmıt bulu· 
nıyorda. 

Da ıradı bir daha milletin 
batına muallat olma11aa imkan 
bırakılmıma11 zaruri olan pe · 
dltahın, LoHn koaferanıına, 

mllH hGlı:dmetle birlikte letlnk 
etmek teklinde bir ana lsbuı 
gibi, bu defa haldkatea gllOao 
olan bir hareketi gclrGldG. 
Ddtmınlar da, pedttalun ha 
gClllnç hareketlal tenlç yoluna 
tuUular. MUll hGktmetJ, gtlya 
mevcod olln padltah hlkdme· 
tile bitlikte konfenag davet 
ettiler. Bo h1reket, 11ltaoa1ıa 

Ugm kararının hemen alınma· 
11na mlncer oldu. l T. S.nl 
1929 ıarthll kanunla, ulta1111t 
Ilga edtldl ve iki laaftı eonn 

mayişler oldu, binalar taşlandı.. d•o:;:~;e uaıçesi 
Dlln aktım da belediye daire 

mtldlrlerl doktor Bay Behçet 
Uz'un batkanh~1nda toplanmı, 

bGtçe tizerlnde metgul olmot· 
lardır. 

latınbul,, 30 (Baıuıl) - Atlna'dan haber Yeriliyor: 
- Kallmnoa adannda Rum ahali ile ltalyan'lar arasında batg011terea hAıllaelerden dolayı göze 

çarpacak derecede heyecan vardır. Atlna'dakf adalılar bu hldlaelerl proteıto için bGyOk bir miting 
terdb etmltlerdlr. Miting eenuıada İtalya aleyhine ntlmayltler yapılmıt ve karg•talıklar ç1kmıttır • 
Elen ubıta11 mitingi dağıtmak mecburiyetinde kalmıttır. 

Mlllngden ıonra baıı İtalyan binaları tatlanmıttır. 
lıtanbal, 80 (Baımt) - Son gelen haberlere gGre, K.alfmnoe adHındı baegchteren kargıplıklar 

deYam edJyor. Bir İtalyan kumandanı, yerli ahıllden bir kadını boğmuetar. Do hAdlae umumf 
heyecalll fulalatıırmııtır. --------· ...... ._ .. 

Ergani Bakır Yolunun Açılması Kurultay 
Cümhuriyet bayramında 

8 
k 

1
• 

aş anı s-

Merasimle Yapılacaktır .. tanhul'a Gitti .. 
lıtınbal 30 (Hanef) - Ergani bakır yolunan açılma mera· 

alml, bu1ene Ctlmhorlyet bayramında çok pul•k bir eurette 
yapılacaktır. Bu yolun lataatı hummalı bir faaliyetle devam 
etmektedir. 

Ankara, 30 ( Baaaaf) - Da. 
yak Uluı Kurultayı batkaaı 

General Kbım. Ô11lp, bu ıktam 
l11anbal'a h1reket etmft Ye 

Bay HOsnQ 
Defterdırlık varidat müdürü 

Bay Akif, gclrlleo gayret ve 
muvaffıkıyetl Gzerlae muba 
aebe mddOrG Bay HClınG tara· 
fıodao vekAleıeo gl>rGlmekte 
olan milli emltk mGdOrlOğCl 
vekllllglne tayin edllmlttlr. 

Şubat Maaşı 

Aydın Hattının Satın Alınması 

Umamt mftvazeneden ve vl· 
!Ayet bcıdceılndea m••t alan 
memurlat Şubat petln maaıla· 
nnı Camırteıl gtlntl ılaeaklar· 
dır. Bordrol1r hasırlanmıı, def· 
terdarlığa verllmlı ve de~erdar· 
hkça bGUln hazırlıklar bitiril· 

iıtuyonda birçok ınat tarafın· mittir. 

dın agurlenmıtt•r. Liman işleri 

Onlar Dört Milyon istedi, 
biz iki Milyon Verdik 

latanbal 80 (Hua111t) - Aydın tlmendlfer hattının aatın alın 
maaı için hClkdmetlmlzle tlrket m6meıdllırt aruındakl temıılar 

devam ediyor. M6me11Uler, haltı aalmap eua itibarile kabul 
etmlt baluna1orlarH de dört milyon Un lıdyorlu. Bflkllmet, bu 
parayı çok gôrdQOnden iki milyon lira vereceA1nl mftmeaulllere 
blldtrmltdr. 

Dil işleri 
Progrm Bitti 

latanbal n lamlr liman it· 
lerl umum mGdtlrlGklerlnln 
vulfelertne ve bunlann mora· 
kabelerlne dair baırlanıp Dev· 

Ankara, 30 (Buauıt) - on let Şft.raıınca _ tııdlk edilen Dl· 
ltlerl için tanslm oluaaa me· umname tehrlmlz Uman itleri 
at programı bltmlıtlr. Bu ftmam mCldClrltlğtlne gelmlttlr. 
prognma göre, dJl mGtaha&11&· NIHmname 47 maddellktlr. 

larına ve mealekl lhtlıaalara fiz Tftrkçe 
fazla yer verilecektir. Karşılıklar 

Bay Ş. Kaya Yasımızın çoldugandaa (Öz 
Deniz Silihları Mes'elesi , Ttlrkçe karıılıklar)formamızı ba· 'B lsta,nbul a Gidiyor gan bınmadık. Ozır duen.. 

Japon Amiralı erlin'de Ankara, 30 (Ha ... ı) - iç. Bozulan 
itleri Bakanı Bay ŞGkrd Kaya, 

beyanatta bulundu. r::J!:f°~~ ı. ••• baı-...... 

Bay Norman Davis'te Uzakşark 
işini izah Etmiştir. 

Berlln 30 (A.A) - Lonclra 
deniz konferanııncla Japon ma· 
rabhu heyetlaln bapncla bu· 
lanan ımlral Yauıomata Ber· 
lln'de birkaç aut kaldıktan 

ıonn bu gece Moıkon yolUe 
Tokyo'ya llarekeı etmlıtlr. 
Matbuata verdlAf beyanatta, 81· 

nuoda yeniden iptidai mG••· 
kentta bulanmak lzere yıkın· 
da tekrar Loadra'ya dönmeAI 
Gmld ettlAlal n bu maatakbel 
mbakerelerln Amerika, lngll· 
tere ve Jıpooya'ya mClnhanr 
kalmuı IAzım geleugtnl 16y· 
lemletlr. 

ıaltan bir dftıman harb gemi 
atae, binerek memleketten kaçtı. 

24: Temmuz 1923 de lmHla· 
nan Loua maabedeal azertne 
memleketin ldareal bahnada, 
harp ıenelerlndekl ihtiyaca g&re 
kurulmuı olaa bdkdmet tekll 
ldareelaln, demoknetala en••· 
tekAmll tekli olan C.cımba· 

rtyet teklinde 11ltbı araretl 
kıR bir Hmanda teberi• etti. 

AtatOrk'Qa arbdaılarıaa Ye 
Balk farkaıı grubuna 'ferdlil 
lahattan 10nra1 derhtl içtima 
edea Btlytlk Millet Mecllll. 
CDmhorlyetln llbı1111 kanr ver· 
dl. 29 Tetrlalevvel 923 Paur· 

teel ••t 20,30da yapılan intihapta 
Tftrk 'Cln Kemal 6• adlı atuı, 
Ttlrk CClmhnrlyetlaba ilk relat 
Clmhmu intihap ve llta edildi. 

29 Teırlllenel 928 ıuı 
20.44 bu nretle, mllH T6rk 
dnletl hakiki adını aldı Te 
hlklkt relabal dnletlala Hflllll 

Amiral Yımomatı -belki· 
demlttlr· bu mGsuerelere Va. 
tington anlıtm•ına lmıa koy· 
m .. ,, olu devletlerin de ile· 
rlde lttlrak ettlrllmelerl IAıım 
gelecektir. 

Nnyork, 30 (A.A) - Bari· 
clye koneeyt buıarunda eöz al>y· 
Jlyen Bay Norman Davta denlı 
itlerine tulldk eden ıoa anlat· 
knıyı all•blann mltanbnı iddia 
edea Japon n ... rblne kU'fı 
ıulnlyet mftsanu pnn1ılblnl 

mohafau eden afltbları bırakma 
konleramıaa olaa inancını te· 
yld etmlttlr. 

getirdi. Bu memleketi, milleti 
yClrekden ıevfndlren TClrk •an 
en bClytlk baynmı oldu. 

Sevgili dtnleyfcllerlmi 
BugilakCl beterlyeı bGlı:Clm· 

rmbk bahelnde, barlNlrlık •e 
Tahtet dnlrlerlnl çokıaa geçir· 
mit, aaqlye aahammll edemi· 
yeeek bir devreye çoktan gir· 
mittir. Milliyet hlt ve cerey•n· 
larmm ahp yClr4meal bClylk 
mtlll devlet mansamelerlaln 
bayat mGeadeletl •halını gir· 
meal, Feodalite, dere beylik 
denrlerlaln de unutulmuına 
aebep olroattar. 

Son uuler iptida btlyOk 1al· 
tanatlar, ondan 10nn bGytlk 
demokratik dnlealerln hGkClm· 
nnbAı albncla geoaılttlr. 

Moaıeaklyo cEeprlt det lolı" 
anvıalı eaerlnde, Hltanııı, iki 
kıama t•k!lm eder: 

1 - Tek kimsenin, kanan· 
ıa., klld .... , mlabuına keD· 

Bir Vefat 
lataabul, 30 ( Baaaaf) - Bir 

mClddeltenberl hata bulunan 
K.aatamonl Hylan Bay AH 
Rıu, bagGn 6lmGtttlr. Cenued 
yarın kaldırılacakbr. 

Mumaileyh denlzclllkde taar· 
roı ve mtldafH ıUAblannı ayırt 
etmeğe imkan olmadıg1Dı beyan 
etlikt~n ıonra demlttlr ki: 

Amerlka'aın uzak Şukdı mtl· 
hlm ve nllfl hokak ve vecalbl 
bulunmakla beraber uzak Şark 
mea'elt"li aadece bir Japonya, 
Amerika yahut ki bir Japonya 
İngiltere duan değil, IU:ln 
oralarda mfllıemlekelerl bala· 
nan bClUln aluıları alAbdar 
eden bir mee'eledlr. 

dl heveaatını göre icrayı hl· 
kdm4'tl. 

il - Tek kf mıenln muay· 
yen buı kanunlara laılnıd ~de· 
rek icrayı aaltanaı etmeal. 

Flllyatta, ba iki rejimin de 
rubu birdir. 

Dnleıte batın kadreı n 
hflklmranlıpa lll'emb•ı, o tek 
lnaanın hlklmdarın 1Bh11nda0 

dır. Onlar hGkflmranlık hak 
ve .kunetlnl dalma llAhl mem· 
badaa almııludırl Kendilerine 
yerytlzCIDde llAhm mQme11UI, 
bildiğimiz tAblr ile (Zllldllahı 
fllllem) derler. Her ına etti· 

Al teyl bllA kayıı •e f&rl y•p•· 
bilir. Arıo ve lndeelne de hu· 
dad yoktur. Memleket, kendi· 
lerlne ceaabıb.k tarafından 
hediye edllmlf bir çiftlik, bir 
malikane, mlllet, katnıtın fer· 
manferma kudretinin kendi 
emrine verdlll muti bir ealr 
ılrltldtlr. 

Hat Tamir 
Ediliyor 

ltanbol, 30 (Baıuıf) - Şld· 

dedi yıgmurların huıule ıetlr· 

dl~l sellerden k11men bo11ulan 
latanbul Edirne ılmendlfer hat· 
ıınıa tamirine batluımıtbr. 

Tamiratın, on glln içinde bit· 
meal muhtemeldir. 

Profesyonellik 
Aleyhinde 

Karar Verildi 
lı1tanbul 30 (Baaust) - İd· 

mın fedenıyona, bagGnkd 
topl1Dt111nda apor itlerini uıun 
uzadıya konotmut ve profeıyo· 
nel ıporculuğun aleyhine kırar 
nrmlttlr. 

Ond6rdtlactl LGtye atfedilen 
bir sclı bu ruhu, ook iyi ifade 
eder: 

"Allıhın lradeai clyledlr ki, 
kim teb'a ol•rak doAm&fla hiç 
dfttlnmeden ltut ıtmele mec· 
bordu.,, 

Blktlmdar, elbet mantı 
hHıalatını ntdınmH. L.Clrrl· 
yel btlkdmdar için menfur bir 
teydlr. 8Gkftmdarın, arzuıuoan 
bili kaydı .. rt, bdttln tllkeye 
hlklm olmııı ile bGrrlyet im· 
ılzaç edilebilir mlP 

BGlı:tmdar, halkın bilgi H· 
bibi olmaıını, en bllyGk tehll· 
ke addeder. Onan 6nGne geç· 
mek için, elinden gelen heqeyl 
yapmr. 

Zalmun ve latlbdadıu, kad· 
ret membalannda biri de dal· 
ma ve dalma balkın eakll hır• 
maıı ve onan ldameal olmaııur. 

- Sona nr -



Soyadlarını Kütüğe Y az-İ 
dıran Yurddaşlarımız 
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Gümrük B~yannameleri 
-----------------------.. ------------------------

EL ~--~ 
Soyadı Yazımı 

Devamdadır. Bayan ve Baylardan son ylr· 
mi dört saat içinde soyadlarını 

oüfoı kfttüğüne yazdıranların 

adlarını ,azıyoruz: 

SelAhJddin oğlu mahallesinde 

78 numarada Kemal Vfgiz, de· 

nlz kumandanlığı levazım mil · 

düril Aziz Nas, A vnl Neğlş, 

devlet demlryollarında Ali Ni · 
yazi Neş'e, Gaziler mahallesin · 

de çolak sokağında İbrahim 
Nlfde, Sellmlye mahallesinde 

7 numarada Nomaş, Gaziler 

mahallesinde 26 numaradaki 

ev halkı Norveç, birinci süley· 

maniye mıhallesiqde 852 no· 

marada Tahsin Nogat, Mmrlı 

caddesinde 328 numarada Ham· 

dl Nart, Maltızlarda boyacı 

.Mehmed Nomcan, Kestelli cad · 

desinde 6 numarada İzzet Nal 

bant, hacı Ali dendi caddesin· 

de 184 numarada Ah'lled na 
mıdar, nafıa fen memuru Re · 

şad nurtırn, devlet demfryolla · 

rmda maran~oz Jemall Hakkı 
Nirun, Ali reis sokağınd11 13 
numarada Mustafa namlı, Na· 

mazgahta 5 numaratla Ali oğlu 

Ilüeeylo 0.:;ken, Süle,manly" 

caddesiod" !32 numarada Ab· 
med ürat, Aziziye sokağında 

10 numarada Naci Öogüm, in· 
hisarlarda kantarcı Mehmed 

Olkaç, Hacı Alf efendi cadde· 

sinde İbrahim Oglzbllgl, Molla 
sokağında 44. numarada Ali 

Akbaş, Aydan demiryolunda 
memur Adem Oğuhürk, silley· 
maniye sokağında 4:~ numarada 

oturanlar Polga, hayat sokağın 
da 20 numarada Nfyızi Paşık, 
Bayraklı'Ja Halile caddeelode 

7 numarada Namık IPekergüu, 

Uzunyol 25 numarada Muhid. 

din Altındağlı, Alaybeyde Galib 

ve Yasin Akçam, k11vaklıp1Dar 

caddesinde 108 numarada Ha 
mld Ağaçday, Aydın demlryol. 
larında mr:mur Ali Ahmt>d atak 
soy, Mahmudiye mahallesfnde 

Tacirler, Usulün Değiştirilmesi Hak- lzmir'de·9:5ôo Soyad 

lıtlklal mahallesinde gündüz 

ıokağında 49 numarada Ahmed 

Huhlei içen, yüzbaşı Celil İlk · 
men· Seydiköy'de Hamza İzgi, 
Balkapınar'da tamirhanede İh · 
rahim le, devlet demiryolların· 
da muıngoz Halim HileeyJn 

İrlz, Bayraklı'dH mütekald hin · 

başı Fikri İrlk, Fettah soka

ğında 21 numarada Emin, İçel · 
11, mlrali mahalleılnde 242 
numarada Mehmed İnceler, 
revnak sokağında 56 numarada 

Cemal İgft!J, Alaybeyde Celal 

bey sokağında 100 numarada 
B. Fikri lsıl, devlet demlryol

larında Arif ve Ali liman, ma. 

llye memurlarından Hakkı llJ 
çimen, kuru çay mahılleelnde 
Mehmed İsfendiyar, devlet de 
mlryollaranda makasçı Nuri hen 
Muammer ve kardeşi Kadri 

imren, balcılarda 121 numa· 

rada Ahmed Mftmtız lstanbul . 
la, demlryollırında muhasebeci 

Beni lney, glen tiiUln kom· 

panyaeında A vnl İıkh, saçmacı 
hamam ıokagında 5 numarada 
Mehmed lzmlt, kuroçay mahal· 

lesiode Emrullah İlhamer, MI· 

tatpaea ıokağındı l numarada 

Hilınft leln, Halil RI faıpaşa 
caddesinde 15' numarada SO · 
lf'!yman fdeş, Aydın demlryo · 
luDda katarım Bekir imren, 
Falkpaşa mahallesinde 1!3 DO· 

marada HGseyfn 1güs, Güzelyala 
tramvay cadtleelnde l 1G8 uu 

manda Hakkı İşman, avukat 

Mebmed Şef kati lotköz, devlet 
demlryollarında ZGlff kar lğuz, 
lklçeıtmellkte 1 l numarada 
Mehm~d Jnebollo, belediye tah· 

111ldan Hasan Fehmi istemi, 
Alıybeyinde mlrat sokağında 

38 numarada Ali feberk, M. 

Nabi inciler, lkiçeşmellkte 
kah•ecl Salih hak, Knaklıpı· 
nar caddesinde l 00 numarada 

HihnG İımlrll, Ahmed Ağa ma· 
bıllel!:inde 792 numarada Re-

ceb Adil İbre, kahraman meı· 
clt toraman ıokığında 201 nu · 

maradı Şevki lşçlmeo, maliye 

kAtlblerlnden Alt Rıza İldam, 
pazaryerfnde bınbey sokağında 

7 numarada Ali Rıza İmretGrk, 
Receb aRa sokağında 360 DO· 

marada Mebmed fcoz, tapu 

memuru A. Şükrft İtil, hapis· 

hanede gardiyan Oemın İşgören 
Balçuva'da 67 numarftdı İbra· 
hlm lşçen, orbınlye mıhalle· 
önde 5 numarada Ali lnce 
köyQn M. Ldtfl İmrendi, Yu· 

ıuf dede caddesinde 127 nu· 

marada İbrahim Ş erif İzden, 

İbrahim Akkaranf il, yüzbao' 
Mehmed Çolpan, devlet demir 
yollarında desterecl Ramazan 

Atlağao, eelimlye mahallesinde 
13 numarada Nalze ve Afet 

Akmur, Karşıyaka'da Alaybe· 
yinde 17 numarada M. Rıfkı 
Anaz, hacı Bekir sokağında 

101 numarada Rlfıt Ak:e, E1 
refpaşı'da 502 numarada İs · 
mail Akcd, Alsancak'ta yanık 

sokağında 240 numarada Tev· 
f Ut Aksaraç oğlu, Uzun yolda 
52 numarada Raif Atakulo, 

mütekald polfs İbrahim, Bah· 
çeli, avukat M. Hakkı Bulgiln 

yapıcı oğlu sokağında 8 o uma · 
rada Süleyman Buyuran oğln, 
Beyler sokağındı 50 numarada 
Cemal Beceren, yeniyol 2 nu· 

marada Murad Bakraç, Tepe 
cikte 19 numarada Mehmed 
' Boyacı oğlu, Bayraklı'da diş 

doktoru Adnan Bilrk&y, Gü· 

kındaki Fikirlerini izah Ettiler. 
Yeni gümrük ihracat beyan· 

nameleri usulünden Jzmfr ibra · 
cat taclrlerlnln şikayetleri üze· 
rlne Gümrük ve inhisarlar ba· 

kaolağınca tetkikat yaptırılmağa 
başlandığını, şehrimiz gümrük 

başmftdftrlüğftnde ihracat tacir· 
lerimlzln de lştiraklle toplantı· 

Türk ·· Yuııan Hakem 
Mahkemesi Geldi. 

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

lar yapıldığını yazmıştık. Güm 

rfik başmddürü Bay Sami Pan· 
kın başksJJlığında yapılao bu 

toplantılarda ihracatçılarımızın 

yeni beyanname ıleteml of n ban· 

gi noktalarınden şlkiyet euik.lerl 
taı.aamlle tesblt edil miştlr. 

Dun Ecnebi T~baasıııllan Bazı Şa-

İhracatçılarımız; malı ıat le 

vııpura yükldirlerken veyahut 
meğaıada mal hazırlanırken 

b,.y.rnname vermiye, bu beyan 

namelerde sattıkları mallardan 

temin edecekl~rl kazancı tah 

mine imkan bulunmadığını 

söylemişler, mal ihraç edildik· 

tt:n bir müddet sonra beynuna 

me verilmesini iııtemiolerdlr. 

bitleri Dinleyih Gitti. 
Türk Yunan hakem rnahke · 

meal heyeti dün Denlzyolları 

işletme ldııreslulo Karadeniz 
vıpurlle İstanbol'dan şehri · 
mlze gelmi~ ve ıçılmış olan 

davalar müna"ebetlle lzmir'de 

bulunan dokuz şahidi dinle · 
mlştlr. 

Mahkeme heyeti; Hollandalı 

hay Boegln başkanlığında Türk 

ve Yunanla hakemler, Türk 

ve Yunanlı Utihler ve Türk 

Ajanı bay Süleyman All'den 
müle9ekkildl. 

Vapurda müddeiumu11ıi bay 
Asım He adliyeciler, Ttlrk-Yunan 

hakem mahkemesi başkao ve 
üyelerini karşı lamıtlardır. Ha . 

kem mahkemesinin 1zmlr'de 
görı:ceği davalar lçto Ağırcl!'za 

mahkemesi ealonu hazırlınmıştı. 

Saat onbirde bu salonda 
Türk Yunan hakem mahkemesi 

davıılıuı görmeye ha~lamıştır. 

Davalar gizli görfilmü~, dinle 

yiciler mahkeme ııaloouoa hı· 

rakılroamıı,tir. Davacıların bazı 

hesab tıısftyelerl münasebrıile 

açmış oldukları davalardan iiçü 

nün şıtbidlerl ~t.hrlmizde idi . 

Beşi kadın ve dördü erkek 

olan bu ecot:bl tebaalı şahldlf'!r 

ıaat onbirden omlçe kıdıır 
dinlenmiş ve ıaat oııüçte işini 

bitirmiş olan mıhkemf'; yangın 

yerlnd~ vaktile yanmış bulu· 
nan Tenektdis paaajıoda bir 

bina için ebpertiz yapmıştır. 

.Mahkeme heyetf; akşama ka 

dar Şf'hrimfzlo muhtelif yerle · 

rinl gezmlıt ve geue Karadeniz 

vapuru ıle Pire'ye hareket etmi~ 

tir. Mıı.lıkem . ; Ati1ıa'da da bazı 
davalar müoae~bt'lile şabidler 

dluliyecek Vl'I 15 eubetta Jıttan 
bulia döomOş bulunacaktır. 

Fransa'ya ihracatımız -
Odaya Haberler Geldi 
Tacirler Okumalıdırlar! 

~~~~~~---~~~~~~-
An kara T6rkof isinden ,,eh· için yumurta ihrac•tçılarının 

rimlz Ticaret odasına gelen bir nazarı dikkati ceJboluour. 

yazıda; Fransa'ya ihracatımız Kepek: 
hakkında aeagıdıkl mahlmdt Modftı mucibince muvakkat 
verilmektedir. kabul oıulOne tAbi olarak 

Yumurta: Framıa'ya girmesi mukayyed 

Fransa yumurta kontenjanı değilse de normal ldhılAtın 
mız 7 40 ktntala çıkarılmıştır. % 14 kaydının meycud olm88ı 
B ve normal Jdhallt lae konten · 

u kontenjıoın doldurulması 

zelyalıda Mehmed Sabri Erbeı1, 
Kırşıyaka'da zeytlnzade Nuri 

bey sokağında 4 numarada 

Baydar Erlkmen, tayyare bao· 

çavuşu Siileyman Ertuyca, Kı· 
rantlna'da 551 numarada M. 

Tayyar Erkopa soyadlarını al· 
mışlardır. 

jan llııtelerinde tamamlle ayni 
usulde çıktığından % 14 normal 
idhalitın da ayni ş~kle ı ibi 
olacağı tabiidir. 

Ceviz: 
Fransız kontenjanı ceviz için 

340 ve iç ceviz için 430 ken-

tal ayırmıktadır. 

Bakla: 
Bu maddeye daha bin kt:n· 

Beyannaruelerde ihraç edilen 

malın maliyet, Htış f i11 lert ile 

vapura yükleyinceye kadar 

murat farını, ıılgorta vesaire üc 

rdlerini gö:stermek kabil olduğu 

ancak bunun Jçlo beyanname· 

nln gfimrüğe malın ihracından 

ve Bahtından bir müddet eonra 

verilmeılnin kabul edilmesini 
dllemlolerdir. Bu dilekler Giimrük 

ve İnhisarlar Bakanlığına ya· 
zılmııtır. 

Bir Tavzih 
Saygı değer ırazetenizio 30· 

l 9:l5 sayısının ikinci yftzünüo 

soo e11asında şOpbeli ölüm ld 

di•eı ba"lığile yazılın parçayı 

okudum. Bundan birkaç gftn 

önce Kareıyaka'da Boıtanla'da 

ölen Saraç Bay Sabri'nin varis 

leri tarafından ölılmdo şüpheli 

olduğu hakkında olUyet edil 
dlğlnt ve tahkikatın derloleşdi . 

rilmekde oldoğonu yazıyoreu · 
DOZ. 

Ölen Bay Sabri'oln varlı( 
yalnız benim. Ben böyle bir 
ıtkiyette bulunmadım. Sabri'nln 
oğluyum diyerek arsuhal nre· 

nin kim olduğunu araşdırdam 
ve Cümhoriyet mftddelumumi 
ıfne gldlb bu arzuhılı benim 

vermediğimi alSyJedlm l'e •erenin 

kim oldoğuou ö~rendim. Adını 
şimdi yazmağa IOzum görmedi 

ğim bu adam hakkında dava 

edf'ceğim ancak adliyece yapıla 
cık tabldkatıo sonunu bekli· 
yorum. 

Balll İbrahim ----
Karşıyaka'da Hilali· 
ahmer Kongresi .. 

Tayyare .Sönemaso ' tal zam yapılabllecegl Fransız 
ıicarf't nezıuetivden bHdirilmiş · 
tir. Halboki şimdiki 52000 

Bu.an elefon: 3151 

Tesbit Edildi. 
Şimdiye kadar 1zml r'de 9500 a 

ıekın ıoyadı kdtüğe ~eçirllmlt· 

tir. Halkımızın milracaatl de

vamda ve soyadları kfttGğe .he· 

men ~eçfrllmektedir. 

Alınan adı ıoyca blrleırrek 

almıolaraa Eettlkl~rl bu adı o 

ıoy birlikte kullanır. Reşid 

olanlarla dullar diledikleri ıo 

yadını seçerek kfttüğe y1ısdar· 
makta eerbeentrler. 

Hangi Vapur 
Kazaya Uğradı~ 
Kuşadası Açıklarında 
Denizde Eşya Bulundu 

Kueadası kazası kaymakamlığın. 
dırn valHl~e gelen bir telgrafta 
Kaza 111ahflfoden ,.ekiz mil 

uzakta Türkce yazı ile (EDA•& 
neft 8edikat) yazılı markala 4 

ten .. kıı bt:rızln bulunrlu~u, bun· 

dan ba,ka dtniz üz~rinde ke 

reste ile öküz ölölt>ri de görtU 
dftğfl bilrllrllmi,tlr. 

Bnnun itin liman r~lılerlae 

de malumat verUmtı, o charda 

kazayı uğramıe vapur veya 

gemi olub olmadığı eorulmuetur. 

hay Sedad 
Yeni \ 7ali 
~1uavini Geldi 

ş .. brlrulz vali muavloll~lnf'I 
tayin edilen bay Sc:dad Erim 

düo Karadeniz vapuru ile lı· 
taobul'dan grlmie. •apurda vali 

muavini vekil! hukuk işleri 
m0d6rft bay Fuad Yorddaı, 
belediye ba,kını Dr. Behçet 

Uz, emniyet müdara b•y Feyzi 

Akkor, mektubcu bay O.ha 

Koldae v11 latatiıtlk mCldClr6 

Nazım ile dahı birçok daire 

Amirleri tarafından karıılanmııtır. 
Diln vall monlnllğlı;de kem· 

dlsf ol ziyaret eden bir muhar· 

ririmize bay Sedad Erim Hmi· 
mi ve değerli şu ıôzlerl ılSy· 
!emiştir. 

- Çok güzel meml,.ketiniae 

ilk: defa geliyorum. İyi hizmet· 
te bulunabilirsem gerek memu· 
rlyet hayatımın, ger,.k ıah_ımıa 
saadeti relakkl ederim. 

Bay Sedad Erim; uzun yıl· 
lardanberl muhtelif kau kay· 

makamlık.larmda muu" faluyet· 

le tılı~mış değerli bir mülki· 
yecimizdir. Bay Sed,.•\'a bot 
geldin d,.r ve yeni \'aztfefiude 

de aıcvaCfakıyeıler dflertz. 

Bavagazı 
Bu llaf ıa Devir elefoo: 3151 

Jean CRAVVFORD ile Clark GABLE'nin beraber oynadıkları 
en zarif en şuh filimi.. 

senenin en zengin 
bin ku:::tal bakla kontenjan mlk· 
tarı henüz ihracatçılarını ız ta · 

rafından doldurulmamıştır. 

Hlllllahrner cemiyeti Karşı
yaka nahiye şubeainln ı 35 

senesi kongresi 1·2 1935 cuma 

gftnG saat onbt>şte Kareıyaka · 

da Halk far.kası mahfelinde 
toplanacağından azanın ve ia 

tlyen yurddaşların gelmeleri Kat'i Bir Şekil Aluc2k 

1 1:1 DANS 
RCVASD 

300 gılz,.I kızın iştirak ettiği bftyük 
revGler, muhteşem varyete numa 
raları ve eo son moda tuvaletler 

AYRICA 

2 -- Silly Symphöny -· 
Ayı ve Karınca (Komik) 

FOX Donya llavadisleri 
(Türkçe ıözlü) 

DİK.KAT: Da büyük program için flatlere hiçbir zam yapılmamııtır. 

111 S 1 • Bergiln 15 - 17 - 19 - 21,15, Perşembe 13 -
eaDS ar • talebe seansı, Cuma 13 llive seansı. 

15 - 17 

Nobud: 
1934 srnesinln son ılç avlık 

nohut .kontenjanı hemen hemen 

memleketimize tahsis edtlmlo 

olduğundan ihracat kon · 
teojan hlasemlz 10625 .kental· 

dlr, bundan fıtffade etmtlidirler. 

Deriler: 
1934. feoeei son altı ay içinde 

modiiı mucihioce ihraç edebi· 
leceğlmlz 138 kental koyun, 

kozu, keçi ve oğlak derileri 
derhal glSnderllebUfr. Y aloız bu 

malların haogl yoldan ıevkedl· 
Jecek iıe Parfı Tnrkof Jı eube· 

ılne bildirilmesi ve daha genit 
malumat almak lıtlyen lh1ı1cat 
ıaclrlerimlzla odaya mtlracaat· 

rlct olunuyor. 

Kanunusani 1 

1 

1935 31 
Kaıım 

85 

1935 
Gnn 
:n 

Perşembe 
Arabi 1:35a Rumi 1350 
26 Şevval 2 el Klnun 18 

Ev kat Ezanı VasaU 
Gdnet 1,5 l 7,13 
Ögle 7,04 12,27 
ikindi 9,43 15,06 
Akpm 12 17,23 
Y•taı 1,33 18,56 
lmeak l 

Bavıgaa tlrketlnln beledi
yeye deni mrı'rle81 için bogr n 
iki taraf murahhasları br.ledt 

yede toplanacaklardır. Öofi · 
müzdekl haf ıa Jçioda dt!llr 
eekli kaı'ileoecek ve mukavP.· 
lenin imsalaoması için iki ta. 

rafın mdmuılllerl Aakara'ya 
r;fdeceklerdlr. 

Muğla Ruam Savaşı 
Muğla, 29 (A.A) - Vfllye · 

tlmizde ruam eavaıı ilk teorin 

ıymda başladı, ilk kAnun içinde 

bitli. Ru korunda 787 ata 

malçın tatbiki ıoreıile muayene· 

den geçirllmle ve yalnız Fetlye 

merkezinde ruamlı bir bayHD 

girilerek 6ldOr6lma ar. p 



Meslek Ara tırmaları Tarihten Yapraklar: 

ita a'dar ebcilik Yahudi Reis öldürüldü .. 
__ ..._. __ _ 

Borsada dOııkd üzum ve za· 

u umu Nası] dır? b. 
ır 

----------------------~ ...... ----------------------
Yıl Sonra bir Kanlı Ziyafet bu 
Adeti Kökünden Kaldırıyor! 

.bire eotışlarr 

dedir. 
qağıdakl şekil-

fizilm Satışları 
Yazan: Eyib H. Akman •• Ödemiş 

-----:.-; 
o 

----~- ---

halya mektebciliğine ait bir grafik .. 

Anaokulları (A) 
Anaokulları beylik, akçasız · 

dır, 3 yışındakf çocukları alır 

onları ötez (beden) ve süne 
(rab)ca olgunlaştırmıya ahı, ve 

yaratılışlara uygun yördem (usul) 

lerle genel (umumi) bilgiler 
edindirmiye özenir. Bu kurum· 

Jarda Fröebel ve Mout~sorl 

yördewlerl tatbik edilmektedir. 

İlkokullar (B) 
llkokullar iki bölQme ayrı· 

fırlar: 

A - Aşağı bölüm, ilk kerte 
(3 yıllık) 

B - Yukarı bölüm, ikinci 
kerte (2 yıllık) 

6 - 11 yaşındaki çocuklar 
her iki bölüme dölenmlye (de· 

voma) borçludur. Bu kuruma 

genel bilgiler edindirmektedlr. 

İlkokulda, birinci kertede gü· 

dülen erek koru bilgilerden 

ziyade ahlAk l'e lnzlbattır. Her 

şeyden önce esenlik ve disiplin 

aranmaktadır. Programlarda drn 

öğrencelerlne de yer verilmiştir. 

Enazdan istenilen çağda, 15 
çocuk dölenebllecek yerlerde 

köy okulları açılmaktadır. Bo 

okullar yerlerin, çercevelerJn 

özbuı (hususiyet) ilklerine göre 

sünec bir programla d6zenloe 
konulmuştur. Bertarafta blJal. 

" sizliğe karşı kesiksiz, enerjtk 

bir eaveç göze çarpar. ~ör, sa 

ğtr, dilsiz, geri, sapkın, aadana 

(ahmak) d. b. b. ağmanlı (ku· 

surlu) çocuklar için de ayrıca 

özlem okullar cçılmıştır. Bu 

glbilerde kendi okollarma dö· 

ltnmlye dölenmlye yesa Ue 

borçlu tutulmaktGdır. Bunlnrın 

P• o gramları, okuv bağlıhkları 

bü bütün ayrıdır. Anormaller 

ve ağmanhlar için özlen uça· 
rılıır yetiştirilmektedir. 

Orta okuv (C. D.) 
Orta o ov 1923 te, yeniden 

dilzenine konuldu. Ortaokullar· 

da kız·erkek çocukları bir ara· 
da okurlar (Yalnız "Dl me· 

toda,, denilen okullar ayrılır, 

burada yalnız kızlar okurlar.) 
İlkokulun beriki bölümünü 
bitirenler: 

1 - Lise · Glmnazlumuna 
(8 yıllık, c 1 c 2); 

2 - Sekiz yılhk technlk 
enstitüye (D 3 D 3); 

3 - Y edl yıllık mazlstrul 
enstitüye (Açarı okula) (H.); 

4 - Üç dört yıllık yolak· 

meslek: okullarına (1, J, K, L); 
girebilirler. 

Glmnazluma girebilmesi için 

öğrenceklerfo en azdan 10 
yıımda olmaları ve bir de onay· 

lanma (Kabul) sınoğı geçlrmetıl 

gerektir. 5 Yıllık gimnaziumla 
(C l) 3 yıllık liseye (C 2) yük

sek okuvu görmek lstlyenler 
dölenfrler. Glmnazium öğren· 
celerl klasiktir (Yüksek gimna· 

ziumlarda lAtince ile birlikte 
Elence de ~öeterflmektedir). 

Lfseler, öğrenceklerl (Talebe) 
üniversiteye, yüksek kertede 

okuv kurumlarına anıklar (Ba· 
zırlar). 

Liselerde edebiyat, felsefe, 
fen· miisbet bilgiler ok.utolmık· 
tadır, okov çığı 3 yıl sürer. 
Lfse okuvunun bitiminde öğre· 

ncek.ler bakalorya SIDBğl reçf. 
rlrler. Technlk enstitüsünün 4: 
yıllık llkbölüm6nü (D I) biti· 
renler technik enstitünün yük· 

sek bölümüne (D 3) yahut 1180· 
nin 4 yıllık fen bölümüne (D 2) 

geçebilirler. Teclınlk eostltO, 
öğrenceklerlol argış (Ticaret) 

yolağına, mühendisliğe, küç6k 

beylik buyruk ( Memur ) 
luğonı, yüsek ökoooml ve ar· 

gış bilgileri enstitüsüne (N) 
anıklar. Lisenin fen bö1ümü, 

öğrencekleriol Onlversltenin fen 

tıp, chirorgle cerrahi ve siya· 

sal bilgiler fakültesine anıklar. 

Y.llksek okuv (N. O.) 
ltalya'da doğrudan doğruya 

beylik on (O), tftrlü kesimleri~ 
töröye (Hfikumet) bığlanmıı, 

onbir Onlverslte sekiz yüksek 
mühendis ve mimar okulu (N), 
kimya, erdem (San'at) ve de· 
niz mfihendlslfğl okulları var· 

dır. Bunlardan başka, özlem 

kuramlara beğh beylik olmıyao 

üniversiteler, yüksek kerteli 
okuv enstftQlerl de bnlonmak· 

tadır. (Bu kurumlar çalışıı,la· 
rını törünün ya9alarına göre 
denkleştfrmlye borçludur.) 

Elinde klAslk bakalorya dip· 
lomasi olan ün hersi tenin her· 

hangi bir fakültesi ne veya iste· 

diğl yüksek kerteli kurumla:
dan blrfne girebilir. Fen . bl). 

lümünden bakalorya diploması 

almış olanlar ancak üniversitenin 

tıp, cerrahi, riyazi ye, fizik, tabiye 

eczacılık fakOlteslne, yahud 
mühendis ve mimarlık okulla· 
rına girebilirler. 6ış filkelerde 

İtalyan lteelerlnln fen bölftmOn· 
den bakalorya vermiş olanlar 
üniversitelerin edebiyat ve fel· 
sefe fakültelerinden başka iste· 

dikleri fakültelere veya yftksek 

kerteli kurumlara girebilirler. 

Dışellerde kazanılan anğı (Un· 

van) ların İtalya 'da yaııalara 
uygun bir değeri yoktur. (Bazı 
anlaşma ve kesişmelerle bu gibi· 

lerle de azçok bayık (Bak) ve· 

rllmektedlr.) 

- Sonu var -

iki gün sonra idi. Akşam 

oluyordu. Araplar büyük bir 

yeis f çlnde bulunuyordu. 

Kabilelerinin en güzel kızı 

ve reislerinin hemşiresi, bu ak· 

şam Y ahudl reisin koynuna 
verilecekti. Bu ne zlllettl, bu 
ne dayaoılmaz şeydi.. 

Diğer larn fra da Fatyun, vü 

cudunn o~duruyor, koku1ar sü· 

rünüyor, sııı;larını, eakalıoı tara · 

tıyor, en yeni elbiselerini giyl 
yor ve mücevherlerini takı 

yordu. 

Adet veçhHe, kızın akraba 
tarından iki üç kişi de gide

cekti.. Kalenin bir kısmı, bu 

merasim için bBzırlanıyordu. 

Böyle gecelerde orada, yalnız 

Fatyun ile bakire kızın akrabası 
bulunurdu .. 

Yumuşak, temiz, ipekli ya· 

taklar hazırlanmıştı. Kale du· 

varlarını aı,arak esen rüzgıir, 

bayıltıcı, baş döodürücQ hfr 

koku taşıyordu ve hu koku, 

oradan geliyordu. 

Medine ovasına artık karan· 

bk çökOyordo. Kftçük kasaba· 
da çıt yoktu.. Uzaktaki kale· 

lerde bazı ışıklar parlıyordu. 

Mallk'fn kız kardeşi hazır· 

lanmıştı.. GlydfrUmlş, kuşatıl

mıştı.. Kadınlar ağlıyorlardı. 

Genç kız hıçkırıklarla boğulu· 

yordu.. Bu aralık içeriye Malik 
girdi .. 

- Aaaa!.. 
Diye haykırıştılar .. Malik bir 

kadın gibi giyinmiş.. Başından 

aşağı bir bornosa sarılmıştı .. Be· 

Unde bir büyük hançer vardı. 

Kılıcı da boğazında sarkıyordu. 

Malik, parmağını dudaklarına 

götQrüyordu: 

- Sosunuz! Kimseye blrşey 
açmayınız! 

Genç Arabın g6zlerl dehşetle 
dönüyordu. Fevkal4de bir ka· 

rar vermişe benziyordu. Hem· 

şfreslnl blleğloden yakaladı ve 

ileride, kölelerine bfroeyler 
fısıldadıktan sonra karanlığa 
daldı. 

Vakit llerlemi~tl. Kalede, 

harem kısmında bir ışık yanı

yordu. Başka hiçblrşey gözük· 

mftyordu. Fatyun, genç kızla 

teyzesi olduğunu sôyledlğl kam· 

bur kadını boraya almıştı. Kam

bo(' teyze, dışarıda yatacaktı. 

İçeriden sesler geliyordu: 

- Soyun dilberim! Soyun! 
Sıkılma .. 

Ve bu arada hıçkırıklar do· 

yoluyordu. Kambur teyze bir 

müddet etrafı dinledi · Sonra 

doğruldu, sırtındaki bornueu 

attı. İçeriden bir şamata işitti. 
Fatyun soluyarak, homurda· 

narak; 

- Mukavemet ha! Moka· 
vemet ha! .. 

Diye söyleniyordu. Tam bu 
sırada kapı aankl zorlu bir 

fırtına ile çatırdadı. Genç Arab, 

hançeri ağzında, dalkılıç bir 

rfizgar gibi içeriye girdi. 

Fatyou 'un yağlı sakalları 

birlblrlne karışır gibi oldu. 
Gözleri evinden fırladı: 

- Ya Malik sen .. Sen!.. 

Dedi ve geıiye doğru çekli· 
mek istiyordu. ~'akat Malik, 

bir knplao çevlklJği ile onu 

yakaladı. Hançerini göğsünün 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
17 L. Recfyo 16 16 75 
17 Alyoti 14 25 15 

Yazan: ORHAN RAHlUi GÖt ÇE 
13 Alyotl bira. 17 17 
10 Vltel 14 14. 

tam ortasına ve sapına kadar 

sapladı. 

Darbe, çok şiddetli ve seri 

olmnştu. Fatyun, hırıldeyarak 

yuvarlandı. Malik~ 

- Köpek! -diye bağırdı kan
larını içtiğin bakireliklerfn so· 

nuncusu, bak, sana ne tuı.lu 

mal oldu?. 
Ve kılıcını, F11tyun'u11 kafa 

sına çaldı .. Yahudi reisin bur· 

nu kırılmı~ ve alnınm eol ta 

rafından sağ çe.aeslnin altına 

kadar dnln bir yara açılmıştı. 

Dulo bir hırıltı işitildi ve Fal 
yun bir daha kımılday11mamak 

üzere öldü. 
Biraz eonra kale dıvarmın 

dibinden bir ıelık sesi i~itildl. 

G~nc kız, kardeşinin kolları 

arasındaydı. Y ukarıden ucuna 

ağaç dalı bağlanmıe hır ip 

sarktı. 1\falik hlr ilmek yaparak 

kızın beline geçirdi ve, 

- f pf tut!. Şimdi çı-ıkecek 
ler! Dıvara çıkınca ipi tekrar 

aşağıya sarkıt!. 

Dedi. Evvela yarı·çıplak kız, 

sonra delikanlı dıvarıo üstüne 
çıktılar. Delikanlı, Aklnci bir 

ameliye ile hemşireeinl dış•rıyıı 
sarkıtıb indirdikten sonra ken · 

dist de atladı. Köleler, ağaçlık· 

lara saklanan dört atı getirdiler. 
On dakika geçmemişti: 

Dört süvari şimal letlkame 

tindeki yola daldılar ve bütün 

sür'atlerile kaçmaya başladılar. 
• • • 

Bir yıl sonra f dl. Gassani'le· 

rln reisi Ebolebele'nin Medhıe 
civarındaki Yahudl'ler üzerine 

doğru yürüdüğü duyuldu. 

Y ahodi'ler telaş içindeydiler: 

- Neden bu?. Ne oluyor?. 
Eğer Ebulebelenln yanındaki 

insanları görmüş olsaydılar, ban· 

ların arasında Malikin de bu· 

lundoğuoun farkına varır ve 

dehşetle ürperlrlerdl. 

Filhakika Malik Medlne'den 
kaçtıktan sonra Gassani'Jere il· 
tlca etmiı,tl. 

Ebu Cebele, mülteci reisi 
büyak bir iltifat ve alıika ile 
karşılamıştı. Malik hadiseyi 

ozon uzadıya anlattnca şeyh 

derhal kararını vermişti: 

- Arab'hk bunun altında 

kıl ima malıdır .. 

Ve ondan sonra işte uzan 

bir sefer için hazırlık başla· 

mıştı. 

Gasaani'Jer ordusu çok büyük 
ve kuvvetlidl .. Medine Yahudi· 

lerl başlarının ucunda büyük 

bir kılıcın sallandığını görüyor· 

lardı . Gassani'ler yaklaşınca, 
Yahudi reisleri toplandılar, va· 
ziyetl konuştular: 

Onları parlak bir şekilde kar· 
şılamağı, bir heyetle reise bedi· 
yeler yollamağı kararlaştırdılar .. 

Başka türlü hareket edilemezdi. 
ÇfinkQ Gaesani'lerle boy ölçüı:ıe· 

miyeceklerdl. Arab ordnsu Me· 

dlne'ye yaklaşmıştı. Bir Yahudi 

müfrezeıl uzaktan orduyu gör· 

müşUl: 

Bütün ovayı kaplıyan, müt· 
hiş bir dalgaya benziyordu ... 

Dehşet içinde geriye dönerek 

haber verdiler.. Gaaaıni'lerin 

iyi bir niyetle gelmedikleri mey· 

dandaydı. Jı'akat verilen kararı 

tatbikten başka çare yoktu .. 

Ebu Cebele, Yahudi heyetini 

iltifatla kabul etti. 
- Sizi sP.verim. AramH1:ın 

daima iyi olmasını isterim. 
Dedi. Bu sözler, heyetin 

yürt"ğlne su serpmişti. Oh, teh
IJkeyl atlatmı~lar demekti. Reis 
bununla da iktifa etmemi'!, iki 

gün l!oora bir zfyafl'l için Me· 

dine yakınında bütün Yahudi 

reislf'rlol davet etmletf. Ar· 

tık arada korkacak blr~ey kal 
mamış demekti. 

Ziyafet akeamı, Şeyhlo genfş 

çadmnıo içinde büyük hazır · 

lı klar vardı. Etrafta meı,'aleler 

yanıyordu. Neferler uzaktan 
uzağa maval okuyorlardı. Ve 

Y ıbudi knl"lerlnin etrafında 

da ayni hareket vardı. Sanki 

bir bayram gec,.ei idi. Reisler· 

den, zenginlerden mürekkeb 

büyük bf r Yahudi he yeli ağır 

ağır ziyafet maballlne geldi. 

Ve blzzaı Ebu Cebale ile ku · 

maodaolar tarafından kaşılandı. 

Artık sofraya otu:rmoşlardı .. 
Gümüş bardaklar içinde bol 
hol şarab geliyordu. İleride de 

muganniyeler kaside okuyor, 
zilleri çarpıyor, dümbelek çalı· 

yorlauf ı . Bir aralık sofrada bir 

şah\B peyda oldu. Bu, Maliki 

lbol Adandı. Yahudi reisle· 
rinden birkaçı onu tanımışlar, 

sapsarı keetlmtşlerdl. Onun gö· 
rüoüşO hayıra alıimet değildi. 

Reis bir aralı h: Yahudl'lere 
sordu: 

- Sizde Bf r Adet nrmış .. 
Evlenecek kızları evvelA kendi 

ağuşunuza çekermlşslniz de· 

ğlİ mt? .. 

Ne korkunç, ne m4nalı bir 
sualdi bu?. Mecfüln neş'eslnl 

birdenbire sönmüş u bir lehli· 

ke rüzgarı esmiı, gibiydi. 

- Söylesenize!. Siz bunu 

yalnız kendi kızlarınıza değil 

Arap kızlarına da teşmil etmiş· 
siniz .. Yalan mı?:. 

Ve bnnı:.ı müteakip Malik'i 
gösterdi: 

- işte bir reis ki, sizin ah· 
lıiksızhğınızın uğrunda diyar 

diyar kaçarak bana gelmiştir .. 

Tam bu sırada reis öksürftr 

gibi oldu.. Ve bu öksürme, 

meclisi kanlı bf r mezbahaya 
çevirmek lçlo kıtf 1 geldi. 
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Zahire Satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

620 Buğday 4 20 4 :l5 
78 Arpa :3 75 3 

,.._ 
nı 

8 Bakla 5 5 
12 K. ~arı 4 ·1 
43 Fasulye 8 8 

300 kental pala. 21 O 150 
l:l2 B. pamu.k 50 :>O 55 

-------
Acıpayam'da 

Soyadı Alanlar. 
Acıpayam (Hususi) - Acı· 

payamda soyadı alan memur· 

larıo adlarını blldlrJyorom. 

Kaymakam bay Ahmed Hik
met Akman, nüfus memuru 

bay Hasan Basri Ersoy, nilfuı 

kAtlbi bay Mehmed Orhan Ar· 
kan, lnhlaarlar memuru b•y 

B uliiel Al pata, maarif memuru 
bay Osman Korkut Akol, icra 

memuru bay Sabit Perk, mal 

mftdürü bay Şaban Okan, sıb 

hat memura bay Baki Öıata, 
tahrirat kAtlbl bay Salıihlddin 

Özmen, belediye kidbi bay 

Feyzi Akgilndilz, hokok ha· 
klwi bıy Mehmed Besim Yıl-

maz, ceza bakimi bay Said 

Dorusoy, mfiddelomumi bay 

Bekir Sıtkı Erakman, baı,kitlb 

bay Şevket Gftrcan, baytar bay 

Haean Kandemir, varidat kAtlbi 

bay Talha Gftreacar, varidat 

kA!fbi bay Ahmed Cevdet Akı 
Gündüz, Ydregll muallimi bay 

HOseyin Adil Ôztfirk, Satırlar 
K. kumand•nı bay Mustafa 

Demir, Satırlar K. kumandanı 

bay Kbım Çetin, Satırlar K. 
onbaşısı bay Eyob Yılmaz, ad· 

llye elvari mübaelrl bay Muıı· 

tafa Öğüt, mOstantlk bay Hadi 

Tanmao, kızılhisar baş okutka· 

nı bay Asım GOner, mubase· 
bei hususiye tahsildarı bay 

Tevfik Bllaay, telgraf çavueu 
bey Ali Riza Askın, kaza jan· 

darma K. bay İsmail Hakkı 
Seçgin, askerlik şube reisi h•y 
İsmail Hakkı Erdoğan, as .. erlf k 

muaınelAt memuru bay Rahmi 

Özer, muhasebel hususiye me· 

moru bay Hüseyin Erdemir, 

baytar küçük sıhhat memuru 

Asım Güugör, tahrirat U.libl 

ref fkı bay Lntfü Tüz6n, Ke· 

lekçf mektebi baş okutanı bay 

Ömer Ôzkan, muhaeebel husu· 

siye tıhslldan hay Masa Kazım 

Bozkurt, Y atagan mektebi baı, 

okut ... nı bay B. 3üeoü Aslan· 

kara,, banka memuru bay Ali 

Zeki Verimli. 

Yahudi reisler tuzağa düşQ. 

rülmüşlerdl. Arkalarında ayakta 
daran (;aesani cengAverlerl bn 
ökafirük üzerine derhal kılıç 

Vfı hançerlerini sıyırarak Ya· 

hudl reislerin üstüne atılmış· 

Jardı. Derin hırıltılar, acı, kes

kin çığlıklar ve yal varıştır gök· 

lere çıkıyordu. Gövdelerden 

koparılan kanlı kf'lleler, birer 

birer sofranın üstüne atılıyor 

ve Ebocebel merm"r bir hey· 
kel gibi onlara bakıyordu .. 

Muğla'da Yağ

murun Tahribatı. 
• • • 

Yahudi reislerin uzun müd · 

det hüküm süren bir kanonu 

fite böyle bir ziyafet sonunda 

ve kanlı bir hesaplaşma ile SO· 

na ermişti. 

Kız Kaçırmış 
Kuşadasının yayla köyünden 

bir kızı zorla kaçırmakla suç 

lo. Durmuş şehrimiz ağırceza 

mahkemesinde bir yıl agır bap· 

se mahkum edilmiştir. 

Muğla, 29 (A.A) - VllAye· 
tin her yerinde sürekli yağmur· 
far yağmıştır. Yağmur çok efi· 

rekll olmuş, Karabağlırda bHı 

f ldan ocaklarını sel basarak 

zarara eokmuştnr. Maamaflh 

vakit erken oldoğonnan fidan· 

ların tekrar dikilmesine b•şlan· 

mıştır. Son 24 ıaat sfiren yağ· 

mordan beher metre murabbaı· 

na düşen yağmur 137 millmet· 
redir. Bu surefle vllAyetln yığ· 

mur ihtiyacı glderflmie oluyor. 





Beynelmilel Kadınlar Başkanı 

Kadınlara verilen Hak
lardan bahsetti. 

İstanbul 30 (Bosust) - Uluslararası kadınlar birliği başkanı 

Kolbert'e mükellef hlr ziyafet verllml~tlr. Kolbert fnkılabları

mızden, kadınlarımıza verdiğimiz @iyasal haklardan haıaretle 

bahsetmiş ve nisan ayında lstaobul'da toplanacak olan kadınlar 

kongresine, Mısır ve Hindistan kadınJarmın iştirak edeceklerini 

söylemiştir· 

Almanya'nın Silahlanması 

hay Laval Fransa 'nın is
tedi ki erini Anlattı. 

Fransa Kuvvetli Kalacak ve Sulh 
için Teminat Arıyacak! 
-~~-------------

Pa rls, 30 (A.A) - Saylav Almanya'dan tutolecak btr söz 

Franklen bugün (Al_maoya'nın bekliyor. 

sllı\hlarını terketmest müsaa· Demiştir. 

datta bulunmak kabUt temin Bay Laval cevabında ezcümle 

midir?) yolunda bir sual sor· demiştir ki: 
muş ve hay Laval buna mühim - Biz hakikati müdrik bu-

hlr nutukla karşılık vermiştir. lnnuyornz. Yurdumuzun mü. 

Uloşal saylav nisan 934 et Al· dafaaeı için neler lbım oldu· 

manya'mn sllihlanmısına bir ğunu da biliyoruz. Çünkü bono 

nihayet vermeyi reddeden Frao· bize ta~lh öğretti. Zayıf bir 
sanın vaziyetini hatır(atmıştır: Fransa dostlarının indinde yal· 

- Kendlsl tamirat mes'ele· nız başına kalmış btc Fraoaa· 
sinde olob biten şeylerin sol· dan daha değersizdir. 

hün istikrarı uğrunda tekrar· Fransa kuvvetten düşerse 

)anmasından endişe ederek İn· solba yardımı olamaz. Biz em· 

giltere mohalat peşindedir, o niyet temin edilmedlkee sulhu 
------- anlamayız. Bizim aradığımız da 

Kırk ağaç'ta 
C.H.F. Kaza Kongresi 

Toplandı 
K11kağaç, (Hususi) - Kır· 

kagaç'fa C. H.F. kaza kongresi, 

havanın yağmurlu ve çamurla 

olmasına rağmen köylerden ve 

nahiyeden gelen bütün mümes· 

slllerin lştiraklle toplanmıştır. 

Kongreyi fırka başkanı Bay 

Rıza Dolman açmış ve bir se· 

nelik lc.ıaat raporunu oku· 
muştur. 

Bundan sonra encümenler 

seçilmiş ve encümenlerden ge· 

len raporların müzakeresinden 

sonra dilekler görüşülmüştür. 

Dilekler üzerinde samimi mü· 

nakışalar yapılmış ve memle· 

ketin hakiki ihtiyaçları tesblt 
edilmiştir. 

Dilekler arasında mahallinde. 

halledilebilecek bazı işler de 

var~ır. Bunlar kaza kayma· 

kamlığına bildirilerek halledil
mesi rica edilecektir. 

Kongrenin verdJğl kararlar· 
dan biri de kıvrak, peçe, çar· 
şalın kaldırılmasıdır. 

Müteakiben yapılan idue 

heyeti seçiminde bay Rıza Dol· 

• man, bay Celal İçöz, bay Zühtü 
bay Şükrü Sivri, bay Hakkı 

Koyutürk, hay Mehm~d Işık, 

bay Osman yeni heyete, vilayet 
kongre mümeesllliklerine de 

hay Rıza Dolman, bay Celil 

İçöz, bay Zühtü seçllmiştir. Yeni 

heyete muvaffaklyetler dileriz. 

Iran· Irak 
Roma 30 (A.A) - İran ha· 

rlclye nazın dün Cenevre'df"n 

boraya gelmiştir. İki memleket 
arasındaki hudod lhtllAfına dafr 

müzakerata devam etmek iize• 

re burada Irak hariciye nazm 

lle bulu,aeıktır. 

hötün oloslano hakkı olan bu 
emniyettir. Biliyoruz ve yaban· 
cılar da biliyorlar ki, Fransa 

sulhu takviye için ulusların ara 

sındakl her türlii gayretlere 
ftflen ve hulus ile yardım el· 

miye heran hazırdır. 

Çok alkışlanan cevap iizerln" 
FrenkJen J.,ondra mükaleme· 
}erinden r önce istizah etmek 

teşebbüsünden vazgeçmiştir. 

Hindistan'daki 
Son ihtilaf .. 
Nümayişler Yapıldı 

Bombay, 30 (A.A) - Pat· 

roolar birliği ile sandikalar 

arBBında yapılan anl&şmavı pro· 

testo lçto kamüotstler Ahmed· 
ahad'da karışıklıklar çıkarmaya 

teşebbüs etmişlerdir. Komünist· 

ler bo anlaşmayı tasvlb etmiş 

olan Gandi'yi kapltallstlerln 

reisi olmakla ltham etmek su· 

retUe 14 mensucat fabrlkBBı 

amelesi komünistlerin hareke· 
tlne iştirak ederek fabrikaları 

taolamışlardır. Ve içlerindeki 

•makineleri bozmuşlardır. Polis 
nümayişçileri sıkı bir surette 

nezaret altında bulundurmakta 

dört kişiden faz)a olursa top· 

lantılara mani olmaktadır. Bir 
çok tevklfat yapılmıştır. Vazi. 

yetin ağırlaşmasından ve polisle 

çarpışmalar olmasından kor· 

kuluyor. 

AVrupa'dan 
M tttahassıs 
Getiriliyor .. 

Ankara, 30 (Hususi} - Ö
konoml bakanlığı, iş btıroso 

için A vrupa9dan bir mütahassıs 

getlrmlye karar vermiştir. Mü· 

tahaasıs, yıkın bir zamandı mem· 

leketlmlze gelmiş bulunacaktır. 

Staviski 
Tahkikatı Bitti 
İstanbul, 30 ( Hususi ) -

Geçen sene Parls'te mP.ydana 

çıkan Stavlskl dolandırıcılığı 

hakkındaki tahkikat bitmiştir. 

Müddelomomlllk, bn hadise ile 

alAkaları görülen 200 ktşl 

hakkında muhakeme karan 

vermiş ve dosyaları mahkemeye 

sevketmlştir. Bu dava, yakında 

başlıyacaktır. 

Pezmazoğlu Paris'te 
Parls, 30 (A. A) - Yunan 

maliye nazırı M. Pezmazoğlu 
dün boraya gelmiştir. Yunan 
borçlarına ald yenl bir tevsiye 

socetl bulmak için Yunan ha· 

mlllerlle görüşmek üzere bura· 

dan Londra'ya gidecektir. 

8ay Heriyo 
Siyasi Miılteciler~ 
Hakkında Ne Dedi? 

Parla 30 (A.A) - Uay Her 
yo meb'uııan meclisinde Fren· 

sa'om ammenin haklarına karşı 

suç lşlemiyen ve J<'cauaız top · 

IBğında siyasal faaliyette bııluu· 
mıyan siyasal mültecllerfn ken

di ülkesJne sığınarak hakkını 

esirgemediğini söylemiştir. 

Ancak demiştir kl: 

- Fransız işsizlerinin çok-

luğundan dolayı oturmak hak· 

kile çalışmak hakkı arasında 

fark gözetlemek gerektir. ....... 
Katil Hasan 
Sorguya Çekildi 
Kendini Kurumak 
için Vurmuş 

Tepeclk'te Yeni mahallede 

Çal'h Mustafa'yı öldüren ve 

kardeşi Necib ile Denlzll'll Mus· 

tafa ve kardeşi Ali'yl de ağır 

surette yarabyan Çorum'lo peh· 

livan Hasan hakkındaki tahkl· 

kata dün birinci sorgu hakim· 

lfğlnde deva~ edilmiştir. 

Sorgu hakimi; suçlu pehlivan 

Hasan'ı isticvap f!tmiş, Hasan 
vak'enın Fatma adındaki dul 

kadının evden çıkarılması mes'e· 

lesinden doğduğunu söylemiş 

n demiştir ki: 

- Çallı Mustafa evvela bı· 

çakla üzerime htıcnm etti. Ben 

kendimi müdafaaya çalıştım, 

bir aralık mücadele sırasında 

Mostafa'nın elinden bıçağı al· 

dım o sırada avucumdan yara· 

landım ve bıçakla Mustafa'yı 

yaraladım. Fakat Mostafa'mn 

arkadaşlarını yarahyan ben de· 

ğlliru, onları kim yaraladı bil· 

miyorum. Çal'lı Mustafa ya· 

ralanınca onu orada bırakıp 

kaçtım, sonra ne oldoğunu bil· 

mi yorum. 

Filhakika pehlivan Baean'm 

avucunda derince bir bıçak ya· 

ran vardır. ve vak9adau sonra 

karakolda ifadesi alındıktan son· 

ra serbest bırakılmış olan 

Dol kadın Fatma Sorgu ha· 

klmliğlnce ifadesi alınmak üze· 

re aranmışsa da bulunam11mrştır. 

Kadıoın İzmir'den kaçmış ol· 

maeı ihtimali vardır 

---------------
Şehrimiz sağhk ve soysal kında kendielnden malumat 

yardım müdürü Dr. Bey Cev· almıştır. Bay Cevdet Saracoğlıı 
det Saracoğlu mekteblerde bize şu malumatı vermiştir: 
sağlık doromlarını tetklktedir. - Bazı mekteblerde çocuk. 

Haber aldığımıza göre İzmir· lar arasında soğoklamadan mü· 
deki mekteblerlo bazılarında tevellld hastalıklar görülmüş· 

tür. Fakat ba hastalık 2 · 3 grip salgın halindedir. Hasta· 
gün sürmektedir. Adı Koriza· 

olan talebenin, bütün mevcu· dır ve tehlikeli bir hastalık 
don yüzde (75) niebetlnde ol değildir.' Grip hastalığı ise beş, 
duğn görülmüştür. Çocukların dokcz ve onbeij gün siirer. 
hastalığı 5 · 7 gün sürmektedir. Şehrimizde grip hastalığı da 

Dün bir muharririmfa Dr. varsa da salgın halinde değil· 
Bay Cevdet Saracoğlu'nu gör· dir. Bugünlerde bulaşık bir 

müş ve hat!tahk durumu hak· hastalık gürülmemtştlr. 

Bay Fuat 
1,akdir Edildi. 

Vali muavini vekili hukuk 
işleri müdürü bay .Fuad yurd 
daşa son altı ay içinde İzmir 
valf vekiJlfği ve vali muavlnlJğl 

vaztf..IP.rini muvaffakıyetle ve 

dirayet le başarmasından vilayet· 

çe aşağıdaki takdirname veril· 
mtştir; 

~Vali muavinliği vekllliğinde 

alta ay devam eden müddetiniz 
temiz ve başarıcı bir özenle 

dolmuş ve Ankara"da bulundu· 
ğoru yirmi gün de vali vektlli
ğini dahi özençle ve yükünün 
ağırlığını bilerek ve s~' ~rek 

yapmak surettlc görıterdiğinfz 

muuaf fo1uy~t vilayetin takdirini 
muclb olmuş ve keyfiyetin 
yüksek m1lkamca da tescili için 

Dah\liye Bakanlığına arzedil
mlştlr. » 

Bay Fuad'ı biz de kutlnlurız. 

Muallimlerin 
Terfileri. 
Bir Şarta Bağlandı. 

Kültür müdürlügftndeo bil· 
tün ilkroektebler başokutanla· 

rma gönderilen bir bildirimde 
kanuni kıdem müddetlerini dol· 
duran muallimlerin terf l etti· 

rllebHmelerl için üç senelik 

teftiş reporlormdao enaz ik1· 
ı:;inin iyi ol macı lıl.zımgeldiği 

Kültür hakıırıh~ınıo buyruğu 
üzerine bildirilmiştir. 

İlk tedrisat müfettişlerinin 
senelik tefriş layihalarının mo · 

alllmlere atd kısmının bu yıl· 

dan itibaren; tavsif varakala· 
rıoo yaıılacagı ve bu kağıttaki 

sorguların muallimin mesleki 
sahadaki çalışmasını ve içtimai 

vaziyetini açıkca gözönüne se· 
recPğf, okotanlarımızın ooa 

göre çalışmaları emredilmiştir. 

~tlllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllltltlllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

llzmir Yün Mensucatı ~ 
1 Türk Anonim Şirketil 
:::: = - - -§ Bu mO.essese iki milyon iki yilz bin lira ser· ~ 
~ maye ile teşekk0.1 etmiş ve Di Oryental Kar- ~ 
- ----~ pet Manufakçöres Limited (Şark Halı) şir· 
-- -~ keline ait İzmir'de Halkapınardaki kumaş fahri- ~ 
;; kasmı satın almıştır. Fabrika büUln teşkilat . ve ;;;; 
:: tesisat ve müstahdimini ile eskisi gibi l Kanunu :: -=: sani 1935 tarihinden itibaren yeni şirket tarafın· ~ = dan işletilmektedir. Hernevi yün iplikleri, kumaş. ~ = battaniye ve çorap imal edilecektir. Mamolatının = 
~ emsaline faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edil- :: = ıııiştir. Bu mamulat Peşfemalcılar başında eski = 
:= Orozdibak ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve ::: 

= satış fabrika içinde yapılmaktadır. = 
Vak'anın sebebini bilen ve - (Posta kutusu 127) (Telgraf adresi: İzmir = 

vak'ayı gören hu kadın olduğu = Sancak), (Telefon numarası 2432 ve 3564. = 
!:~~r .k cndlsf za hı taca aranmak. ~1111111111111111111111illi1111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

14 K. sani 1935 
30 kuruşluk pul 

İzmir ikinci noteri resmi 

mühilrftl mza M. Emlo 313 



·------------------------------------------, UmlYlmô Harpte Türküye 
de DngüOüz CasusOcaroa 
Youn: Cool Baban ı Tefrika oumara•>.69 

Sopalı ve Bıçaklı Bir Kafile Derhal 
Üzerlerine Doğru Yürümiye Başladı 
Onları taldp edenlerden bn· 

zısı bıçakh, bu111 sopalı olduk· 
ları halde Ozerlerlne doğru Her· 
llyorlardı. Bunl1rıa ortasında 

eli, kolu bağlı, gözleri kanlan· 
mıı Mrl vardı. Naaıl bOyftk 
bir tehlike karşmada oldokla 
rını derhal anladılar. Bunlu 
serseri hlr tıkım kimeelerdl ve 
onları soymak, belki de çırıl 

çıplak soymak istiyorlardı. Pis 
kokan bir sokak, taoıomamış 

launlar, boğak, vahoi bir mı· 
rıltı Rlşar'ıa benJiğlol sarsmış· 

tı. Rtın; Ruaçuk'ta kendisine 
kumandanın verdi ğf piıtovonu 
çıkarmıt olan Peter'e : 

- Azizim; beltoın tam içine 
daotak; dedi, bundan bir tane 
de Rfo1r'da vardı ve ılmdl ye· 
g4ne ıllAhları bunlardı. Kala· 
balık; bunların plıtovlarını gör· 
da. Fakat eğer Gzerlerlne sal· 
dıraalırdı bu plıtovlar1n it gö· 
remlyeceğl ve onları durdura· 
cık bir hali, bir mlnl olama· 
yacağı tabU idi. 

Bu eırada Bay RGetem'lo ıe· 

ıl blabıhğı durdormağa kAf l 
gddl, Bay Rüstem onları bu 
ayık takımı ile karşılaştırmak 

eoretlle yapacağını yapmıı ve 
kendisi geriye çekllmlıtl. Kala· 
bıhk hep bir ığızdan mlltema· 
diyen bağırıyorlardı, fakat RI· 
1&r ve Petu· bunların ııe de· 
diklerini bir tftrlG anlamıyor· 

lardı. Yalnıı kulıklarına : 

- Alman haf iye! 
Setleri geliyordu. Bu kelime· 

lerln mınaeını da Rlıar (\ za 

nıın ınlınıımııtı. Sonra kendi· 
lerlne Almın caeueu oldukları 

bıkkındı tebllğıt yapılmıe ol· 
doğunu öğrendi. 

latınbul'un ba aGprGntOlerl· 
ııln ve onların Efendisinin ken 
dllerlne ıcıyacaklannı Riıar biç 
te sannetmlyor ve bu nziyetln 
Peter ve kendfııl için giUftnç 
bir hıttmeden ibaret olacağın
dan emin bulunuyordu. 

Şark halkının tab'an iyi ya· 
ra1ılmıı olduğunu söylerlerdi, 
•onra da fatanbul'da kıymetli 
bir polis bulunduğunu Riıar 
duymuştu. Fakat şimdi böyle 
blrıey göremiyordu. Rfıar biç 
l'Grkçe bilbllyordu, Almanca 
0 11rak : 

- Yahu biz horaya top ve 
11lübimmıt getiren Alman ge· 
1talcUerlylz. Yırın gene memle 
kethnlıe dôoeceğlz. Bizdrn ne 
1•tlyoreanuı? 

Diye ııordu, fakat ortahAı 
t;•alatın gene enelkl g6rüh0 
de,anı ediyordu. 

Tam o eırıda hilcum eden· 
lcrdea birisi Peter'io gırtlağına 
8 1llıldı. Peter ateı etmeğe mec 
Lor kıldı, fakat kartıhk gör· 
!bedi, Kendilerini öldftrmek nl· 
Yetinde olmadıkları ve 11ğ ola 
tak ele geçirmek letedtklerl 
belli idi. Fakat onlar için bun· 
J ırın u e ne dOşGp te merhamet. 
lerlne iltica etmektense aokak 
ort • asında acı bir Aklbetln ku · 
t'ağ •na atılmak daha murRccabd1. 

lllıar sonra ne olduğunu bil· 
ltllyor. Fakat bir kuvvetin ken 
~ııhıt a"•A°' almağa çahetı~ını 
hlı.ııedtyorda. Rfıar da ateş d · 

Jolııf. Dlrlıi acı bir feryad ko· 

pardı ve bf ra1 sonra da bir • 
inilti duyuldu. Artık arbede 
birdenbire durmuş ve bu ka 
ranhk mezarı titrek ani bir 
ziya aydınlatmıştı. 

Bu derece vahşi ve azab ve· 
rfcl bir vaziyete Rfşar ılmdiye 
kadar dılşmemi~ti, fakat ölü· 
mOn şimdiye kadar kendisine 
bu kadar yaklaştığını hiç bir 
zamao görmell'lştl. Lözde bile 
bem~D her dakika alılmft bek· 
terken bu kadar korkto~uno, 

tüylerinin bu kadır 6rperdlğlnl 
hissetmemişti. 

Rfşar, bunun sebebini ve 
hikmetini anlamıyordu. Fakat 

,aıoız blUyordu ki onları teh· 
dit eden ve ne olduğunu bllme 

dikleri yıkın bir tehUke adım 
adı iP kendllerlol takip ediyordu. 

Mermilerin; piştov ağzından 

çıkarken yaptığı ateş, Oserlerlne 
cöken kAbueu ve onun içinde 
yGzen çılgın yGzlerl bir an ay· 
dınlatıyor ve ıonra derin bir 
zulmet ortahğı k•phyor ve an· 

latılmaz bir velvele kulaklarını 

tırmalıyordu. Bn sırada bir ışık 
peydı oldu. Kalabalığa doğru 

ortılarında bir veya lkt fener 
taııyan yeni bir blabalığın 

yaklaımakta olduklarını gördil 
ler. Fenerlerin ziyası dik dıvar 
lar nzerlnde titrek ve aclp göl 
geler hAsıl ediyordu. Fenerler 
mlUemadiyen 11llauıyor ve rüı 
glr fırsat bekllyen bir cani gl 
hl bir darbede bunlırs söndftr· 
meğe çalıııyordu. 

Kalabalıktan olmdf hiddeti 
deAll1 korkuyu ifade eden yeni 

bir ıet çıkıyor, yeni bir kelime 
lıltlliyordu. Fenerlerini yukarı 

kaldırmış ve elbiseleri de ka· 
ranlıklı tamamen lmtlzac ey· 

lemlş olduğundan Rtıar; ilk ge· 
lenlerl göremedi. Gelen ıQrtl 

coıkun bir noıkon tiz &ad18ma 
benzlyen keeldn, vabıi bir eea 
çıkarıyo", bana bir koyun aft· 
rflıl gibi seniz ve gflrfthG!tlz 
bir vasiyet ılıyorlardı. 

1- Sonu var 

Bornava satın alma komisyonunda iha
leleri yapılacak olan asker ilinlan 

Burnava Aıkeri sa. al. ko. dan: 

1 - Fırkanın g11lemlrdekl kıta ihtiyacı için :l2000 kilo 

arpa açık ekelltme ile. 

2 Muvakkat teminatı 12S llrdır. 

3 Jbale 6.2.935 çaroamba glinO saat l l de Burnavadıkl 
aalın alma komisyonunda yıpılıcaktır. 

4 - Şartnamesini gl5rmek iıtiyenler her gla ve lıteklllerln 
muvakkat teminattan ve Ticaret odasını mukayyet ol 
duklarıaa dair veaikalarlle blrltkte lltn l!aatlnde mftra· 
caatları. 21 27 31 4 209 

Burnava Aekert ea. al. ko. dan: 
U6 fırkanın Burnnıdakl ihtiyacı için 200000 kilo arpa ka· 

pah zarf usallle alınacaktır. 
2 - Muvakkat teminatı 788 liradır. 
3 lbaleıl 6 .2.935 çarıambı gtloG eaat 14 te Burnavadakt 

aııkeri ıahn alma komisyonunda yapılacakhr. 
4 Şartnameelnl glSrmek letlyenler her gtln ve fııeklflerln 

muHkkat temlnatlars ve Ticaret odasında mukayyet 
olduklarını dair vealkalarile birlikte llAn edilen aa1tten 
bir eHt evvel milr•caatları. 21 27 1 4 207 
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Zekai lhrahim 
Dahiliye Mutahassısı 

İkinci Beyler eokak No. 45 B~yler Hamamı karşıııında .. 
Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar haBtalarını kabul eder. 

----------TELEFON : 3808 
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Türkiye Cümhuriyet 

Merkez bankasından: 
lluamiyell yilıde beı faizli J 9;13 iatl~razının 4.000.000 Ura· 

lık ikinci ıertlblol teıkil eden b . tertibinin aaıl tahvilleri l ıu· 

bat 935 tarihinden itibaren muvakkat makbuzlar He tebdile 

baılanacaktır. Meıkur tarihten 28 ıubat ak.,amına kadar mu· 

vakkat makbnsları, ilk aldıkları banka şubelerine miıracaat ede· 

cek hımlllere tebdil muımeleal roaarafaıı olarak yapılıcakıır. 

28 ıubat 935 tarlbtndeu ıoura tebdiller Merkez bankasının 

Ankara merktzlode yapılacak n maaraf bamtllerioe ald olmak 

_ b ı bankamız .,ubelerile lı ve Z'raat bankaları tavaıı· uzere u şe 

80t eyli!ecektir. 
Bundan böyle kupon, ikramiye ve a01ortl tedlyatı 

tahvUler Oıerlnden icra rdileC"Klne J?Örf' hKmlllnin 

biran evvel mDracaatlau rica olunur. 

yalnız a11l 

tthdil l~ln 

!J20 

Bayındır Asliye Hukuk Ha
kimlfğiudeo: 

Davacı Bayındır'ın Çlftcl ge 
dlğl köyftnden haean kızı mue
tafa karıeı ıaflyenln m6ddela · 
leyh Bayındır tapa idaresine 
izafetle memuru ziya ve haıl· 

neye izafetle mılmüdQrtl ibra 
blm aleyhlerine muriel koca' 
Mehmet kııı Ayıe hayatta iken 
otuz seneyi miltecavlz bir za. 
mandınberl ve mezbure Ayşe· 

nin 931 aeoeelode evlAt ve ko 
cıaız olarak ölmeslle bu ana 
kadar verl!letl dolayıelle bllA 
niza talftrruf eylediği altı par· 
ç• emHli gayri menkulenio 
tapuca namını tescili hakkındı 
açtığı davı tlıerlne Çiftclgediği 

köyGDden Yusuf çavuş lıbo da· 
VI}'• tıçilocQ 1&hıa olarak gir
mekle yapılın muhakemede: 
Mtıddelıblhlerden teselli iete · 
ailen Çtftcfgedlği köyö dahi· 
liode ıarkan yol ve kısmen 

•oca Mtbmed verf'aelerl gar· 
ben Sars Veli oğla Ahmed hı· 
neef elmalen yol ve karı Muı 
tafa oAlo Ali bahçesi cenuben 
yol ve ksemen mızraklı Meh· 
med vereeelerl Ue mıbdad iki 
oda, iki ahır, bir umanhk, bir 
hel4yı mDıtemll 4 75 metre ma 
rabbaı zemin üzerinde bir bab 
hane ve lıbu hudud içinde ke· 
zallk 280 metre ınorebbaındı 

toğanlık ve gene elif Ji mevkii 
civarında kara kueu mevkllnde 
ıarkan dığ ve kıamen Moetıfı 
oğlu Halfl garben Mebmed oğ 
lu Mehmed zeytinliği şlmaltn 

elif il deresi kısmen Ali oğlu 
Bılll cenuben dağ ile mahdud 
5580 metre murabbaı zemlo 
Qzerlode lklyOz bf'ş adet uytln 
eğacı ve gene Çfftçt,edlği köyü 
tımarında demir yolu altı mev· 
kllnde oarkao yol garben kara 
Yusuf oğlu Y abya verestel 
şlmalen dcmlryolu cenuben 
Ahmed oğla fbrablm ile mah 
dut ve 25,200 metre murnb 
bıında tarla ve g"ne demlryolu 
tatil mevktlnde şarkeo hra 
lbr•blm o~lu •ereeeai, gırben 

Ahmet oğlu HalJI veresesi 
olmalen Abdurrahman nresesl 
cenuben koca Mehmet oğlu 

AU vere1eıl tarlalarlle mahdut 

206"13 metre murabbaı tarla 
ve gene köy civara mevkiinde 
şarkao Abdi veresesi garben 
Ahmet oğlu Halli vereeeıl ce 
noben yol tlmalen Ahmet oğlu 
Ham veresesi totlaları ile m11h 

duı 24lu0 metre murabbaı 

tarla ve gene köy civarı mev· 
kUnde prkın Abdurrahman 
zevcesi Ayşe ve halen Yuıınf 

çnuı bı~ı ve luıımen Mehmet 
oğlu Abdi guben Mehmet 
oğlu Yusuf ve kısmen A il 
oğlu Mustafa ~lmılen hacı o~lu 

Halli nrt>Bt.elndf'n Ahmf't ce· 

oubcn Ahmet oAlu BılU vere · 

Aylık clektirik 

l\lasrahnız yüksek 

içi gazJi 

lambalarını kullanınız 

Bu marka az sarfiyat, hol ışık, 
ve uzun ömOrlndnr. 

Mehmet Tevfik 
Boynk Elektirik, Telefon ve 

Malzemeleri deposu. 
Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

s~d tarlaları ile mahdut 2040 
metre marıbbaı tarla tapuca 
mukayyet olmadığı ve ltbo 
mGddeabiblerde tapuya mQate 
alt baıkalarının hık ve allka· 
Jarı olup olmadığının llAoına 

mahkemece karar verilmiş ol . 
makla yakanda yazılı emvali 
gayrl menkullerde temellftlt ve 

tasarruf hakları bulunanların 

veııalkl resmlyelerl ile birlikte 
bir ıy zarfında Bayındır a1llye 
hukuk mıhkem,.alne mOrıcaat· 
lan Ula olunur. 

İzmir beledlyeılnden: 
Aşağıdaki yazılı kanun ve 

nizamnameler beledi yeedekl 
llAn tahtaeını aeılmııtır. Der· 

keeçe bilinsin. 
l - Gümrilk kaoununun 

49 uncu maddesini değlotiren 

kanun 
2 - Çekirge haberleome 

of isini kuran 20 mayıs 926 
tarlhll bağlantının daha tıç yıl 

muteber olmuı için kanun 
3 - Tdrkiye Ynnanlıtan 

araernda 30 Ukıeırln 1930 t•· 
rthlnde imzalanan ikamet ve 
tlcant ve ıeyrdeefaln muahe· 
deelne mftseyyel ltllAfın • abul 
ve tasdikine mQtedalr kanun. 

4 - Memurin kanununun 
'/5 lncl maddeslue bir fıkra 

İlhealne dair olan 21124 sayılı 
kanuna bir fıkra llheelne dair 
kanon 

5 - Matbuat kanununun 
19 mayıı 932 tarih ve 1959 
No. h kanunla tadil edllmlıı 

olan 51 inci maddesini değiş· 

tiren kanun 
6 - Memurin kanonuna 

ekli kanun 

7 - İskln maaf lyetlerl nl· 
zamnımesl 

8 - htanbul ve İzmir Lt. 
man işleri mftdilrlüklerlnln 
vazifelerine ve bunlarsa müra· 
kabeelne dair :nizamname 

9 - Tilrkly~ Cümhurtyetl 
ile Amerika blrleelk devletleri 
arasında 25 l 2 934 tarihinde 
imza olunan karşılıklı metali· 
bin teniyeaioe dair olan lttllf 

namenin t11dfkl hakkında kanun 
10 - İdarel umumiyet vl· 

layet kanununun bazı madde· 
leriut değiıtlren kanun 

5 - llayvın ıağhk z11bıtH1 

nlzamnamulnln birinci madde· 
elne bir fıkra Uheslne dair 
nizamname. 

6 - Solar kanununa ekle· 
nen kanun. 

7 - GlaH nGfueların yuımı 
hakkındaki 15. 7.934 tarih ve 

2576 sayılı kanunun 1 inci Ye 
8 lucl maddeıılndeki mOddetle
rln uzatılm111 hakkındı kanun. 

8 - Tahsili emnl kanununa 
bazı mıddelerln eklenmesine 
dair kanun. 

9 - T•yyare re1ml kınu
nunun 6 ıncı mıddeelne bir 
fıkra Ubeslne dair kınun. 

Yukarıda yazılı kanunlır be. 
ledlyedekl ilin tahtaııoı aul· 
mıştar. Herkesçe bUlneln. 329 

Kuşadası Asliye Hukuk HA· 
kimliğinden: 

.K.uıadıeının camii atik ma· 
halleslnde oturan Şeklp kızı 

Arte tarafından kocaıı İzmirli 
Rlza oğlu Haun aleyhine açı· 

lan bopnmı davaıının yapıl· 

mıkta olan daruımHında me· 
deni kanunun 182 inci madde· 
elne göre dava olunan illa ta· 
rlhlnden ltlb1ren bir ay içinde 
evine dônmeııl için ihtar yapıl· 
mıaına karar verllmlıı oldogo 
halen oturduğu yerin belli ol· 
maması itibarile uaulGn 141 ve 
142 inci maddelerine tutunarak 
ilAn olunur. 323 

Mevlid 
1 Şubat 1935 Cuma gftn6 

Çuma namazım mftteaklb Ka· 
rantlna camllnde, Denizli mu· 
ta111rrıfı eebakı Tevf lk Çoban· 
oğlu'nun rubu için mevlid oku· 
nacaktır. BfllCln doatlarıuın n 

arzu edenlerin teorili mercodur. 
Tedlk Çobaooğlu Ailesi 

Zayi Şahadetname 
9~i2 Yılında Manaetır imaret 

mektebinden almış olduğum 32 
• aıra numaralı ıahadeınameml 

kaybettim. Yenisini alacağım· 

dan eıklslnln hftkmO olmadığını 
ilin eylerim. 

lklçeşmellkte Kabakçı eoka· 
ğında 118 No.lı hanede 

oturan Hüseyin oğla 

11 - Tapu kanunu • 
1 - iskan kanununun 4 ~ 

Mebmed 

ıncı maddesine bir fıkra 11490 • Kitab, Mecmua ve Al· 
ıioe dair kanun. 

2 - Muhacirlere ve mnhtoç 
çiftçilere ödünç tohumluk ve 
yemeklik dağıhlmaaı hakkında 
kanun. 

3 - Muamele vergisi kano· 
nunun 2 inci maddesinin .,o> 
fıkra ını de~lttlren kanun. 

4 - Madeni ufaklık para 
hakkındaki 11 haziran 933 ta· 

kanunun 

bflmlerinize, Sağ· 

lam Cild Yaptır· 

mak isterseniz. 

Yeni Kavaflar çarşısında 

34 Numarada 

• ALl RIZA• 
rlh vtı 2257 sayılı 

:J üocft maddl'ısloin 

muine dair kanon. 

df'ğlıtlrll · Mftcellilbaueeine uArayınız .• 



a 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~mü1r ŞlYllb~~ö 
ıkincl kordonda Borsa cirnrında kendi blnıı-ıudo 

TELEFON: 2363 

---·~ ... ·---
Hertürlü Banka l\.fuamelatı, Enıtcn 

Kunıusyonculuğu .. 

l\lü ait şeruitle nıevduat kabul edilir 

llububnt, nzüm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
ynğı, afyon vcsair cıntiu kumusyonculuğu yn· 
pıhr. Mnllnrm vürudundu sahiplerine en mnsa· 

it ~ernitle avans verilir. 
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i ı"aie i Sperco a r Acentası 
ROYAL NEERLANDAI~ KU'dPANYASI 

0 BERMES,, vapuru 9 şubcıuon 14 şubata kadar Anvcrs, Ho 
tcrdam. Amsterdam ve Bambu g limanları için yük alacııtır. 

•·GANYMEDES,, vapuru 8 şnbPlla beMcnuıekte olup yükiloü 

boş lttıkton sonr~ Burgaı;, Varne ve Köstence llmııolım için 

yük alacaktır. • 

'•GANY.MEDES,, vapuru 23 ~ubettnn 28 şubata kadnr Anvere, 

Iloterdom, Ameterdam ve Hnmburg içto yük olacaktır. 

V. N. 

\ 1V. ~~. il. \ 7 aıı 

Der Zee 
& Co. 

DEU ISCHE LEV ANTE LIN1E 
"DEHıNDJJt vnpuro '..! şu 

bntlo bek lenf yor 6 şubata ka 

dar Anvers, Hoterdam, llom 

burg ve Breuıen için yük 

alacaktır. 

"A<~UILA11 vapuru Anvers 

ve Hamburgtan yük. çıkarmak 
üzere ] 6 şubatta beklcnf yor. 

11ULM,. vapuru 15 şnbatta 

tıeklenlyor, 20 şubata kHdar 
Aovere, Roterdnm, Hamburg 

ve Brl'lmen fçfo yük alacaktır. 

ARMEMfü~T il. SCHULDT 

BAMBURG 
11 HA~SBUHG ,, ,·upuru 23 

şubııtto bekleniyor Anvers ve 

Hamburgt n yük çıkarıp Ro· 

terdam ve Ilumburg için yük 
nlncaktır. 

JOHNSTON J.l 'E LTD. 

'' KENMOTIE ,, ,·spuru 29 
şuLauo bekleniyor, Ltverpul 
ve ı\u~eroten yük çıkarıp 

,. ______ _ 
Üksnı•(•nl<>r! ~lut· • • 
laka (Okamentol) .. 

Ôksnrnk Şekerle· ~ 
rioi Tecrühe .Edi· ~ 

niz... ~ 

ve Poıjen Şalıppııı 

En Üstnn Bir l\lüs-

~ 

lıil Şekeri Olduğu· ~ 
uu unutmayımz. >QJ) 

K u vv cıl i Mns ı:i ~ 
fstiyenler Sıhhat 

Snrgnn Haplarım ~ 
Arasınlar. 

~ 
Maruf Eczaneler· ~ 
ch!n Arayınız. el) 

Yerli Bıçak Ve Hassas Terazi 
lmalaılıanesi 

Hüseyin Usta 
--~ -···---

Herncvi Lıçak ve el tcrazilcı·i toptan ve pcraken· 
de sipari~ kaimi olunur. Terzi makasları, ziı·aatc 
ait heı·nevi alat imal olunur .. 

IZMIR Kantarcılar çarşısı No. 39 

Alanıeti F'arika Horozdur .. 

=============================• 
KışJada Mns. Mev. satın alma komisyo· 

nunda ihaleleri yapılacak. ilanlar 
Müstahkem mevki sa al. ko. tiao: 

Cinsi ad~l: beherinin {fa ti 
mohamrnioi 

Lr. Kr. 
dörder kazanlı 
yemek ocı.ğı 4 315 65 
Üç kazanlı 
yemek ocağı l 265 t15 

J klııer kazanlı 

muhammen bedel 

tr. Kr. 

1929 35 

temlo11tı muvakkıte akçe 1 
Lr. Kr. 

yemek ocağı 27 200 G5 145 
İzmir Mst. M v. kılııatı için } ckarıda cins ve miktarları yaz ıh 

}'f'dl adet yemek ocağı nçık eksiltme euretlle satan alınacaktır. 

SVENSKA ORIENT LI TIEN 

Burgns, Varna ve Kö:ılcnce 

için yük a!ııcakıır. 

TBE EKSPORT STEAMSBIP 
CORPORAT10N 

ihalesi :3 şubat 935 pazar günü saat 15 dfr. Talipleri ıarlna· 
=n- • # oıe~i ve keşlfnameshıl hergiln kışlada Ms. !\iv. satm olma ko· 

"SMALAND,, vapuru 8 şubatta Roterdam, Hamburg, Copeo· 

hageo, Dantzlg, t;dyuia, Goteburg, ve ıskandlnavya liman· 

lım için yük alacaktır. 

lohieorlar İzmir ba,müdOr· misyonunda görebilirler. lsteklil~r ihale gilnil 2490 aayılı artırmıı 

"FROST,, vopnru 12 şubatta Roterdam, Bamburg, Copenba· 

gen, Dantzlg, Gdyuio, Goteburg, Oalo ve l,kaodlnavyı limanlatı 

için yük lacaktır. 

"BEDRUN" 28 oubawı Roterdam, Homburg, CopP.ohagen, 

Dnntzlg, Gdynlıı, Gotcburg, O=lo ve lsknndlnavyıı limanları için 
yük alacaktır. 

SJ1:RV1CE MAUJTlM ROU.MAIN 
Garbi Akdeniz için her oobeş gOnde bir Muntazam Sefer 
11PELES,, vapuru 15 şubatta gelip l..J şubatta Malla, Har 

ıelon, Morsllya ve Cenova'ya hareket edecrk!lr. 

"ALBA JULYA,, vapuru 12 martta gelip 1:1 martta Malta, 
Uııraelon. MarsUya ve Cenova'ya hareket edecektir. 

Hami;: 116.olıırdakl hareket tarihlerindeki dcglı,ılkllklerdeo acente 

mes'uliyet kabul etmez. 

F zla tafsildt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye şirketi 
binası arkasında Frıtelll Sperco ıcentalığını mOracaat edllmeel 

rica olunnr. Telefon: 2004 · 2005 

---
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veA ı· an kas 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Mer.kezi : i Z M i R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, rf urğuthı 

Alaşehir, Til'e .. 
·---

Hertilrlü Banka ~tuaınelutı Yapar .. 

Dlr aenellk mevdooto 
Ahı aylık 
Vadesiz hesabı 

o/o 6 
% 4,1 ·2 

4 faiz verir. 

-

---

---

--

Şimdiye kadar yalnız U~akta Sümerbrınk oaruıno satın alın · 

makta olan tasfiye halinde 1 Uşak Terakkli Ziraat Türk Anonim 

şlrketfoe tHt hlese senetleri bundan sonra lstanbnl ve Aokarada· 
ki Sameıbank şubeleri tarafından da satın ıhnacoktır. 

Bfe3elerlnl satmak letiyenler doğrudan bu şubelere de m1lra 

ca t edebilirler. 17 2 l 24 28 31 4 (159) 

u EKSELSIOH 11 vapuru 10 
~ubetıı doğru bekleniyor, Nev· 

york için yük alacaktır. 

"EKSMINSTER,, vapuru 18 
oubata doğru bekleniyor, Nev· 

york için yük alacaktır. 

N. B. - Geliş tarihleri ve 

v ... pur tarihlerinde acentemiz 

hf çbf r mes'uliyet kabul etmez. 

Telefon No 2007 · 2008 

()livier ve şilreka

sı Liınitet Vaı) ır 

Acentası 
Cendell Han. Birinci Kordon 

Tel. 2J4::3 

Tbe Ellerman tloes Ltd. 

,, TRENTINO ,, vapurn 29 

ikinci kAound11 Loodrs, Hali 

ve Anvers'ten ~elip tahliyede 

bulunacak ve ayol zamanda 

Londra ve Hull için yük 

alacaktır. 

"ALGERlAN,, vapuru ü şu· 
batta Llvtrpool ve Snan~ea'dzo 

gelip tahliyede bulunacaktır. 

"MARONIAN,, vapuru oubat 

souuoda Londn, Hull ve An· 

vere'ten gelip tahliyede hulu· 

nacak ve ayni zamanda Lon· 

dra ve Hull için yük alacaktır. 

The General Steam Nevi· 

gatloo Co. Ltd. 

"ADJUTANT,, vapuru 5 şo 

batta beklenmekte olup Londıa 

için yük alacaktır. 

Deutscbe Levonte Liole 

"ANGORA,, vapuru :10 ikinci 

k4nonda Harnhurg, Bremen ve 

Anvers'ten gelip tahliyede bu· 

lunacaktır. 

Not Vurul tarihleri Vf: va· 

pıırların isimleri dzerloe deni· 

~lkliklerdeo mes'uliyet kabul 

edilmer.. 

Um©llUlğlUlmlUJ~d©llfi1 
&1ZJ~~~~~a•mm--lliim ... ıtm::~• 

JOğiinden: 2~2 

ihale tarihinden mayıs 935 

sonuna kadar 1zınir ve Dikili· 

den Uergamaya ve Bergamadın 

Kınık, Dikili ve ıeytindağına 

gönderfücek içkilerle oıamul 

tDtünlerln naklf yeıi möoakaea· 

ya konulmuştur. !eteklilerin 

münakuaya girmek üzere 8· 

2 935 cumıuteel gOnfi saat on 

beşte temlnatlarllc ve tartoa · 

melerinl görmek lçln daha ev· 

vel inhisarlar İzmir başmOdQr. 

lüğQle Bergama mihlürlüğOne 

uğramaları. i7 31 4 7 

r ' Fotoğ.~~fçılık 1 
Mukinelerimzi 

J4'ili m leriıı izi 

Camlarınızı 
l•'otograf kfiğıt, kert ve fotoğ· 

raf malzemenizi Lizden alınız. ller 
çe~it amatör ivleri kabul edilir ve 
en iyi cinsten kağıt kollanıLr. 

Atölyemizde 
Müesseaemİ7.İn çektiği fotoğ· 

raflar, kart po~tellar ve agrandie· 
maoları t vsiyeden miletağni gö0 

rilyoru7.. 

Ucuz, gnzel, zevkli, te· 
miz, çabuk, taze iş ve 

malzeme ile aj 

Hamza RDsteıu 
Emirler Çarşısı 

'"faze, Temiz 

ve Ucuz 
BAŞDUHAK'ta 

Ha meli Nüzhet 

Sıhhat Eczanesinde 
Bulunur. 

çulkto 
eıniz, Sıhhi Bir Gıdadır 1\tilli Bir Fabrikanın ~lahsulüclür 

aeentunıız yoktur. Heş ~ınultktan yukaı·ı her ticarethanenin sipnl'işini kebul ediyoruz. Ankara 
Orman Çiftliği mfhlOrll\ğOne mQı·acaat. Fazla izahat lzmir'de Ege Palas ,.c Şehir 

tJnzinosu mil teciri Tilrkmenoğlu Boy lUurad'dan alınabilir. ----""" 

ve eksiltme kanoououn 2 d ve :1 cil maddesinde yazılı vesika· 

larla birlikte kışlada Mst. M v· eatın alma komisyonuna mürı· 
caatları. 175 18 22 27 Sl 

Müstahkem mevki en. al. ko. dan: 
14 . şubat.935 per§wıbe günü saat 15 te kışlada Mst. mv. ea. 

al. ko. da açık eksiltme usulile satın alınacağı Anadolo gazete· 
sinin 29. l.935 tarihli nQsbıuunda uıın edilen bfo kilo yerli cıva· 

nın muhammen bedeli 3000 lira denUeceğl yerde 1000 lira 
diye yazıldı~ıodao tashihan Han olunur. 328 

MOetahkem mevki 81. al. ko. dan: 
Müstahkem inevkitn göeterect"ğl yerlerde kupalı eksiltme sure· 

tile inşaat yaptırılacaktır. Bedt'l keşfi 11269 liradır. TemfnıAh 

muvakkate akçesi 846 liradır. lbaleel 16.şubaı.935 cumartesi 
günü eaat 15 tedlr. Milnakasaoına fşttrak edeceklerin Tftrk ve 

Tilrk tabiiyetini h11lz olmakla beraber ayrıca şartnamede yazıla 
vesikaları da göstermek mecburiyetindedir. Bu vesikaları hamil 

isteklilere projesi Sa. al. ko. da gösterilecektir. leteklller kapılı 
zarf larıoı ihale eaatindcn bir saat evvel İzmirde Mst. mv. en. al. 

ko. nnna vermeleri ve ihale saatinde komisyonda haıır bulun· 

malan ilAo olunur. 31 4 8 12 319 

lzmlr Kışla Müstahkem mevki eıtın alma komisyonundan: 

İzmir Mt:ıt. mv.nyu ihtiyacı için 116 ton yunu~ marka eQper 

çimentosu açık ekslltwe suretfle satın alınacllktır. 1ba1e· 

et 2. şubılt. 9:15 cumartesi günü saat onbe~tedir. Muhammen 

bedeli 4176 liradır. Beher ton çimentonun tahmin edilen bedeli 
otuzaltı llradır. 'fpm(oatı muvakkate akçesi Qçyilz ooQç buçuk 

liradır. Talipler şartnamesini hergiln kışlada l\Jst. mv. satın 

alma komfsyonunda gürebiltrler. İstekliler 2490 Hyılı arttırma 
ve ~kailtmf! kanununun ikinci maddeelode yazılı veaikalarlıı bir· 

llkte ihale günft ksşlada Met. mv. salın alma komisyonuna mil· 

racaatları. 16 21 25 :H 146 

Ünf verslted~ Dôçf'Dt 
Muavin Profe!!ör 

Ül". A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Ha talara bergiio ö~lcd~n 
sonra bokor. 

f etil..lôl ~nJdesi ~o. 99 
Ankara apartmanı 2 inci .kat 

Telgraf • ı S T A N 8 U J, 
Telefon : 49250 

_, ______ .. u!-' 

Doktor 
Ziya Hamdi 

Kulak, Burun, Boğaz 
mütahııeaısı. Cumadan baş· 
ka hergüo haatalarıoı 3·6 
yo kadar kabul eder. İkfn· 
el Beyler sokağı, Beyler 
hamama karşısı No. 41 

Telefon: 3686 • • 
lzmir ithalat Giimrttğü Müdürlil-

ğOnllen: 
Kıp Kilo Gr. Kıymeti Ctne eoya 

Lira Kr. 

1 125 000 70 00 Demir cıvata 

o 15 000 10 00 Nikel kaplı demir somun 
o 000 820 4 00 Tel kesmeğe mahsus demir dldt 

l uo 8~0 84 00 
Yukatıda cins ve miktarı yazılı e~yanın açık arttırma eoretfle 

aatılaca~ından hteklll,,rlo 5.2.985 salı gfinfl eaot 13 le ızmir 

ithalat gOmrüğft satış komisyonuna müracaatları llıtn olonor. 
31 5 205 

lzınir Deıterdarlığından: 
Jsslslnln vergi borcundan 5turü tııhsilf emval yasssıoa göre 

lıaczcdilen birinci sultaniye mahelleıılndtı hacı ali caddesinde 

kilin 7 31 numara ıltı:ıdalr.l 8 parça emlak tıtrlbt lldndan itlbı· 
ren yirmi bir gün ınüildetle eaulığa ç1karıldıg1ndan pey sürmek 

fstlyenlerin Defrerdar lak tahsUAt kalemine müracaatları. 

27 31 l 5 9 277 
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