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Almanya 
Avrupa'yı 
Doşnndnrnyor. ---·-·---

fngUtere'nln bastığı ve acuna 

Y•ydıgı "Beyaz Kltab,, Avrupa· 
Y• yeni baştan ahdet etti. Al· 
lllaoya 'Dın "Versay n andlaşma· 

••nı yırtması, Avrupa'yı koya· 
koyu düoOnddrmlye başladı. 

BogdnkO durumu daha iyi 
kavrayabilmek içlo, oimdlye 
kadar olob bitenleri bir gözden 
geçirelim: 

Fransa Bakanları, geçenlerde 
Londra'ya gitmişlerdi. Orada, 
İııgiJlz Bakanlanyle Avrupa 
barışı ve ıUdblanmı işleri 
iiıerlode konuşmalar yapmış

lardı. Bu koouşmalardın eoora 
loglltere du,ıbakan1010 Berlin'e 
gitmesi keıtlrilmlştt. Bay Coo 
Saymon, yol hazırlıklarına bile 
başlamıştı. Almanya, logiliz 
bakamm dörtgözte bekliyordu. 

<.'.flok.fi: Sllihlaoma t~iode, lo 
gllıere'ye gilveolyor, onun ken 
dielne yardım edec"ğinl umu
Jordu. 

Ve nize l os Girid'den Nası) l(açtı? Asiler 
Ask.erleri Nasıl l(andırahilmisler? 

8av Avni .. 
Doğan Dün 
Ankaradan Geldi. 

-------~ ...... __. ______ _ ' Atina ve Pire'de Tam 750 Ihtilill Şubesi Varın ş. 
Parola Şu imiş: "Cümhuriyet Tehlikede!.." -------··. ---~-------

Halbuki Rejim Emniyettedir. Venizelos'un 500,000,000 Drahmilik Eş-
yası Musadere Edildi. Venizelos 1.,a Rodos'taıı Fransa'ya Gitme: tedir! 

Bay Avui Doğan 

logUlz Bakam Bt-rlin yolcu· A~i gemiler, aoa vatan aularrndo 

Yirmi güodeoberi Ankara'da 
bulunmakta olan C. B. F. vfla · 

yet idare h~yeti ba~kenı Yoz· 
ged ııaylavı Bay Avni Doğan 

ve refikası, dün ak~amkl Af
yon treolle Ankara'tlan Şt'bri· 

mize gelmi~lerdir. 

loğuna çıkacağı bir sırada, 
8-y HJtler'ln hasta olduğu 
Ottaya atıldı. Halbuki lngUJz 
&.kını, Bay HltlertJe konoıa 
C.kta. O hasta olunca başka 

kiminle konoşablUrdl? Çaresiz, 
1olcahıktan nzgeçtl. 

BtltOn bir acun anlamııtı ki, 
ll1tıer'ln hutalağı siyasal bir 
h.ıtabktar. ÇtınkO, basta olduğo 
bildirilen devlet adımı, kabine· 
'1111 eık eık toplantılara çığm· 
1or, Yurd lolerl dzerlnde konu· 

letanbul, 18 ( Hueosi ) -

Atioa'dan bildiriliyor: 
Sü Bakanhğının verdiği son 

Lt 

••yordu. Bu böyle olunca, Jşln •· 
1otııde le aram ık gere ki rdl. Aceba 
'-e nr, ne oldu, diye dftş0n'1· 
ltrk.en, lnglltere'nln "Beyaz 

t.ıtab,, ı bHtığı ve Hhler'ln 
bta kitaba kızarak yalancıktan 
h..talandı~ı duyomları işitildi. 

General Papolas 

Bay Bitler, 11Beyaz KJtab,, a 
"°9yere kızmış değildir. İngiltere 
llltblanmak istiyor ve bu iste· 

Alıaı haldı gösterebilmek için, emir üzerine Elen ordusunun 
-'hoanya'nın sllihlındığını ileri kumaada heyetinde büyük de· 
•GtQyor ve bono, "Beyaz ğlşlkltkler olmuştur. Verilen 
lftıb,. da açıktan açığa ya· emre göre, büyOk komandan· 
••:tor, !ardan general Otoneos, K. 

lagtttz Dıeioleri Bakanannı Mlmttas, Çtmlkalls ve T. Me· 
llerlhı'e gideceği, tıllAhlanma netos vazifelerinden af fedilerekS 
~erlnlıı konutulacağı, Fransa tekaüde sevkolonmuşlardır. 

e Alınınya'nın arası bulun· Birinci kolordu kuwaodaoh· 
lbı)[ letendiğf bir ımıda, lngll · 
t~t ' e nln böyle bir kltab haetır· 

'-"•· Almanyı'da bomba gibi 
ht11c1ı. 
~ 8-y Bitler, "Beyaz Kitab,, a 
•rııalda da kalmadı, Verııay 

'ndlıomııını yutarak heroeyl 
~ÇıAı 1urdu ve eUAhlanmıya baş· 
;dı, Biliyoruz ki, Almanya, 
,
1
er11y ındlaımaeıoa göre sil4h 
..... L 

)ok ıe..er alamaz, Orduları 
b tnr. Yalnız gönOllO asker 
~haudurablllr. Bu, olmdlye 

it dır böyle idi, bundan sonra 
) de~lttl. Vereay andlıoması 
~~ldıktan ııonra, ok yaydan 

: 11 ohıyor. 
l~t Q •on dorum, Avrupa'yı 
'°'Çekten kıraftırdı. Bauın 
tlldltr tlmcll Almaoya'ya çev. 

1. Baıtı lagtltere ile Frın1a 

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

olmak üzere, Avrupa devletleri 
bdyflk ve derin bir düş6oce 
içindedirler. Sil4blanmanıo önü· 
ne geçmek, daha doğrusu eildh · 
sızlanmaya doğru gitmek iste· 
ntldiğl bir zamanda, Almanya· 
uın Versay andlaşmasını yırt ·._ 

masa, Avrupa barışına teme 
Unden sarsmıştır. 

Bfttüo devletler zaten tepe· 
den tırnağa kadar silahlanmış · 

lardır ve hiç durmadan da si· 
l&hlanıyorlar. Almanya öteden· 
beri taearlayıb durduğu, bo~ 

son hl de yaptıktan eoora, 
stlAblanma yarışınan korkunç 
bir biçim alacağım ştmdlden 

umablllrlı. Avrupa'oın 6etdode 
karıbolutlar dolaoıyor. Bakahm, 

neler görftrftE. 

ğına Se14olk.'teki 3 ürıcü kolcır· 

du lrnmaodanı general "Pana· 

B. Venizelos 
Rodos'tan Fran
sa'ya Gidiyormuş. 

Roma, 16 (A.A) 8. Venfzeloe'on 
yakmda Franea'ya gitmek üzere 
Rodoe'tan müfarekat edeceği 
haber verilmektedir. 

letaobul , 18 ( Hususi ) -
Atloa'dan bildlrlUyor: Veolzeloe 
Rodoe'tan Roma'ya c:hınttktedlr. 
Artık Yuoaohtan'a ayak bas· 
mıyacağını söylemektedir. 

• • • 
Son günlerde çıkan bazı 

Yunan gazetelerinin iddialarına 
/göre, Venizelos'un babası an· 
waeıl YahodJ imiş ve SelAnlk'te . 
doğmuş, adı da Büny11mln imiş. 
Gazete hu iddiayı Venizelo~'un 

Bay Venizeloe 

yeğeninin neşretti~I bir tercd· 
mel halden almaktadır. 

Rodoe, 18 (A.A) - B. Ve· 
nlzelos ile karıeı, tarafdarları 

Napoli'ye gitmek Ozere Rex va· 
paranı blnmlılerdlr. Vapur 
hareket etmlttlr. 

General Koodilif'I. askerler arasında 
Kütahya saylavı Dr. Bay 

Lütfi Kırdar ile fırka başkan 

veklll Dr. Bay Kıimnn Kenan 
Bay Avni Doğao'ı Karşıyaka 

istasyonunda karşılamış ve be· 
raberce . lzmlr'e gelml~lerdlr. 
Değerll başkanımız Basmahane 

istasyonunda da fırka vilayet, 
nahiye ve ocak heyetleri ilye· 
leri, esnaf ve işçi teşekkilllerl 

yotakos 11 lldncl kolordu koman 
danhğına general "MiJvrokostl,, 

3 üncO .kolordu kumandanlı 

ğına general "Kaaapıdaa,, ve 4 
ilocü kolordu kumandanlığına 

da general "Zopoaia,, tayin 
edllmlşlerdlr. 

Son bir habere göre, erk4nı 
harbiye umumi ye reisi de va· 

Avcrof Tamir'de: 
İstanbul, 18 ( Husoei) - 1s 

yan esnaınnda asi A verol zırh · 

lısma atalan bombalar, geminin 
arka tarafında iki büyük rahne 
açtığından Averof dethal kıza

ğa blndfrllmlş ve tamiratına 
başlanmıştır. 

mümesslllerl ve daha birçok 
Bir Tevkif zlfeelnden ·affedilmiş ve yerine sevat tarafmdan karşılanmı@tır. 

general "Protoalngelos.. tayin İstanbul, 18 (Bosoei) - Ya· ANADOLU - Sayın Bay 

edllmlotlr. - Sonu 5 lncl yüzde - Avni Doğan'a hoogeldfo, der. 
~ ................. ~ .............................................. ~ ........... ~ •• 4~• .................. ~ .............................................................. . 

Versay Muahedesi Tarihe Karıştı _________ .. ________ _ 

Almanya 500,000 Kişilik Or
du istiyor. Avrupa Telaştadır 

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

Buna Sebeh Fransız Başvekilinin Nut-
kudur. lngiliz Nazırı BerlineGitmiyor 

İetanbul, 18 (Hususi) ~ - Al· ..._ 

man hilktlmetloln Vereay mua· '~~l~~~;ı~~ 
hedeelnl tamamile hiçe sayması 1 ·~~,,.~")\''~i.t;~aiilfır.: 
ve bunu cihan umumi ef kArı 
muvacebeırlode açıkça söyliye· 
rek mecburi askerlik usulüne 
rücu ~tmesl ve yeni askeri te~ · 

klldt "yapması, Avrupa ıı'yasi 

mebaf lllol hem hayret, hem de 
endişeye düşürmilştOr. Btıyilk 

devletler, aralarında muhabare· 
ye başlamışlardar ve keyfiyeti 

milletler cemiyetine bildirmek 
arzusundadırlar. 

Alman mllli müdafaa nazırı 
irad etmiş olduğu bir nutuklıı; 

- Almanya ölmedi, Alman· 
ya yaşıyor! 

Demiştir. Vereay muahede· 
sinin, bllha88a lnglllz nazırları· 
nın Berlln'e yapacakları ziyaret 
arefesinde ihlAl edilmiş olma91, 

vaziyeti ığırlaştırmııtır. İnglllz 
hariciye numnın BerlJn ıeyı· 
hıtl akim kalpııı gibidir. AV· 

Bay Ilitler arkadaoları _ile bir gezintide 

rupa elyasi mehaflline göre, Londra-H.oma-Paris 
Almanya'nm, vilcuda getlrece· 

ğiol ileri ııiirdftğd askeri teokl· 
lAt, hakikatte daha enelden 
yıpılmıştar. 

Arasında muhabereler: 
Parle, 17 ( A.A ) - Hına 

ıjan11odan: 

- Sonu 5 lacı 7Qıde -



Neler Düşünülmüştü? 

Ulusal savaoın en bdyftk dea 
ıe~I kOylcıyo kurtarmek •e ona 
kalkınma ve yOkeelme gOcQ ver· 
mek; yeni ulusal hO.kOmetln 
daha .. urum gQnlerfnde bao 

dayanajtı olmuıto. Büyftk Ata· 
tOrk "Köyln memleketin Efen· 
dlsldlr" v.-clzeelle zaten yilrft· 
necek yolu göetermf ştl. Bu; bu 
yöndeld yükftmiimftzü gösteren 
Hrı?ılmaz bir belge idi. Bunun 
içindir ki Bflyftk Millet Mecllsl 
hOktimetl 920 de w ldarel kura 
ve nevahl kanonu" no hazırla · 

mıı ve Kamotaya vermişti. 

Yordun her gllctıne dayanarak 
sınırdı inan ve imanlı otka 
için ulus savaş yaparken onun 
veklllert de bu yasa etrafında 

konuımalar yapıyordu. 
Kalkınmanın her yönden te· 

melli olması ve yargının eksik· 
siz ve yarının CumurJoğuna 

yakııır bir denkle verilmesi 
lsteğlledlr ki yılları saydırdı ve 
16·12·923 te Kamutıya veri· 
len ve o gftntın lçfeler Bıkana 
olan bay Ferld'in hazırladığı 

Köy kanonu> Kamutay• ge· 
Jinclye kadar bu yasa 11llındı 
durdu. 

Yeni gelen yasa köylere göre 
yargı nrlyor; ön açıyor; olası 
gdç katıyordu. Eskisinde Met· 
rutlyet gftnlerlntn azçok görOe· 
lerf sezilir gibi oluyordu. Ye· 
nlal lee saltanatın kıldırıldığı, 

Comorluğon kurulduğu gfln· 
ferde ve ona uyar bir yOndemle 
hazırlanmıetı. Onun içindir ti 
~tekinin dl\rt yıl sQren konuş· 
malarını karıı bo; 2·3 aylık 
c.nh araetırma ve konuıma· 
larla onaylanmıe ve ulusa mal 
edilmletl. 

Baktımeı; bo yasaya eklediği 
esbabı moclbenin ilk sıllrla· 
rında köy idaresini canlandır· 
mak için devlet kurumlarını 
anlatıyor. Bn anlatış köy ldı· 
resinin özel özlilğdnO tanıtmak 
yönOnden değerlidir. Ve bn· 
nonlıe köy Haresi gftçlenlyor. 
Esbabı muclbede deniyor ki: 

"Azçok farklarla bilumum 
rnemallkl mOtemeddlnede idarel 
devlet teokllAtı öç derece Qze· 
rlne tesis ve teAblt olunmuştur: 

1 - Devlet idaresi. 2 - VI· 
lAyetler idaresi, 3 - Belediye· 
ler idaresi. 

Milletin hAklmlyet ve hakkı 
lstlkltllne müstenit bnlunau 
devlet idaresi, umum milletin 
harici, dahili menıf U mOşterekel 
Allyealnl temin ve idareye hAdlm 
bir teıkllittar. TeşkllAtı mezkd· 
renin başında kavanlnl esasiye 
mucibince teoekkOl etmlı Millet 
Meclisi ile hükumeti bolanur ..... ~ ............... . 

ANADOLU ___ ,_, __ _ 
Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 
Haydar Rttodft ÔKTEM 

Umumi n~riyat ve yazı ioleri 
mO.dürü: Kemal TalAt KARACA 
İdarehanesi: 

İzmir İkinci Beylar sokağı 
C. Halk Fırkaeı binaaı içinde 
Telgraf: 1zmir .. ANADOLU 

Telefon: 27i6 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylı~ 700, Üç 

aylığı 500 k.oruotur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kurootur. 

tınfl geçmio nüshalar 25 kurtıftur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASJLMJŞTilt 

Yazan B. Koldaş 

ve bunlar10 umum millet tara· 
fından bahşolunan kudreti fc . 
ralye; Valiler, kaymakamlar, 
nahiye müddrlerl, muhtarlar ve 
nihayet tahsildar, jandarma ve 
korocular veıatat ve de141etl ile 
efradı milletin heherlne doğru· 
dan doğruya teemll ve isal 
olonur. Bo, birinci kademel 
teekUAuır. 

ldaret devlet yanında ve onun 
vilAyeti amtJJesl altında ikinci 
derecede bir teşklllt mevcuttur 
ki banlar da vllAyet idareleri 
namını alırlar. Devlet makinesi 
halkın fer'J addolunabllecek 
menafii mıhallfyeslle Ulzoına 

derecede iştigal edemlyeceği 

için vezalf l amomlyealnden bir 
kıemının idaresini kendisinden 
nez ve vilAyet idarelerine terk 
ve tef fiz eder. İote vll&yet ldı· 
releri; devlet idaresi tarafındın 
kendilerine tefrik ve tahsle 
olunan bo vezalf 1 tillyenln 
sevk ve temılyetlyle mOkellef· 
tirler. 

Bunların kanuna esaılleri 

"İdarel bosuslyel, vllAyet kana· 
no" dar. Vasıtal tef tit ve le· 
ralırı lae vlllyet meclisi uma· 
mlyesl ile vflAyet encGmenle· 
rldlr. VllAyet idareleri, kudretli 
lcraf yelerJnl kısmen kendi me· 
morları ile kısmen de kasdl 
taurrofla vllAyet dahlllnde bo· 
luuan devlet memurları vasıta· 

elle ifa ve icra ederler. Bunla· 
rın da k:endtlerlne tefrik ve 
tabela edilen vezalfl hoeoelyede 
kudreti fcralyelerl, devlet kod· 
retl lcralyeslne mdvazi ve hı· 

ıen mGlteelk ol•rak efradı mil· 
letln beherlne kadar hohll ve 
nüfuz eyler. 

1darel devletin ftçdncıı dere· 
ceslnl belediye idareleri teokll 
eyler. Beldeler, ne kadar kftçQk 
olursa olııunlnr, vftcode getir· 
dikleri mecmual medeniyet 
itibarile kesif, müteaddit ve 
mQtenenl lhtlyıcatı mahalJlye· 

ye tAbldJrler. Bunların lhtlyıcatı 

mtıtenevvlaeını bittabi uzaktı 

kalacak ve efradı millete yak· 
laetı kça haf lf leylp zayıf laması 
tabii bulunacak olan devlet 
teşktl4t ve memurları ile ifa 
edebilmenin ihtimali yoktur. 
Binaenaleyh bu gibi beledi 
mecmualann temini lbtl yacı 
için hususf belediye idareleri 
tesis olunmnttur. 

Esasen belediye idareleri bel· 
ki btlcOmle teşkllltı ldariyenin 
eski ve en tabii bit şeklidir. 
Çünkü taıiben sabittir ki, me· 
nafii mtıştereke ve lhtlyacatı 

mOtekablle azerfne mQessea 
ilk: heyeti lçtlmalyeler; tabir 
caizse ilk devletlerdir. Bununla 
beraber mllli devletler teeHds 
ve lnkltaf ettikçe beldelerin 
ınanni hukuku taknln ve ıslih 
edilerek devlet ve vil4yet teı· 

kllAtlle bir manzume vficode 
getirecek surette ıelAh ve lhtl· 
yacatı -asrlyeye tevfikan ikmal 
olunmuştur· 

Belediyeler, vlllyat teoldlA· 
tının madunu ve tabii değildir· 
ler. Çonk(l onlardı hukuku 

teerllye ve icraiyelerfnl gene 
doğrudan doğruya devlet kod· 
retl teırliyesloden alırlar. Bun· 
ların teşkllah esaely~ kanon· 
ları meclisi mllllce kabul edf. 
len belediye kanunlarıdır. Mec· 
llsl teırlllerJ belediye mecUsi 

1 ılllne 

~--------------------.. 1~--------------------
F aş is t Usulü idare Tatbiki Yunanis-

tan'da Kararlaştırılmış Gibidir. 
latanbul 18 (Hnso&f) - Atlna'dan bildiriliyor: Başbakan bay Çaldarlele harbly" bakanı general 

Kondllls ve devlet bakanı bay Metakeas bugftn mfıhim bir toplantı yaparak: hükumete verilecek 
yeni idare şekli hakkında görOemOolerdfr. Toplantıda faşist oıolü bir idarenin teok.llfne ve tek 
fırka ıılstemlnln kıbulftne karar verildiği ve ozon mftzakerel4'r cereyan ettiği söylenmektedir. 

........ 1 

Girid Jandarma Kuman· Genel Nüfus 
Sayımında Ne-

danı Tevkif Edilecek.. ler Sorulacak? 
-------------

Venizelos için de Diplomasi 
Teşebbüste Bıılunulacak. 

lıtanbol, 18 (Hususi) - Dlvanıbarb müddeiumumisi, Veni · 
zeloa He Glrld genel jandarma kumandanı ve Venlzeloı'on 

Girid'dekl arkadıoları için tevkif mftzekkeresl kesmlo ve Girld 
valfsloe göndermlotlr. Df vanıbarb müddeiomumlıl, adliye bakan· 
lığını yazdığı bir mftzekkerede; diplomasi yoldan Venlzeloe'un 
biran evvel tutolob divanıharbe teslimi için hGktlmetla harekete 
gelmeelnl rica eylemiştir. 

~-----~---ı~-~~--~-

Venizelos Fırkası Dağılıyor 

Azaları Dağılacak ve Yeni 
Bir Fırka Kurulacak .. 
İstanbul, 18 (Hususi) - Venlzelos fırkasına mensub olan 

eaylavlar liberal fırkaııından çekilerek mevcod diğer fırkalara 

lotlıab edeceklerdir. 

(Pıpındera) in yeni bir fırka teokll ederek bo saylavların bir 
kısmını fırkaııına alacağt söylenlyor. Diğer bir rivayete göre, 
(Dcllyanls) te yeni bir fırka teşkll edeceğini hükumete blldlrmletlr. 

Fırtına ve Yağmur Epice 
Zarar Vermiştir .. 

Samsun'da Kayıklar Battı, Bozkır 

Şehrini De Sular Bastı .. 
lstınbnl 18 (Hoaoei) - Karadenlz'deki eon fırtmıların tah· 

rlbatı oldukça mtıbfmdlr. S.msun limanında Karayel fırtınasın· 

dıo yedi motörle çapar batmıştır. 
Keza, yağmurlardan yurdun muhtelif yerlerinde ıJeller ve su 

b19kınları olmoetur. Bozkır şehrini ııu basmış ve seller birçok 
evleri yıkmıetır. Yollarda bozukluk: çoktur ve bazı köprftler de 
hasara nğramıetır. insanca zayıat yoktur. 

Fransız, Ingiliz, ltalyan Kabineleri 

Alman Kararının Protes
tosu için Toplandılar. 
letınbol, 18 ( Hususi) - Almanya'nın beoyGz bin ktılllk bir 

ordu hazırlama~• ve bo suretle Vereay muahedesini lhlAl etmeğe 
kar ır vermesi bllhaasa Franea'da heyecanla karoılanmıştır. 

Fransız, İtalyan ve lnglliz kabineleri fovkalide toplanarak 
Almanların, bu kararı hakkında görüemftşlerdlr. Alman kararanm 

___ ..._._._. __ 
Sayımda Uluslararası 

Bir Esas Dahilinde 
Hareket Edilecektir •. 

Ankara, 18 (A.A) - lıtath· 
tik umum müdürlOğünden al· 
dığımız maldmıta göre, geçen 
yal çıkan hususi kanona uygun 
olarak bu yıl birinci teşrin 

ayında genel nftfos 11yımı ya· 
pılıc.ktır. Sayım lıl Olr cuma 
günfloe te11ddf ettfrflecek: ve 
yordun her ko,eslnde ayni gün· 
de bitirilecektir. Sayımda ulus· 
lararaaı lstıtietlk emtfUlıOnün 

tesblt ettiği afağıdakl sorgular 
sorulacaktır. 

Cinsiyet, yaş, evlilik. bek4r· 
bk, tabiiyet, meslek, din, ana· 
dlll, okuyup, yazma, vdcut sa· 
katlığı, do~um yeri. 

Bu umumi sayımda memle· 
kette okur yazar her fert 11yım 

memurloğ:ıoa tayin edilebile· 
cek ve bu vatani vazife ilcrel· 
alz olarak y•palacaktır. Kolla· 
nılacak memur adedinin 12 
bin kadar olacağı tahmin edil· 
mektedlr. Sayımın usullerini 
isabetle hazırlamak için me m · 

leketln muhtelif yerlerinde 12 
kazada ve 350,000 nüfus üıe 
rinde yapılmış olan tecrftbeler 

tam bir muvaf fak:ıyet vermlotlr. 

Habeşistan 

ltalya ihtilafı 
Milletler Ceıni· 
yetine mi Gidiyor? 

lstanbol, 18 (Hususi) - Ha· 
beşlstan hükumeti, İtalya ile 
k~ndl arasında çıkan lhtllAfın 

tetkik ve hallini, milletler ce· 
mlyetlae bırakmıttır. 

Roma, 17 (A.A) - Bana 
ajansı bildiriyor: 

Habeşistan elçiliği Habeşistan 

imparatorunun Cenene'dekl or· 
ta elçisini İtalya · Habeşistan 
lhtll4flarıoı uluslar derneğine 

vermlye memur ettiğini teblig 
etmlıtlr. 

_b_u_n_ç_de_v_ıe_ı_ta_r-=af=an=d=•=n=,ı=d=d=eı=1=e =p=r=o=te=st=o=e=d=u=m=-e_s_ı _m_u_h_ı_e_m_e_ıd_•_r._ Bak anlar 
göre · şehremini, belediye reisi 
veya muhtarlardır. Vasıt•i le· 
ralyelerl ise kısmen devlet 
memurları, fakat ekseriyetle 
mftstakll olarak belediye me· 
marlarıdır. Hatta vlllyet teekl· 
14tı ldarlycııl birçok işlerini 

devlet memurlarına gördürdük· 
leri halde aksine olarak belde· 
lerde memurini belediye bir 
çok hueusaua devlet teşkilltı 

tarafından devlet memuru ola· 
rak knllanılır.,, 

Bundan ınlıyoroz kt; köy 

bir belediyedir. Özel bir lda· 
redir ve o bölOmde erini al· 

mıştır. Esbabı moclbede ki: 
"Bugftn heyeti celllelerf oe 

arzolonan işbu kanun, beledi· 
yelere ald bulunan GçüncQ sı· 

nıf teekllAtı ldarlyemlzl teala 
için tanzf m ve tasvibi AUlerlne 
arzolunur.,, 

Satırları da bunun belgesidir. 
(Sonu yarın) 

Dnzeltme 
Geçen haf ta cuma sayımızda 

çıkan ( Amme hukuku notları) 
yazısının bışl ı ~ındald (Konoıul· 

muştur) kelimesi ( Kurmuotur) 
olıcıktu. 

Ankara'ya 
Döndüler ... 

İstanbul , 18 ( Huanai ) -
Maliye, İktıead, Nafıa, İnhisar· 
l1r Bakanları bu akşam Anka· 
ra'ya müteveccihen şehrimizden 
hareket ettiler. 

Tokad Saylavı 
B. r,aik öld o ... 

lataubol , 18 ( Hususi ) 
Tokad 11ylavı Bay Faik vefat 
etmlttfr. 

San'at mektebi talebeııl Ue 
moalllmlerl arasında yapılaD 

bir toplantıda Erdek ve bava· 
llsl zelzele ~fel4ketzedelerf lçlo 
yardım olmak Qzere 45 Ur• 
toplanmıt ve merkeıe gönde· 
rllmlştlr. 

Mekteblerde 
Müsamereler. 

Karııyak.a Kız muallim mek· 
teblnde bayramın birinci gOnfl 
akşamı talebe tarafından bit 
mftııamere verllmlttlr. MekteblD 
konferans salonunda verilen bo 
mft11mere çok movaf fak olmne· 
tor. Müsamerede Marmara uda· 
lara zelzele fel4ketzedelerl lçlıı 

bir y8fdım def teri ıçılmııı •e 
talebe ırasında 26 Ura toplan•· 
rak HUAllahmer cemiyeti umo· 
mi merkezine gönderllmlıtlr. 

Bay Mustafa Rahmi 
Kız Muallim Mektebi 
MOdil.-IOğDne Geçiyor• 

Balıkesir ııaylavhğını lntlbab 
edilmiş olan Kız Muallim mek· 
tehi müdOrG Bayan Sıblha'aıo 
yerine mekteb mtıdflr1Gğan4 
kabul edlb etmlyeceğl Maarif 
Bakanlığınca profesör Bay Moı· 
tafa Raliml'den ıorulmoftUt· 

Bay Mustafa Rahmt'nln bu tek· 
lifi kabul ettiği ve Bakınhğt 

o eekllde cevab verdiği duyul· 
moetur. Bay Mnatafa Rahmi, 
ı~ırbathlığı, fazileti, kOIUlr •e 
mesleki kıymeti lttbırile çok 
ıevllmlo değerli bir hoc.dır. 

VekAletln bu teklifi ctddeO 
çok yerinde ve isabetli ol· 

muetor. 

Müsamere 
Perıembe gGnft akşamı Ca1I 

Ukmekteblnde talebe velllertııe 

bir mQsamere verilecektir. 

Konya'da 
Yeni Gazete •. 

Konya'dıt (Ekokon) adınd• 
yeni bir gazete lntleara bıol•· 
mıetır. Arkıulaoımun tebrik edetı 
memleket ve mtllete hayırlı 
olmaeını dileriz. , 

Mftlkiyelilerin Ziyaret• 
Bayram mOnasebetlle tatUdeJI 

istifade ederek ıehrlnılze gel· 
mlş olan MiUkf ye mektebl ı•· 

lebeslnden onseklz klılllk grab 
Efea ve Bergama harabelertol 
ziyaret etmişlerdir. 

Vapurda Bir 
Çocuk öldO·· 

Bayramın ilk güoa UmaoJ' 
mıza gelen ( Anafmrta ) vapO' 

runda kırk gftnlük bir çocO~ 
ölmOşUlr. Hastalığın teohlııi lol0 

doktor muayenesi vesaire bit 

ııaat sQrmOştftr. Vapur yolcular• 

da bn yüzden vapurdan bit 

saat geç çıkmıolardır. 

MART 
1935 
Kasım 

132 
18 

SA Ll 
Arabi 1353 Rumt ıss0 
14 Zilhicce 6 Mart 

Ev kat Ezanı v.-ıt 

Gftneo 11,46 6,06 

Ô~le 6,02 12,2~ 

İklndJ 9,26 ıo,46 
Akpm 12 ıs,~O 

Yat.il 1,31 ıg,50 

lmuk 10,06 ,,96 
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Va~imiz K~!~~ri Geziyor.. ( G Ü n lÜ n $ a ır <dl lU v lUJ m o a r o 
Köy Kanununun Köylü-B y d · J7 .. -k B. Ç Poli~t-..-e-

v ·ıd· ..... ·ıs l\f ıG·· .. es asın a ~uçu ıı- o-
ye erı ıgı _ar unu ' k 'A ··ıd- d" .... 

Cu nasını O Ur U Yeni Teşkilat 
Köylerde l\.utlulandı.. J •• Nasıl Olacak? 

Valimiz Bugün lznıir'e Dönüyor. 
Ödemiş, 18 (Hususi) - Bu 

gOn onıektz mart günü köy 

kanununun,köylüye verildiği gün 

dDr. Köyltıye On \'e varlık ve· 

ren bOtOn lzmlr vlllyetl tam 

oneeklz örnek köyünde kutlula 

ma ve bu köylerde çevreuln 

gGrbüz çocukları, temiz ürün 

lerl, el ve dokuma işleri ve 

ve fenni arı kovanları, her cine 

damıshk hayvanları, yeni döl· 

ini, taTuk, horoz btaeyonları, 

binlerce köylO kalabalığı içinde 

gösterJldf. 

ile birlikte Tire ve Ödemiş Ör· 

nek köylerini gezmişlerdir. Yeni 

çiftlik, Büyiik Ali, Fata, Ada· 

gOme, Yenice köy sergileri kay· 

makamlar hazır olduğu h11lde 

Vali Khım Dirik tarafmdan 

mcraıılmle açılmış ve çok kala· 

halik olan Fala ve Adagüme 

halkınıt büyük heyecan dolu 

bir söylevde hulunulmu~tur. 

Bayram Günleri lzmir'de Hadiseler 
Oldu. Faillerin Çoğu Yakayı Ele Verdi 

İçerllşler bıkanlığı, pollel 

vaılfe ve eelıiblyetl kanununa 

bazı madddf'rlnl d'"~lttlrece 

bir liyfba bazırlamıotır. Ltyl 
hada parmak izinin alınmau 

parmak izi alınanlar hakkı• 

Okutanlar, köy gençleri, çok 

canh söylevlerde bulundular. 

Köy y1&aıı ve geniş ölçüdeki ve· 

rlmlerl eayıldı. AtaUirk'On le· 
mlz, tükenmez büyftklükleci ve 

köylerin coşkun ilerleyişleri, 

ökonomlk ve gençlik varlıkları 

yaı,tatıldı. Beş gündenberl Ber· 

gama, Menemen, Uı 111 ve Ke 

malpaşa örnek köyledol gez 

mekte ve tef tlş etmekte olan 

V11ll ~neral Kazım Oirik bugün 

Tire ve Ödemiş kaymakamları 
ve Bergama Zf raat memurları 

Valimizin söylevi, ~öylüyü 

coşturmuştur. Valimiz söyle · 

vlnde, b,ş yıllık köy kalkınma 

plılnlarmdan hararetle bahset· 

mlşlerdlr. 

Vali ve kaymakamlar, mey 

vah, meyvasız yüzblnlerce ağaç 

dikmek 'şlerlni ve meveim 

zlraatfol lftfti~ etmişlerdir. 

Vali Geot:ral, yarın sabah 

Çırpıköy, Kuşadası ve Selçuk 

örnek köylerini de ztyaret ede

ceklı•r ve eergllerl gezdikren 

sonra lımlr'e döneceklerdir. 

Vali, gı>zdiğl yerlerde gördüğü 

mfikemrnt>liyetten idare arka· 

dıı,ları ile köylüyü çok takdir 

rtoıfşlcrdir. 

Venizelos'ıın Midilli Va, 
lisi lzmir'de Bulunuyor. 

~~~~~~~~-.... ~~~~~~~~-
Ya~ında Midilli'ye Döneceğini Ken
disinin Suçsuz Olduğunu Söyliyor. 

Bayramın ikinci güoii Ke· 

mer'de muhacir eukağanda Ço· 

lak lzzet'fo r.viode bir laza 

yüzünden genç bir kadın öl· 

mılştür. Vak'a ~i>y le olmuştur: 

ı\lustafa karı ı Bayan Emine; 

beş yaşındaki oğlıı Yusuf Ke· 
nan'la hayrıtmlaşmak üzere Ço

lak lzut'in evine mlsaf irJlğe 

gitmişti. Ayni eve mlsaf ireten 

giden kamacı uıtası Ahmed 

oğlu B11y Feyzi Kıral bellodekl 

tabancasını çıkumıe ve boş 

zanned.erek beş !aşındaki ço · 
çuğa vermlotir. llalbukl tabanca 

dolu imiş. Çocuk tahancayı 

k.uıcalarkr.n blrdelıbire ate~ 

aldırmış ve çıkan mermi an· 

nr.ıl Bayan Emloe'nln kalbine 

isabet ederek derhal ölümüne 

sebebiyet verrulbtlr. Hadide tah

kikatına müddeiumumi mua

vhıl Bay Şevki tarafından de· 

vam t>dilmektedir. Ta~ancayı 

küçük çocuğa vermiş olan Bay 

l'e)zl Kırat n ezaret altındadır. 
• • • 

Buyrnmın İlk Gönü Olan 
Vak'alar: 

l - K~çecller'Je Büyükde· 

mfr hanında yatan amele Ah . 
mt>d oğlu Bay Ômt>r ve Bay 

Yusuf \ın odalarına giren hir 

hırsız tarafından bir yorgan, 

iki entari, bir pantalon, bir 

Y 
--------------- 1 hamam takımı çalınmıştır. Hır· 

unanlıtan'dakl tayan esna· gerek Ayvalık'ta, ge ekse zmir 
sız aranmaktadır. 

ıında Venlıelos tarafından ada· de hfikumet memurlarından ve 
2 - Gazibulvarında earboo lar umumi valiHğine tayin halktan gördügü her türlü ko 

edlleo ve o vakit Mldilli'de layhktan çok memnun ve mü· olarak gelllı geçene çatan Meh· 

ı med oğlu Mustafa zıhıtaca ya· 
Tlll eye hıolamıt olan Bay teşekklr bulunduğunu da söyle · 
Grtgarıld Yirglyanl ile jandar· mektedlr. kalanmıştar. 
ma kumandanı miralay Aepo· 3 - Tilkilik Menzil hanın· 
takt Manoel, gambot kapdanı Adana' da da oturan Muı:ıa oğlu Hılil İh · 
Bıy Alekeandra Zlka ye deniz rahim: ayni .handa Ahmed oğ 
aıkerlerlnden Bay Koetantioyo, Bir Börekçi Rakibi lu Mebmed'fn odasından yedi 

isyan yahttmldıktan sonra Ay Rahimi öldllrdü... lira ile bir nüfus tezkeresi çal 

'talık'a iltica etmişlerdi. Bu Adana'da Mehmed namında mış ve zabıtaca tutulmuştur. 
ID6ltecller bayramın ikinci gOnü bir lieyyar börek eatıcıııı, Emine 4 - Çorakkapı'da Kireçli · 

otomobille Ayvahk'tan oebri · namındaki zevcesine ve kend'· kaya mevkilnde oturın Te sar· 
mlze gelmlo ve Gaffarzade sine sataşan eskici Rahim ile bot olan lbrahlm oğlu Yueof, 

otelinde misafir kalmışlardır. kavga etmiş ve Rahimi yara· Selatin oğlu caddealndekl kah· 

Şehrimizde ıerbeıt bir şekilde layıb öldftrmüşUlr. Katil yaka· veye giderek 1brablm oğlu bay 

dolaoan bu dört m6llecinln lanmış, suçunu itiraf etmiştir. Hiisnfl'ye bıçak çektiğinden 

-· yarak evden çıkmak istememiş 

ve ild lirasını çalmıştır. Hepsi 

yakalaınmış, baldaraoda tabkl 

kata başlanmıştır. 

ö - Memdubiye mahalle 

sinde f>ervlrş Hüseyin ıokağında 

Kamil oğlu Mebmed He Buib 

oğlu Mehmed araPıoda kavga 

çılrmış, K'mll oğlu Mebmed 

dl~er Mehmed'e tabanca çek· 

. mlşrir. 

7 - Sarborş olarak lrgadpa 
zarında r,.zalet çıkaran seyyar 

esans eatJc•ıı l\tehmed oğlu Şeb 

lsmall zabıtaca tutulmuştur. 
S - Dolaplıkuyu mahalle 

sinde &llJ'hoş olan Hüseyin oğlu 

M~hmed na •a atmıo ve kendisini 

karakol• fÖliirmek lstiyen bekçi 

Btıy Avni'ye bOcum ederek ta · 

banca11nı zorla almış ise de 

oradan geçen Kadir oğlu ibra 

blm ve yetlşı:n devriye memur· 

)arının yardımile tabanca geri 

alıomıotar. Hakkında ıabktlı:ata 

devam edilmektedir. 

9 - Uzun yolda ulı:af me· 
murlarından hay Ni,.azl'nio 

evine hırsız girmiş, onlki Jlra 

para il•! bazı t'Ş~ asını çalmıştır. 

Hırflız aranıyor. 

1 O - 1 kiçe~mrlik 're Tlı e· 

Öd.,mirş otelinde oturan Ômrr 

oğlu b11y Etad'm odasına ıfrro 
bir hırsız tarafından 12 lira 

para ile 137 lira df'ğerlnde 

eenaf ve ahali bankuı hisse 

senedi çahomıştır. Hırsız ara· 

nıyor. 

l l - Gıızelyahda elektlrlk· 

11 tramvay deposu ardrnda 

Adem oğlu lbrahlm; ay!!I yer · 

de Mehmed oğlu bay AU'oln 

15 lirasını zimmetine geçirmek. 

.ıuretlle emniyeti ıullstlmal et· 

ılğlnden tahkikata batlanmıotır. 

12 - Büyük asansör mile· 
tecf ri bay Y oaef 'in aeaneör 

makine dairesine bırakmış ol· 

doğu on lira dı-ğerlnde veleı · 

piti çahnmıotır. 
• • • 

Bayramın ikinci 
olan vak'alar: 

gnnil 

bagcınlerde tekrar Mldllli'ye tuıulmuo, bıçağı alınmıştır. Hak· 

daneceklerl doyulmuştur. 22 Mart kında t1hklkata devam edil· 1 - Çorakkapı'da Tahir 

Yaptığımız tahkikata göre T k mektedir. sokağanda Abdal oğlu bay Yu. 

Midilli umumi valisi kendlelle opra Bayramı.. 5 - Çorakkapı'da Elvanlar suf'un ntnden bir boya Hn· 

gôrGoen bası ldmeelere isyanda Geçen yıl olduğu (!ibi bu sokağında otııran Melek kızı dığı çalan Salih oğlu Rımlz 
kendisinin hiçbir alakası bu· yıl da 22 mart günü (Toprak bayan Allye'nln evine dilenci· zabıtaca tutulmuştur. 
lonmadığını, yalnız Venlıeloe bayramı) olarak kullularıacak· ilk makeadlle giren Hüseyin 2 - Sarhoş olarak ba@lma· 

tarafından adalar umumi HU· tar. Berşeyden önce bir ziraat kansı Zülflye, Mehmet karıeı hane civarında ba~mp cağıran 
llAıne tayin edilerek. bir müd· memleketi olan TOrkiye'nln Fatma, Mehmet luıı Bahriye Emin oğlu Mustafa zabıtaca 
det vazife gördOğGnQ ve sonra merkezinde bu bayramın layık ve Kamber karısı Hatice hır· yakalanmıştır. 
Ayvahk'a iltica ettiğini eöyle· olduğu ehemmiyetle kutlulan· eızhk teşebbüsilnde bulunmuij· 3 - Çorakkapı caddesinde 

IDlttir. Bu itibarla Mldllll'ye maıı Ulzumunu gözönilnde tu tardır. Bunlardan Hatice; len· Ali oğla Emrullah, Hayrettin 

dönmekte hiçbir mahzur gör· tan Ankara Halkevl o gftnQ dllerlne kurban eti vtren hayan oğlu Cemal, Nuri oğlu Siya· 

~emektedir. Ayni zamanda geni~ ölçüde kutluhyacaktır. Aliye'nln ihtarına da aldırmı mellin ve Şabab oğlu Kadri 

Telefon 3151 TAYYARE 
................................................................. ,, 

SfiNIEMASO Telefon 3 l 51 

Bayramm 4 günn içinde hemen hemen izmir balkanın yarısı tarafmdan ziyaret edildi. Herkes 

aoıo e m ô ır h a n e M ü cdl ü ır ü 00 nün 
~imdiye kada.r İzmir'<le gösterilen ·~n iyi f ilinılcrdcn çok daha iyi fllduğuuu tasdik etti. HugOn hu 

hnynk ve mOstcsna f ilnı devam edecektir .. 
AYRICA "Nuhun Gemisi,, tamamen renkli kahkaha filmi •• (1~0KS dOnya havadisleri (Tnrkç~ slb:IO) 

Yarın Bnynk Fransız Opereti 

D EDE 
SEANSLAR: BugOn 15-17-19-21,15 Son SeanA (Ucuz Halk Seansı) dır .. 

lsarl:oş olarak nara attıkların. 

dan zabıtaca yakalanmışlardır. 

Cemal'f n üzerinde bir de ta· 

banca bulunmuı ve alınmıştır. 

4 - Yapılan genel elllh 

yoklamasında h.içeşmellk'te Ah· 

met oğlu Mehmet ve Ali oğlu 
İbrahlm'de birer bıçak, Mueta 

fa oğlu Mehmet Ali, Ali oğlu 

Celil ve Musa oğlu Mehmet 

Ali'de birer tabanca, Kr.m.,rde 

Lasan oğlu Sami ve Duan oğ· 

lu AH'de birer bıça1r, Ali oğla 

1zzet'te bir ıueı11lı çakı, Keçe· 

ellerde Rısa oğlu Moıtafa'da 

bir tabanca, Bobor oğlu Molz 

ve Rıfat oğlu K.Azım'da bir bı· 

çak bnlunmuo, zabıtaca alın· 

mıştır. 

5 - K.eçeclJerde f nkıl4p ao 

kağıoda Murtaza oğlu Huao, 

Şaban oğlu Niyazi ve Mehmet 

oğlu Veli sarhoş olarak yanla· 
rına aldıkları Tire'll Şerif kızı 

Nebiye'yi birblrlodeo kıskan 

mışlar ve bu yüzden dö~Oomo, 

IP.rdJr. Haklarında ıahklkaıa 

baolanmıotır. 

6 - Kl'çecller caddeıfnde 

Abdurrabrnao, lb~an oğlu lh. 
aao ve Ahmed kızı Ayşe sar 

boş olarak nıtra ııtlıklarından 

zabıtaca yakalanmışlardır. 

7 - Karaotioa'da Gönül 
sokağında Refet o~lu Bay Meh· 
ıned'lo evinin muıbağınd:1 ya 

kılan ateşten bacadaki kurum 

lar alet almıt n yangm çık· 

mışaa da derhal aöndDrülmüşlür. 

8 - Karaıa~'ıa Bay ~aıib'ln 

alleevlode Rafall oğlu Marko 
Eeklnazl'nln odasında oo kiti 

tombala çekmek suretlle kumar 

oynadıklarından zabıtaca yaka· 

lanmııludsr. 

9 - Karııyaka'da Alaybey 
letaıyonunda R"tld oğlu Fey· 

ıollab ve kardeşi Mustafa ile 

Ömer; blrleoerek ôtedenberl 

araları açık olın Behlul oğla 

Sabri, Rasim ve Zekeriya ara· 

ıında kavga çıkmıı, Feyzullah, 

Mustafa ve Ömer demirle yek· 

diğ~rlerinl dövernk. yaralamış· 

lardır. 

10 - lkiçeomellk cıddetıin· 
de gene Ağaoğlıı Hikmet ear· 

hoş olarak nara atmıt Te bekçi 

Hay Ömer tarafından karakola 

götürfllilrken Mevltıd oğlu Neşet; 

arkadaoı Blkmet'I kurtarmak 

nıabadlle hekclnln Ozerlne ab· 

larak boğazını ııktağandan ikili 
de tutulmuıtur. Tahkikata de· 
vam edilmektedir. 

11 - Y uıofdede caddealnde 

belediyeden ruhpt11z ıahncak 
kuran VAııf ofla Ali Ekber 
belediye zabıra memura Bay 

Sabri n Bay ecati'ye ıözle 

hakarette bulunmuş ve kar111 
Bayan Emine de polis memur· 

larının vazifesine müdahale et· 
tiğlndeo ikisi hakkında tabkl· 
bta baelanmıştır. 

12 - Kemer'de Kuroçay 

mahallesinde Rifat oğlu Kb.ım 
aralarınd11kl geçimsizlik yDztln· 

den kalnvaldesl SOleyman b· · 
rıaı Bayan Ayoe'yl taola baıın· 
dan yanlamıotır. Yarala hHla 

neye kaldınlmıotır. 

Bayramın OçOncO gOuO 

olan vak'alar: 

kontrol rşekill1ırl ve klDDD 

m6eyyedelere ald madde 

vardır. 

Yeni polle 

Jayfhaeı da 

Bu IAylbanın bazı raaıların 

göre polieıe moıörla •e batt 
vanh kıt'alar çogahalar.ak bl 
yiik vllAyetlerde motoılklell 

süvari pollı bölilklerl tetkll 

edilecektir. Mevcutlar moayyea 

bir nlsbet dahilinde genl,letlle 

cektlr. 

Bundan bıeka pollı teıldlib 

bOtGn kaza merkezlerine HrıD• 

cıya kadar teemll edllecektlr. 

Llyibada daha bazı mOblm 

eıaslar bulunmaktadır. PoUı 

llylbaeına göre, ~illyetlerde 

bışkomfıerler ıonra mDıatl 

maaeh komiserler 

caktır. 

Postalardan 
ş;kayetçiyiz .. 

lzmlr'de po9la işleri çok bo 
zuldu. Ş ~btr dahilindeki abone· 

manlarımızın gur·teJ,.rl yerle· 
rine gitmiyor. Şimdiye kadar 

birçok drfalar, alikadarları t11° 

lefnola kt>yflyenen babf.rdar ~•· 
tiğlmiı halde hiçbir nrılce ah· 

namadı. En ytnl bir misal : 

Dnlet demlryollara yedinci 

loleıme mOfettfoll~lnln bıynmıa 

birinci gOnDne alt gasetelİ:ı-t· 

ka bir abooemanımızın Hine 
bırakılmıotır. Bana benzer her 

gtln bir ı;tklyct dlnllyorus. la· 
mir posta lelerini bir yolun 

koymak lbtmdır. AlAk •. darlaııa 
dikkat nızarlannı celhederis. 

1 - Kanntlna •da Ş6köfe 

ıokağıDda teni Rnııem oğl• 

Bay Meh'lledln evbı.- giren İb
rahim oğlu NoruUıb bası "ifa 
çalmak Gaere iken totolınuttw. 

2 - lo,incaacı baaında BalU 

oğlu Sıdkı, Ö ı.er otla ~adlr, 
Abidin oğlu Selim ve Alım_,. 

Emin fırıldak çerirmek •~tile 
kumar nyaarken tatulmaılaidır • 

3 - Kemer caddeılnde lf~h· 
mt-d o~la bay SiUeymao Ye k• 
rısı h~7an Barlyeye barfeacJu.. 
hk edeo Mebmed Alt . o~ba 

Enver zabıtaca yakalaamııtır. 
4 - Pettemalcılar'da aubae 

olarak ıebebals Calib oğla bay 

Ferbadı bıçakla yaralayan dell 
İbua kaçmıotır, zabıtaca 1raa· 
ma•tadır. 

5 - Kemeralhnda bllirdo 
ıalononda hıy Şnket'la dört 
deıte iskambil Uğıdı bokı&r 
Naci tarafından çabnmıttar. 
Zabıraca Naci aranmaktadır. 

6 - Etrefpqada yfizbatı 
Hası~ Ağa ıokağındı urbot 

olan Etem otla terllkcl Mlı· 
Hm, aralarında çıkan k .. pda 

bıçakla Hileeyfn oğlu kör Şa· 
hanı sağ b ôğrGndea atır IGret· 

te yaralımııt.r. Yarah battaha· 
neye kaldmlrmetır. Vık'ının 

faili tutolmuıtur. 

7 - Değlrmendtğında Necip 
Efendi eokağında hacı Ali oAla 

, Yoeuf Zıya, evine mlaaf lrllle 
,tden Yugoelnya teba••ndıa 
lbrahlm kııı 920 dopmla ba· 
yan Fatma 'nrn e•lenmek •adile 
kızlığını kirlettiği ubttaya ti· 
kAyet edllmlt •e tabkaaıa 
batlumfttr, 



Altın ordu Altay'ı 2-1 Sayı ile yendi, Burnava'da ~or Bayramı 
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:Misafir=Çinkaya -Tak;~·~·K. S. K:-3 G8İih Geldi, 0 e 1 arış ar· veu ır 
---Fakat Gözle e ile Olan: Maçı Kaybetti. .Fudhol Maçı Yapıldı. 

Bayrom (?Üulerinde yopılması 

kurarlaştırılun fudhol maçları 

halk üzı-rh.de hem iyi ve hem 

de fono lr! lrler bıraktı . 

Alıay Alııoordu maçında 

bazı oyuncularan birbir lrrlne ve: 

hıılka kar;ı l!Ö•terdifdcri D t> Zu 

krt tztlk (?Pnçlik '\e porculuk 

nıiınmo ciddrn acı ve elim bir 

teelr barokını~tır. 

K. S. K. - Çankn~ra: 
Bayramın birinci günü çok 

oğuk bir havada Çnokayo -
K. S. K maçı yapılıfı . Ji'udhol 

heyeti rel i Bay 1ua: .fanın 
idaresinde yapılan bu maç11 

Ankara şomptyonu Çankaya ta 
kınıı ~öyle bir kadro ile çık· 

mıştı: 

\ eıı~an 
:\uri l'uad 

Gazi 1 Lrolıiın llilwi 
Oıuer lekender Orhan Hııkkı Mustara 

.. J 

Oyunun beraberlik ~ uzlyeıi 

°';ok sürmedi. Bir dakika ııoora 
ı op ~Altay lı:albSİnde ayaktan 

nyuğa dolaşarak Altay kalesine 

;!irdi. 

Gol. Altınordu tekrar gaUb 

m~' kie çıkmıştı. Oyun sona 

.kadar 1·2 ile geçti ve Altmor· 
du hu maç lçlo konan kupayı 

lolJı. Oyunun bu kısmında ha· 
kem her iki taraftan iki oyun· 

cuyu çık~k giblğGi~ı bir 

harekette bulundu. Yalnız ha· ' 
kı·m!ö""'-f~iWl-ki;aldioe vukufu 

ıezdı. Göze çarpan blrşey nrdı. 

llı.k.em taç tıtııından ofsayd 

vermiıtf. Halbuki oyun kaide· 

sinde tllÇ atışı ile korner atı· 

~ıoda bir oyuncu ofeayıl ola· 

mu. 

Çankaya · Göz. 
lepe Maçı. 

Saat 4 ü 20 geçe kuvvetli 

rüzgArm yardımıle oynamıya 

başlıyan K. S. K. lı mfidef lln 

hatalı bir geri pıe vermesi Çın· 
kayaya ilk gol fırs:ıtmı hazırladı 

ve Hekkı'nın ayağından Çan
kaya ilk golü kaydetti. 

Göztcpe kalesine gol girerken ve Göztepe takımı Aokora şampiyona Çankaya 
takımı bayramın Qçüncü günü 

ikinci oyununu da Gözlt'pe ta· 
kımı ile yaptı ve bunda, bire 

karşı iki sayı ile mağlüb oldu. 

15 inci dakikada K. S. K. m 

hlr hücnmundo soleçık Şev· 

ket'in uzaktım bir şutu rOzgıi· 

rm hızile Çankoya kalesine 
girerek beraberliği temin etli. 

Son dakikaya kndar mfitevazin 

~tÇt'n ovun 44 üncü dakikada 

kok bir gol fıraatı kaçırdılar. 

K.S.K. daha güzel oynıyordu. 
Fakat Çankaya'lılar, azıktan 

bir şiltle Oçüncü gollerini de 
kazandılar. 

38 inci dakikada K.S.K. ıo 
devamh hiicumlarından birinde 
Hilmi takımın ikloct golann de 

yaptı ve oyun 3 - 2 Çankaya· 

lıların gallblyetl ile bitti. 

Altınordu · Altay 

Hsafir Çankaya ıakımı. 

K. S. K nleyhine verilen bir Kupa Maçı .. 
serbest vuruş cezası ile Çanka· 
ya'hler ikinci gollerini de yap 

tılar. İkinci haftayımd11 Çanke· 
ya'lılar rQzgar yerdımlle oynı· 

yorlordı. Bana rağmen K.S K. 
lılar kısa paslarla Çankaya kale 
sioe yanoşaro tehlikeli vazı. 

yetler ihdas etmekten geri k l· 
mıyorlardı. 

15 inci dakikada K.S.K. mu· 
heclmlerl çok ynkmdao mubok· 

Bayramın ikinci gfinQ eahı, 

birinci gQne nlebeten daha 

kolabalıktı. 

Altmordu tıkımı bu maç 

için Türkiye ozon atlama ıe· 
kordmeni Tevfi k'le beraber 

latenbul'dan gelen Salih Mu· 
rod'ı da almıştı. 

lzmlrspor'dan Boy Sabrinln 

ld resinde yapılan oyunun ilk 

~#<I 
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annemin ve meçhul bir yavru· 

nan çehreleri mOtemadiyeo 

bir sinema filmi gibi gellb 

geçiyorlar. 

Mfilklyeden yeni çıkmıştım, 
kalbim boştu.. Aşkı easamış· 

tım.. rlheyet adada onunla 

karşılaştım. Birçok geUb geçici 

hddl eler, .kalbimin iletüode iz 

bırakmadan ancak bir rüzgAr 
gibi savrulmuşlardı. e yalan 

eöyllyeylm, kalbimin doldoğo 

gfin, Adeta senelerce bir yav. 

ruvı malik olamamış ve sonra 

Yazan: Q~Hahnıi:Gökçc 

bu :saadeti idrak etmlı bir 

kadın heyecanı içindeydim. 
Bir akşamdı. Ooo tekrar gör· 

mftştOm, fout bilmem kaçıncı 

görnonoıdti?. 

Siyah gözleri. bambaşka bir 

parıltı içinde yenıb tutuşuyor· 

do. Genç biraderi, arkasında 

aheste aheste bir çocuk araba· 

sını sevkedlyordu. iri gözlerinin 

kirpikleri, bezen ufuklara ha· 

kınca blrlblrlne karışıyordu. 

Onu gizil bir bakışla tetkik 

ediyordum. 

dakikalarında Vahab'ın uzak· 

tan bir şutu gol saduları ara

emda avta gitti. İki dakika 
sonra Altınordu kalesi bir gol 
tehlikesi deha atlattı. 9 uncu 
daklkad11 da Sabahlttio yere 

yatarak Vabeb'ıo ayağından 
muhakkak bir golil kurtarması 
ile Altay'ın hficumlarına nlha· 
yet verildi. Sıra Altınordu'ya 

gelmişti. 

20 inci dakikada Cemil topu 

Hakem K S. K. lı EAad: 

Oyun baelıdıktao sekiz da· 

kika sonra Göztepe Hğ lçl Ha 
lld güzel bir fırsat yakalıyarak 

Göztepe'olo ilk golünd yaptı. 

15 inci dakikada da Göztepe· 

nlo bir akınmda Ç11nkaya mü· 

daf li Nurl'nln hatalı bir hare 

Altınordu'oun birinci devrede Altay'• attı~ı gol. 

ancak kornere çıkarmak sure· 
tile gole mlnl olabildi. 26 1ncı 
dakika ohna~to ki Altay kale· 

elsi Cemll'in ekseriya yaptığı 

gibi bu sefer de vakıteız ve 
faz le çıkışı Altın ordu 'ya ilk 

golü kazandırdı. Dene b6yle· 

likle 1 • O bhtl. 
İkinci devre: Mütekabil akın · 

lorla geçen oyunun 35 inci 

dakikasında idi ki, Doğen'a 

düşen bir fırsattan Altınorda 

kalesi de mukabil golü yldl. 

Sanki o Hniyede bo gözler, 

ufukta meçhul bir hayali eü· 

zOyor gibi dalıb gidiyorlardı. 

Pervasız, levendana bir yürli· 

yfişü vardı. GöğsOnü geriyor, 
!başını biraz kıldırıyor, ayıkları 
altını <:eleokler, papatyalar, 

gQller, zınbaklar ıerllen bir 
Kleopatra hııme· fle •lferllyor· 
da.. Bcrgönkil tesadüf, nihayet 
onun da Dazara dikkatini cel· • 

betmlotl. İlk gOnlerin lAkaydf 

ve gurur dolu bakıı1arı yuıı 

yavaş gizli bir lşınılık göster· 

mlye başlamıştı. O akşam, 

başımı peoctreye dayayarak 

uzak, silik ufukları saatlerce 

seyrettim ve onu düoOndilm. 

Anlıyordum ki, dimağım artık 

onunla dolmoğa bı~lamı~tı. 
Kalbf m, görünmez bir eUn 
avuçlara içinde zaman zaman 

eıkıhyordu. GOzlerlol görOyor· 

keti Göztepe'ye ikinci golü de 

kazandırdı. 

30 uncu Dıklkıdı da Göz 
tepe kalesi ne verilen bir penaltı 

vnruşondan Çankaya ilk ve son 
golilnü yaptı. 

Jklncl devrede herlkl taraf 

çok çalıştılar. Bilhassa oyunun 
bu kısımında Çankaya'hlar daha 

h4klm oynadılar ve çok yorul 

dular. Bone rağmen kaleci Mah· 

mud mildafi ve santerhdın son 

derecedeki gayretleri (;öztepe· -dum. Yürilyor, bOtüo gOzelli · 

ğlnf göstererek geçlb gidi· 
yordu. 

Üyle bir esans ta knllanı· 
yordu ki, bdUln mesamıtımdan 

sftzülerek ıçıme, ciğerlerime 

yayılıyordu. 

Gene bir günda. Dadı geride 

idi. O, yirmi otuz metre kadar 

ileride ytırüyordu. Sırtında to · 
poklarını kadar uzanan ince, 
siyah bir ipekli ıal vardı. Ooı 

bir ehram gibi bOrünmOttü ve 
bu, onun kendine mıhsue bir 
tuvaletiydi. Akıım karanlığı 

baemıştı. Siyah elloetl, alaca 

karanlığın dalgalı dekoru içinde 

ağır hareketlerle ilerliyordu. 

Beni gene gözilnQo ucu ile 
eilzmüştü. Batımı iğmlştlm. 

Farkına varmıftı. Ktmblllr, 

belki de 11ferlnden memnundu. 

Kalbim birdenbire sıkılmııtı. 

Uurnııva por bayramını.la seyirciler ve:eporcular. 

Bayramın ilçllncü gfinü Bur· 
nava alanında C. 8. fırkası 

himayt:slnde bulunan Burnava 

epor kulObü tar11fındeo bfıyük 

bir spor bayromı yapılmıştır. 

Seyirciler çok kalabalaktı. İe· 
tik idi marşı çalındı ve ayakta 

dinl endi, proğram mucibince 

entl4 çuval koşusu yıpıldı, oo 
klefden Şeref birinci, Muzaffer 

ikinci geldUer. 

~~~~~----~~~~~-
n 1 n galibiyetini kaçırtmadı. 

Şehrimizde iki maç yapın 

Ankara ıamplyouo Çaokaya'lı 

gençler diln Afyon yoltle An· 
kara'ya dönmüşlerdir. 

Pehlivan G nre~ leri 
Bayramın dördünca gilnft 

(Dan) Alsancak stadyomunda 

iddialı pehlivan gilreşlerl yapıl· 

mıştır . 

KAzım Ra im arBBında yapı 

lan güre~t ReFim, lbrabim·Ra· 

sim aros ndeld güreşi İbrahim, 
Adt'm'le lbrahiru'in yaptığı gil 
,,.,ı Adr:m kazanmış! rdır. 

Adem'le Bucıtlı İbrahim bfr · 
birlerini yeor:mlyerek berabere 

kalmışlardır. 

Buca'h MOmin'le Buca'lı il 
yas araııındıld gftreol M tlmin, 
Hüseyln'le Karamanlı k.QçQk 

hafız arasındaki güreıf Bilseyln 
Abdi ile Hıklu'nın yaptığı gG· 
reol Abdi kızınmışlırdır. 

Bae ortayı tutan Hakkı·Rlfat 

arasındaki gOreef Rlfıt pehll· 

van kazaomıotır. 
Baş gCireşi yapan 1\f Qliylm 

pehlivanla Tekirdağlı Hüeeylnln 
güreşi çok heyecan verdi ve 

neticede heoQz çok genç olan 
Hlieeylo pehlivan kazanmıt ve 
alkışlanmıştır. 

derin derin nefes aldım. 

Çocuğun arabası yaklaşuken 

gayri ihtiyari arabaya doğra 

yftrüdüoı. Genç Arab kızı, 
dikkatle yüzüme bıkh. Ben 

arabaya Jğllmlştlm: 

- Ne giızel bir yavru, de· 
dlm, hanımefendinin mi? 

Biran cevab vermedi. Sonra 
bozuk bir İngilizce ile: 

- TClrkçe bilmiyorum. 
Dedi. Şışırmııttm. O, yoksa 

bir ecnebi miydi? 

- Y aaı ·dedim· ıu halde 
İnglllzce eorıyım, bu gOzel 
yavru, madamın mı? 

Goldü: 

- Evet ·dedi· mıdımm de· 
ğll, hanımefendinin .. 

- Hanımefendlnlz lstınbul· 
lo nıo? 

- Hayır, Mısırh.. Seyahat 

mıkeadlle geldik .. lkl ay dıbı 

100 metr~ sür'at koşusunda 

9 kitılden blrlnclJlğl Altay'lı 

Fuad, lkioclllğl de Haean ka· 

zandı. 

Simit ylme müeabakasıoı da 

Şeref ve Haean, oeker kapmada 
~ l!'etbl ve Necmi kazandılor. 

1500 metre sür'at koşuRuna 

7 kişi f ştirak ederek birinciliği 

Safer, ikinci vq Qçüoc61Qklerl 

de Muammer ve Rıza aldılar. 

Y umurla koşusu çok eğlenceli 

ve zevkli oldu. Çünkft bo ko· 

şuya sporculardan maada yış· 
lalar da iştirak etmişti. Muhaefü 

Abidin ile eczacı Hasna Kemal 
sondan btriocl ve ikinci gelerek 

seylrcUer tarafından alkıştan· 

dılar. 

~fondan sonra futbol maçın• 

başlandı. fzmlr'in gayrlfedere 
kulfiblerlnden Eşrefpaşe takımı 

ile yapılan bu maçı Burnava· 
lılar 2 4 J aıaodılar ve kapıyı 

aldılar. 

Oyundan mora fotoğref lar çe· 
kildi, fırka rel i bay Cemal de 

ı;ençlt"rl toplıyarak bir söylevde 

bulundu, msdalyalırı, kazanın· 
ların gö~üelerlno taktı. Futbol 

maçını kazanan Buroan'Jılar• 

da kupayı verdi. 

Cuma giloft hayrım uçurt· 

mBBı mftnısehetile tekrar spor 

eğlenceleri yapılacaktır. 

Macerapeı·est Lord 
foglllz Lord l\fontağ, Frene•· 

nan Fas'takl ecnebilerden IDO· 
rekkep alayına 5 sene tçlO 

ıeker yHılmıştır. Lord, eey•• 

hatlar yapmış, macera geçit· 

mfş bir dellbnlıdır. 5 SePe 
sonra da bftyük bir kotra ile 
Atlantlkte bir seyahate çık•· 

kalıb döneceğiz. 

Blrarahk başımı çevlrdlı.ıt: 

İleri de durmuş, bize bıkıyordd· 
Ben çocuğu okşıyırak d•dı il• 
konuımıktı devnm ettim: 

Yavrunun ismi? . 

Fuııd .• 
Babası nerede, borada ffJ1y 
Hayır, Kıhlre'de .. 

Çok güzel.. 
Genç dıdı, ileriye doğrO 

bıktı: 
b • . 

- Mlisaadenlzle ·dedi· 
nımofendl bekliyor. 'ıeıl ol" 
sizinle her aktım karşılaşıyoruı· 

d• Bebeğimizi bııkı ıkşılD 

okııreınız. 

Bn kadarcık malumat, k• 
, .. 

f ti' mıo içinde, kın bir yaz ıı b 
nası gibi ortalığı kırıeur• 
geçmfıtl. ,,.,,,, 

- Sono var 
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Salak, Fena Değil Amma, Bir Derde 
Dokundun Viğitim .. Dedi. 

Ve onların Ct'vııp Hrmelf'rine 
••kit bırakmadan kalkts. ile 
rlde bir çam kütüğüne bağlı 

duran ahnı çözdü ve ağaçların 
•raeında kayboldu. 

Aybeyle Salak baş başa kal 
lbıolardı. f«'ıeılda~arak konu~u· 

Jorlardı. Diğer haydudlar bun 
dan tOpbelenmiyorlardı. Çünkü 
0 nlu mlsaf irleridl •e içlerinden 
biri, rrisfn doetu idi. 

- Sorgum f cna oldu gııllLa 
Salalı.! . 

- Fena değil enımo, 
derde dokundun ylğltim .. 

- Onun bir ma~ıa~ı 
01rnalı .. 

- Evet; vardı .. 

hir 

l"Rr 

Salak, hafıza 1[11 loplar gibi 
biraz du n lü. Şimdi o da h,. 

1"canlanıyor ıı. Çu ku ayı i lı11 
tarının lçind,. kendisi de yaşı 
Jordu. Aalatmağa ba,ladı : 

- lforlf, sm!. 
Meçhul Tekin o kudar ha~ır 

mı~lı ki, uyanwıştını. Beni e,iir 
mlyorlardı. Biraz ileride ı,:ay 

k narında \'C at ı1 tünde kar~ı 

karşı)& duruyorlardı : 

Grr.ç olen, guıel giylnmfı;ııi. 

Bdlı ki, blzmı !!lbl kopuk, zü 
ğürt herif inden dt>ğlldl, dlg•·ri 
ise. h,.ı inı hlr ı-~im .. 

Fakat atıo üı1t find" öyle bir 
al ylı duruşu vardı lı.1, bo~um11 

ı; tti. Kar, ıındakiolo ) özüne 
bi e bakmıyordu. Bu~ındaki kü 
lalım tozut u ti lkiyor, bay\.'aDI 
nıu yelealni okşıyorJu. iri ~arı, 
b bac , penaQız, kahraman 
bir g<'nce bı nılyordu. 

An;ız.ın, (.!• nç üvarl, f'~eri 

rıln sol f r (•ndak\ bir nrf iri 
çıkardı v uzun uzun üfledi. 

Y bnncı ia ·, acı acı guldü. 
Sonra sarardı, daha ıonra kaş 
lanoı çattı. Oz~ngllerln üstün· 
de doğruldu ve atının 6etünde 

yer1ettl. Acı bir kahkaha ath : 
- Adamlarını mı çağmyoc 

sun korkak herif! Senin gibi 
ıanh, ünlü gPçlnen Tekin boz 
malan, zaten başka blrşey 

yapmaz. 
Ve bunu söyler söylemez, kı 

lıcım sıyırdı. Kalkaomı kavradı: 

1u11n değil, ıankl bir aralan 
yeleıl kabarmıştı. 

Hayran kalmıştım. \abani 
ddikaolı. lkt mlııll lıüyümü~tü. 

Bir kne nr<lrna lıalı.ıı. Sonra 
gfıı.ü ile çRyın ıırni~llğlni, de 
rlnligfnl ölçt>r gibi oldu. 

O dakikada "Bnlııdıııı ki. bıi 
dt·likanlı, dögüşmeslni hll,.n, 

ardım, ifoüııü dü;ÜDf'D bir lııılı ı 
yi~ittir. ~:okluk gt Hrluse, er 

meydanında ölüp gld~ct'ktl. 
lJ ·dim ya; @özleri, duruşu, 

h!ikışı hoşuma gitmişti. İçimde 
birşeyler kanadı. Bir aralık be 
nim at kişnedi. Tekfo, ormana 
doğru baktı : 

- Heeey. dedi Orada in 
san mı var? 

Yerimden doğruldum cevap 
verdim : 

- Var, lneıın var .. 
Bey. t nıretm ğc alışmış ola 

cak, şu t,.rriptt- blrşı>V t'ih lı-dl: 
- U m n g"linlz, bir uğru, 

bu yerin beylerinden birine 
dil uzatacak kadar kOstahlanmış. 
Uğursuz ıerserlyi bağlayıp gd 
neşin karşıeındı, çml çıplak, 

alete tutalım .. 
Atımı yedekllyerek ormandan 

çıktım ve yakla~llm. Bence, bu 
işle aceleye ihtiyaç yoktu. Ev. 
vel4 gt>nce yaklaştım : 

- Her fakir, adsız ath bir 
uğru değildir. .Anlaşıhyor ki, 

kızklrdeşlni sevmiş. Şimdi iki· 
nfze de ıGyllyoram : 

- Sona Yar -

leri Nasıl Kandırabilmiştir? 
------------------------~------------------------- 8111 l inci yüzde - ıGngd bulunan baıtonlar le\.ll ıedlldt. Yıloız ısabhlerln rihel 

pılao tahkikata göre, donan· ediyordu. Gerek k11a Ye gnek verlerlolo tehdidi ahanda 1eniı 

mayı aellere terkeden, bizzat deniz kovveılerl sabit Ye efrmdı yapan tıyl• Aerbeıt bırakıldı. 
Salimin tereaneal kumandanı arasında propagtnda devam Venfzeloı ile meb'uHn Ye ayan· 
Spirômllyo'dur. Mumatleyh der· ediy,ordu. Bu feaad teokllAtının 

dan olan doıtları A Yerolı hin· 
hal yakalanarak tevkif edilmlı parolaeı ıu idi " CClmhurlyet 
ve dlvan•harbe verllmlttlr. tehlikededir. ,, Hazırlıklar ol· diler Ye Anrof guya Makedon· 

lıtanbul, 1 ( Boıuıi ) - dokça ilerlediği ••m•n Venlseloı ya ublllerloe hareket etti. Fa· 

Atlna'd• 111keri dlvaaıbarb, ıon Atlna'dan ayrıldı •e kıyamın kat gemldeklleria klffeel itin 

lhıllal hıldiseslnln tabklkatlle patlak nrmesln~ fntlıaren GI· kaçma olduğunun farkına •ar· 

meoguldı1r. Uay Çaldarİ!I, asile rld'e gitti. Bu esnada kendi~i mıo idi. S.beltleyin tın yeri 

rln iddia etrf~i gibi, krallığı dal01i ıurelle Pı1pulas ve mft ·~•rırken Avuof KH!OI ıdaıı 
iade t>decrk dPğildlr. BUakid trkaid amiral Oemratibas veHlr 

cOmburiyel rejimi e~Hlarıoa 

ılokunulmıyacaktır 

Rüe adan Ml!t11ksae kanunu 
t'i!aeldf'l v~ Kablnrde bahld~· 

h111.ı cf,.ı!l~lklikler yapılmaeını 

istc.-mi~ıir. 

Atine, J 6 (A.A) - A~keri 

ınabkrme ibtllal harrketioe aid 
tahkikat ve feıintalLlarına de 
vam etmektedir. Yapılan tab 
kikıt Plistınıı'ın 19:13 tari 
binde yapmış olduğu neticesiz 
bareli:ete kadar ozayıb giden 
fesad tt-rılbatınıa ne ıuretlP. 

bazırlanmıı olduğunu meydana 
çıkarmıetır. Bo hazırlıklar cüm 

burlyet müıiafao81 ismi veril· 
nıiş olan bir h~yd ıaıafından 
yopılıyordıı. V f'l bu hf"yt'.tfn 
maksl\dı halkın i tihahı ile 
iktidar mevktine gelmlo olan 
Çaldarle bük ômetinl devirmek 
idi. Bu teokllltın Atloa ve 
Plre'de 750 tobeal vardı. Bun 
lar Venlzeloı ile Vealzelist 
fırkaıının vermf ı olduğu rapor· 
larla birçok eza ve taraf ıar 
kaydediyordu. Heyetin reisi 
Venizeloe'un ıahııi dostu olın 
general Papolastır ( Ki timdi 

mevkuf bulunan eıhaa aruın· 

dadar. ) Da tetkllAı, aralanna 
bllbt1sa içlerinde ufak birer 

ki meelerle mubah,. rede bulu 

nuyordu .. 
Yapılmakta oldn tahkikat, 

ihıiltil herekf'tioin gayrsi bil· 
h•sııu Aıloa'nap işgııll olduğunu 

meydana çıkarmı,.tar. Bu fogal 
lt>şebbüeQ hükumetin ıert icra 

arı fleyesiode suya diltml4tfir. 
Tersan~ye dGnmOt olan mGret 
tebatın tfadrlerlnden anlaşıldı 

ğına gör,., asi zabitler, efradın 
kendılerlne llHl etmelerlnl le· 
min için bir takım mOUfatlar 
vadetmloler, hatt4 onları Make· 
donya'da ve bBıün Yunıui tan 

da isyanın terakki etmekte ol

duğuna lnandırmıy• çıhtmıo 

lardar. Batti bizzat Venhselos 

birçok mükafat Ye terfi nlt· 
lerlnde bulunmuıtar Donunla 
beraber aıilerln M•kedonya'daki 
ilk mağlublyetlerl Ozerlne grrek 
Venlzeloı Ye gerek aıl bahriye 
zabitleri teıebbftılerlnln aka· 
mete u~ramıt oldogunon far· 
kına •armıtlırdır. 

11 Mart pazırteıl gflnl ôğ 
leden ıonr1 Venlıeloı ile De· 
meetihaa arasında yapılın bir 

gôrlımede f lrar kararlara 'Ye 
rllmiıti. Yakında bir hava 
bombardımanı yapılaeağl baha· 
neelle btltln mlrettebat bap 

na vasıl oldu. ilk eaodala Vtı 

nlzelos İlf' lı.ı.rı11 ve do~tları 

bindiler. Vt"aizelo! yanındaki 

iki ıövelvcri undala attı. Ka 

uda bir kayanın Dııüne uıu · 

rarak uzalr.lıomalt• c.lıu Ave 

rofu Qmld!lz nazarlarH .. tetyi 

etti. 

Veoizelos'un 500 milyon 
drahmilik e,yası haczedildi: 

Aılna 17 (AA) - Veaiae· 

los ile karı11nın •e ogolları· 

nın emval ve emlAkl mlıadere 

edilmlttlr. GHetelere göre bil· 

haua ment'al rmltk, mobllye, 

kGtClbbane ve un'at eeerlerla· 

den mlrekkeb olan ba malla· 

rıa luymetl 500 milyon 

mlye bali~ olmaktadır. 

B. Çaldaris 

Sefirleri Kabul Eni: 

dnb· 

Atlna, 17 (A.A) - Tlrklye, 
Franıa, lngUtnr, YugoelHya 

Ye Romanya ıef irleri bay Çal· 

darlı tarafından kabul edlhnlt· 

lerdir. Sefirler, memlekene ıl· 

k üaetln iade edi1111lı olmuından 
dolayı batbakanı tebrik etmlt
lerdir. 

- Ben, Kırgızım, hilireln .. 
&.rdeılerlmln en .küçOğft ben 
...... S.bam ôlftoce kabileden 

"1alclım, babya doğru gittim .. 
0'-tın çıktıktan bet ay sonra, 
tergaaa taraflarına dftttilm .. 
Seı. de gösOnle görd6n yı; Fer· 
llı.ı, sengin, gOzel, bahçelik, 

JttfUlk bir yer.. Oralarda eğ· 
~~ip kalayım, diye dOşGndftm. 
'""'illeyi bilmiyordum . Bir g6n 
~rgua argın, hatt4 ıç karına 

r ırmak boyundan geçiyor· 
tQlll, YllrGdDm, iri bir söğüt 
•tacının gölgesinde uykuya 
4-ldım. 

Versay Muahedesi Tarihe Karıştı. 
ADtıaın kulağıma bir ses 

leldı : Iİld kiti ıerl Eerl konu 

~111orlardı, o kadar yorgundum 
I, gözlerimi aı;amıyor ve bir 

"1• içinde bulunduğumu sanı· 
)Ordum. 

1 O •özleri hiç unutamam Şöy· 
e kooaıayorlardı : 

llt - DeUkanh! Boraya Ferga 
la. derler. Toprağına, yeılline, 
~it ıayuna, rfis6inna göz 

•nla göıClnCl patlatmz, 

1 .._ Ne demek lstlyonon? C•· 
lflalll L 

lllQa pe~ yerinde amma, be· 

llekı •hmın koyrnğondakl si· 
bı er bile böyle t~ylere pabuç 
'•k1ı111. Sen ldmıin eneli °"0 ~yle! 

1 

ftar - Bea mi, ben, bir Beyim. 
tlt Teklnlm. Onam var, sanım 
....: lenfa gibi uğru makoleıl, 
.... gl daldan, hangi yardan, 
.. _ gl dlyardın koptuğu belir· 
'"ql bir ..._

1 
lereerl, boraya gr.Hp te 

8' 1ll lız kardetlme göz diker· 
' oaaa •ereee~m ceza .. 

flt. .._bi 86yle, ıöyle, o ceza ne 
lir ki? ' 

~ .. - Ne mi olabilir? Kazığa 
''•ak!. 
-o lırı na git te babanan uşak 

'-tt •• l6yte arkadae!. Kız kar· 
~ gelince; yaman bir kız 
q... •lım, Y•mın.. Ben Tiir 

~ Ôalmde J•lan, yılan gibi 
laz lenmes. 

La. kardettnl tanu rGzgirdan 
...... etlı . it pnn .. 
~ardeıia bir akar ıu, 
la. kaıdetfn bir aley, 

it kahlet1a bir ahu, 
'8kart1qıa Lir g6k yaldısı, 

- Baoı 1 inci eahlfede -
Parlı-Londra ve Roma hü· 

kumeılerl don akşam üstün· 

den itibaren ve 7 · 1 tarihli 
Roma ve 3 · 2 tarihli Londra 
uzlıtmalan mucibince müda 
velel ef kira başlamışlardır. Bu 

üç devlet arasındaki vahdet 

hiçbir zaman tezelzüle uğrama· 
mıt olduğundan bu miikileme 
lerln .oetlceıinl ııBk6ala bekle· 
mek icabeder. lnglltere kabl· 
neıl aon toplantııında Frana1 
ile karerlattmlan böllnmez 
teklif lerln aynen mohafazaeına 
karar vermlıtlr. Dtın alı:ıamkl 

gôrOşmelerden eonra B. Flan· 
den ve I.aval Roma ve J .. ondra 

eef lrlerlne telgraf çekerek ora 
lardakl hGktimet erkinlle te 
mıea geçmelerini blldlrmlo· 
lerdlr. 

Rusya Hayrette: 
Moaknva, 17 (A.A) - Havaı 

Ajansı muhabirinden: 
Almanyı'nın kararı burada 

derin bir hayret oyaadırmııtır. 
Bu karar ef kiu umomlyeyl 
tatmin edebilmekten çok uzak 
yeni ve ağır bir hatadır. Mev· 
cud kanaatlere göre, Almanya· 
nın günden gdne artan iddia· 
tarının önüne ancak Versay 
muabedellnl lmzalamıı olanların 
tam bir lttlbadile geçllebllecek· 
ıir. Herkeı 1aglltere'oln nasıl 
bir hatta hareket ittihaz edece· 

~ini ve Slr Con Saymon'nn 
&eyahatlnl gayri muayyen bir 

dra'da hAsıl olacak akıBIAmrle 

intizar etm' kıedir. 

B. Fon N6rat'ın iuhata: 
Loodra, l 7 (AA) - Royter 

Ajansından: 

8. Fon Nöratt'ın BerHn'dekl 
İngiliz elçlıi ::>lr Erik Fillpls'e 

verdiği malumat• göre .Almanya 
ordoıonun mecburi hizmet 
eeası Qzerlne mncudu 500,000 
kltlye baliğ olacaktır. Slr Coa 
Saymon ile 8. Eden'ln Berfin 
zlyaretlerlae gelince; Londu 
dfplomaei mebaf ilinde iki ka 
naat belirmektedir. Bazıları 

İngiliz kabioeslniz yeni bir el· 
yasal hHırhğ• meydan nre· 
bilmek için bu ıeyahatl kıea 

bir müddetle ırcll etmeyi terelh 
eylfyecegl f lkrfndedlrler. Ancak 
ekıerlyetln dOoOnceıiae göre 
,:,lr Con Saymon bir defa tecil 
edilen ziyaretin behemehal bu 
ıefer vukuuna karar Yerecektir. 
logllls nazırınan Uerlln ıeya· 
hatlerlnln teclli Moskova ve 
Varşova ıeyabatlertne de teıir 

edecektir. Llkln ens mes'ele 
Vereay muahedeılndekl aıkeri 

abkAmın f eehl keyt' lyeılnln 3 
Şobıt tarihli Franıız - İngiliz 
beyınnameelnde derplt edil· 
dl~idlr. Flbaklka ba beyanna· 
mede Franıız ve luglllz hOkü 
metlerlnln Vereay maa~dellnin 
beılncl maddesi yerine bir takım 
emniyet andlaımalaranın !kame· 
ılni arıa eyledlklerl açıkça tu· 
rlh edilmekte idi. 

tarihe tallk edlb etmlyece~lnl, Verıay muahedesi yır· 

merak etmekle beraber SoYy:et· hldı: 
ler emniyet meı'elelerl mava· Londra 17 (A.A) - Gue· 

llioı burofatı ile hab~r veri 
yorlar. ilk n,.şriyat bAdlıenio 

•,.hametinl ıtadil etmek arzu 
sunn göetP.rlyor. Sunday 1'1 mes 
diyor ki: 

- Berlfn mlzakerahoın bir 
ite yareyıb yaramıyırağım olm· 
dl kendi kendimlıe ıorabllirlı. 

Bunan yenld['n trcile uğraması 
çok muhtemeldir. Umumi em· 
niyet ıebllk,.dedlr. 

B. Bitler ve lngiliz •e· 
f .. ırı: 

Londra 17 (A.A) - Roy. 
ter Ajıaıının diplomatik ma· 
hablrinla bildlrdl8ine gGre 8. 
Bitler lngllls elçlalle g6rltftr· 
ken Almauya'da mecburi H· 

kerllk hizmetinin lhyı•ına ee 
beb olank cuma akpmı Fran· 
ıız betYeklU tarafıad•n mab'· 
oıan meellılnde dkl beyana· 
tını gôıtermlttlr . 

Almaayanın karan Londra· 
dakt ecnebi diplomatik meha· 

filinin feTkalAde hayretini 
mocib olmoıtur. Ayal mehdil 

Almanyaaın kararının Veruy 
muıbedeılnia betinci madde&I 

yerine kaim olacak btr &enlye 
ıoretl bulmak Ozere lnglliz 
nasırl•ranıa Berllae dkl olı 

cak ıeyahatla areleelade ilin 
edllmeelnl hararetle tefıir el 
mektecUrler. Soa mlaakereler 
eenaeında Almanların hemen 
Franıız ordoıana muadil Clçytls 
bin kltlllk bir orda iıtemek 

baıuıandald ıararlan da nuarı 
dikkati c~llb görtllmektedlr. 
Almaaya'aın yabaıa Venay 
maahedeelnl fetbe&mekle kal· ceheeladekl 9uiyetlnl değlttir· leler Vena1 maahedenamealal 
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larından da 011klatmıo • d ~u 

kanaatindediı in. 

I..ondre, 17 (AA) - K"h n'! 

Sir Con Saym,.n'in .ljprlfn se 

yabatlnde d,.tı~tkllk olma&• ha1'· 

kında blc;blr karar 'ff!rmemltıir. 

Ceoevre'deki akisler: 
Ceoevrr, l 7 (A A) - Buae 

ajanıı muhablrloden: 
Almanya'aıa ıon h'areked 

oluılararaı: el ktn amamiye 
as. rinde çok derin bir teılr 

yapmlflıt. Zınnolandupna g~re 

Alman hlk6mednln bo tarzı 

hareketi heeablıdır. Zln ba ıu· 
retle Almaaya kendiıinl mlsa· 
kere lçia daha hasırbkb addet 
mektedlr. 

ltalya'daki Fikirler: 
Romı, 17 (A.A) -

muhabirinden: 

e .... 

Roma hlkômetlnln Pariı •e 
Londra I~ lemua geoeolfae 
dair olan beyanat ltalya ile 

Fnma'nnı 7 IOllkAaaada •it· 
tereken glrlttWerl &aahbld• 
ttmımen riayet olanacagını ,.._ 
terlr. Mah\mdor ki ltalya em· 
niyet lıtlkrarınıD dWalann tah· 
dldladen akd~m olduıa bak· 
kındakl fikre iltihak etmlttlr. 

Almanya'••• karan Mkleame. 
elik teY deilldtr. Almanya'nın 
Almanya'aıa bu bnra çok. 
tanberldir bulrlaamakta oldaja 
hluedilmekte idi. Ve na11l ki , 
1ag1U. ak. ldtabınıa netrl ha•a 
kanetlerlnln aıkerlefllrllmedne 
yeelle olma11a ba .aelerkl karar 
için de Frama'da aekerllk mlld· 
detlnla 11utılmaa bahaae edil· 
mittir. 

Parie'le koDDfl"•lar: 
.,__._ ,., , ..... - ..._ ,_ 

1 

val bu ubab in· 1•1a • ttla 

h..tgüzarll ~ôrOtınh t6r. Gö· 
rı,aıe haki nrla tuıa lce~,,,.,ı. 

.J"l muhafaza t:rUl111ı ':ı.ı ... ı.d -fıt 

Alman ka11nnın ulnııl•t der· 
ıır~• kon~yine ftr ilm "' mt'Y 
suubabhı oldnAo z•t&rı !tfUme .. · 

tedlr. Bu eırada Lorıdra k•hi· 
nen fevbllde lıir toph:ıu.a )'ip· 

makta l ·. Buodaa dohıyı 

Fran• ile İngthere'rıiJ .,,~ .. 
terek~n karaı ftfe~klerl l!l· 

lattlmaktadır. 

Loadra Kablneıl toplandu 
Londra, 17 (A.A) - S.tb.b 

leyin lıtltaredP bulunan bak••· 
lar bGUlİJ gtlD temaı halind11 
kalmışl•ı dar. Kabine, yaraa 
ubab ikinci bir toplanbdaa 
nel hiçbir beyanatta balunal · 
mamwaı bnr vermlttlr. 8a 
beya ... tıa Ham kamaraaın• 
yapılmua mobtemeldlr. 

l1alya'aın nar.ar nokta ı: 
Roma, 17 (A.A) - Ha•u 

ajaamadaa: 

Reıml mehafil ltalya'aıa 
Berlln'cld gelen haber bak· 

kında Fnua •• JagWa idin\ 
metlerlle matabak kal8cal•• n 
noktal aaaarını n•am gell•ce 
blldlrecelfal t.eyu el••kte· 
dlrler. 

FraD88, bunQ çok atır 

telAkki ediyor: 
Parlı 17 (A.A) - Alman· 

ya'aıa bnrı o kadar valabn 

addetlllmltdr ki, IMaaaa Roma 
ve Londn aalı ... lanm lmsa 
etlenler wafmdan proteat0111 
unri ..wedllmektedlr. 

Ba tleYlealerlD ..........,.k 
- r .. ,_ -·· ' ._ -
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öldü,3 ~şi Yaralandı Almanya, Dünyayı Emrivaki 
Bu Kanlı Vak'ada da Kadınların Ha- J? d B k . 

taları Rol Ojnamıştır.. ~arşısın a ıra fillŞİir •• 
~~~~~~---~~~~~~-

Bayramın üçOncü günü ak· :undan ve sol böğründen aldığı 
şaını Eşrefpaea'da Hacı Ali Ef. iki kurşun yaraııodan derhal 

caddesinde lımfr'U Tatar Ah· ôlmüetür. Ağzından giren 
dullab oğlu Kadrl'nln ve kır· mermi kaf•taıınnı parçılamıellr. 

deel Uemıl'oln ieleuik.lecl kah· Kadrl'nln yüzünde de Allta 

vehanede bir cinayet olmoetur. rafından yapılmış derin bıçak 
Bu vak'a yüzünden bir klel yarası vardır. 

ölmüş ve Qç kfei yaralanmıştır. Uemzl de sol kasığından ve 

Yaralılırıo ikisinin vaziyeti vücudunun diğer mohttUf yer· 
a~ırdır. terinden ağır eorette yaralan· 

Yaptığımız tahkikata göre mış, yere düşm6şU1r. Kavga 

vak.'11nın ıehebl kadın mee'e· sır11ında, kavgayı ilk defı çı 

lesidir. Tatar Kadri ve kardeel karmış olın Ali de belli olma· 

Remzl'nln işlettikleri kah~e· yan biri tarafrndın bıçıklı 

hane zabıtaca iyi tanınmamış kabasından oldukça derin bir 

bir yerdir. Borada komar yü· yara almıştır. 
:r.ilnden geçen seneler zarfında Tabancalar atılırken kahve · 
bazı valr.'alar olmuştur. hanenin içi karışmış, müşteri· 

Evelld akşam; Hasan oğlu lerden bir kısmı birbirini çiğ 
Ali. Ali oğlu Hfteeyln, Süley· neyerek dışarıya kaçmış, bir 
man oğlu ince l\lebmed, Hasan kıemı da maealımo altına ve 

oğlu Ahmed. Mebmed oğlu ka· kahvehanedeki tezgihın arkası· 
eab Ahmed ve Ahmed oğlu Rauf na saklanmıştır. 

adında altı kişi Tatar Kadri ile Vak'adan habı:r alım Çu· 
Uemzl'nln lşleulklert kahveha · kurçeşme ve lkfçı-meJik polle 

neye gitmişlerdir. Hepsi de lerl derhal vak'a yerine 
sarhoş imişler. Bunlardan Hasan yetlşnek etrafa kaçışmış olan 

o~lu Ali bir ma!anın yanındaki vak'a faillnloi ııuç iletlerlle 

sandalyeye oturmuş ve bıçağını birlikte yakalamışlardır. Kah 

çekerek masaya eaplamıellr. vehanede yalnız üç yarılı ile 

Bunu gören k1ahvecl Kadri; bir ölü kalmışh. Yara lalar 

AWnln yanına kadar gltmlş1 ve: memleket haetabaneıloe kaldı 

- Bayramda biraz alış veriş rılmış ve nöbetçi miiddciumu· 
oluyor. Bu yaptığın doğru değil mi muavini Bay Fahri tarafın · 

Ali, bıçağını yerine koy1 mü~ dan tahkikatına başlanmıştır. 

terHerlmi kaçırma! Tahklkaıa göre bu kanlı 

Demletir. Fakat Ali bu aöz vak'anın sebebi Ali'nln k:azkar · 
lerden sonra işi daha Hıttırmış: 

- Sen bizden tazminat late· 

yormuşsun. Al tazruloatı! 

DJyerek masanın üzerine eap 

lamıe olduğu bıçağını kapmıe 

Kedri'nfn Qstfioe atılmıştır. 

Kavga böylece büyOmüş ve 

Bekir oğla Ahmed adında kah 

vede bulanan bf r mftşterl knga 

edenleri ayırmak istemlıse de 

Ali'nin salladığı bıçak darbele· 

rlnden blrtle sol kolundan ya· 
ralaomış ve kenara çek.ilmiye 

mecbur kalmışlar. Kavga bOyft· 

müş ve tatar Kadrl'nln kardeşi 

Remzi de Ali'nln üzerine hü· 

cum etmlıee de kahvede hulu· 
nan All'nin arkadaşları Süley· 

man oğla Jnc~ Mehmed ve Ali 
oğlu HOeeyln tabancalarını çek· 

mlşler, Kadri ile Remzl'nin 

OzerJne ateş etmlye başlamışlar· 
dır. Hüseyin ve Mebmed'ln 

tabancalarından çıkan mermi· 

forden bazıları Kadriye ve Rem· 

zlye babet etmiştir. Kadri ağ· 

--- ----
usul hakkında anlaşmaları lcab 

edecektir. Karar Vereay mua· 

hedeslni imza etmle olan bO· 

tQn devletleri al4kadar ettiği 

için normal ueul, mes'ele,yl 

uluslar derneği konseyine bil . 

dlrmektir. Bundan başka 3 2 
tarihli beyannamenin milnde· 

recatı da bu kararla altOst ol· 

moe bulunduğundan Slr Say· 

mon'un Berlln seyahati vAkl 

olacaksa bu seyahatten evvel 

F.ransa ile 1 ngUtere arasında 
bir istişarede bolunulm1eı tabii 
addedilmektedir. 

.Fransa • Belçika: 
Parla, 17 (A.A) Bay 

Flanaen maliye ve ticaret ve 

hariciye bakanları bay Thennlı 

ve Belçika hariciye, hazine ve 
maliye bakanları ökonomlk 

meıı'eleler hakkında gerftemeler 
yapmışlardır. Ayni zamanda 

Almanya'nın kararı mes'eleelne 
ae temi!! e tilm"Jtlr. 

deşlerl Bayın Emine, Nazire 
ve karısı Bayın Emine ile Bü· 

seyln 'in kı rıeı Bayan Cennn'ın 

Kadri'nfn kahvehane camlarım 

taolamalara ve kırmalarıdır. Do 
vak'a; cinayf!tten iki gOn evnl 

olmuştur.. Camlar indirildikten 

sonra Tatar Kadri; camların 

paraeıoı istemiş ve evlerine ha· 

her göodermlştlr. Kavga; işte 

bundan doğmuştur. İlk zaman· 

larda hn dört Bayanın kahve· 
hane camlarını niçin kırdıkları 

bllfnmlyormuş. Son tahkikat 

bunu da meydana çıkarmıştır. 

Bu kadınlara Kadri harfen· 

dazbkta bolonmoş, onlar da 

kahvenin camlınnı taşla kır· 

mışlar imiş. Kadri cıınların 

tazmin edilmesini Jsteylnce kav· 

ga büyftmtıe ve Ali yanına al· 

dığı beı arkıtdaelle rakı içerek 
sarhoş olduktan sonra mee'eleyl 

halletmek için kahveye gitmiş 

ve kanlı vak'a da böylece bao· 
lamıştır. 

H4dlee tahkikatına dOn gece 

geç vaklte kadar müddeiumumi 

muavini Bay Fahri tarafından 

devam edilmiştir. 

Bulgar Komi
tacıların Davası .. 
1. Mibailof ta idama 
MahkOm Edilmiş .. 

İstanbul, 18 ( Hoıo!i ) 
Sofya'dan haber vt:rlllyor: 

Bulgar komitacılarından bir 
kısmının muhakemesi bltmlt ve 

bunlardan dllrt komitacı ölOm 
cezaıuna mahkum olmuotor. 

Söylendiğine göre, memleketi· 
mlzde mGltecl sıfatlle bulunan 

İvan Mlhallof da gıyaben lda· 
ma mahkum olmuetor. 

lrak'ta Kağıt imali 
Bir Çekoslovak grubu1 Irakta 

k4ğıt imali için tetkik.at yap· 

maktadır. Bana lbım olan saz 

ve emsalinin lrık'tı yetlşebile· 

ceğl anlııalmııtır. 

-Alınan Gazeteleri 66 Milyon Halk, B. 
Hitler'in iradesine Bağlıdır, Diyorlar. 

~~~~~~~----·---~~~~--~~~~~ 
Berlln, 17 (A.A) - Bavaı muhabirinden: 
Alman Zlmımdarlarının fikrince B. Hitler'Jn bu hareketi Versay muahedesinin ta ffy~slne doğru 

treflyeeine doğra en kat'i merhaleyi teşkil etmektedir. Alman hük um~ılnln refet bütün danyayı 
bir emrivaki hrşıııında bırakmıştır. B. Görlng'ln 8. Vrod Prfce'ye vaki olan heyanııtı Almanya'nın 

sllAbları bırakma m1ealını devam bltlrmek niyetinde olmadığını ei111er.n .göıterlyordu. Son kararın 
evvel' Almanya'oın her nedensP bir tehdit telAkkl elliği Sovyet t1ilahlanmacıından, Eonra da ak 

kitabın neşrlle Fran11'dı askerlik. hizmetinin iki Bent.ye çıkarılmasından Heri geldl~t ıöylenlyor. 

Halkın coşkun heyecanı maıboat tarafından memnuniyetle kaydedilmektedir. Ağır sanayltn fikir 

naşiri olan Doyçe Bergvcr Zeltung: j 
- Silthlı millet yeniden bir orduya ıahlb olmuştur. 

Diyor. Volkişer Beobıhter gazetesinde B. Alfred Roaenberg de Diyor ki: 

- Muhtemel olan itiraz {ırhnasından zerre kadar endiş~ etmlyen 66 milyon halk Alwanya•ın vesafr 

ulusların sulha hizmet ılımnda sllAb mdsavatını temin için Bitler•tn izhar ettiği sarsılmaz lrodeye 

iştirak t:tmektedir. 

--------···---------
Balkan ittifakı.. lzmit'te 

Muahedeleriıı bozulması 8 ····v eyecau e-

na Kat'iyyen Ilazı Değil .. ren Bir Yangın .. 
lzmh, 18 ( A.A ) - Oün 

lstenbul, 18 (Buso_i) - Son gelen Romen gıutf'lerl , Alman· 
ya'mn beşyilzbln klşllik ordu hazırlamak hususunda v,.rdlğl ka· 

rar eırafındı neşriyatta bulunnı11ktadırlar. 

Bu gazeteler, yazılarına, Balkan luffallının, muahedd.-rio bo 

zulmasına kat'iyyeo razı olmıdığını ve Bulgar'larıo Alman'ları 

ıaklb edemfyeceklerlnl de 114ve etmektedirler. 

Istanhul Tramvay Şirketi .. 

ak,am çok. eski ve büyOk bir 

konakta yangın çıkmış bütün 

~eblrde derin bir beyeean 

uyaodırmışlır. İtfaiyenin gayreti 

ve iki yıl öncö şehtrde beledi · 
yect- yapılan tazyikli eu tesisatı 

nın kuvvetli yerdımUe bu teh· 
ilkeli yangın eöndürülmOştQr. 

2 Milyon Liralık Borcu- ~alihli'de 
Gençlı k Ve Spor 

nu ödemeg" e B8şladı.. Hareketleri Çok iyi 
Neticeler Veriyor •.. 

1stabul 18 (Hososi) - Mahkeme kararlle bQkumete iki mil· 

yon lira vermeğe mahkum otan tramvay tlrketl, parayı Nafıa 

VekAletlne yatırmığa başlamıştır. 

Alman Milli Takımı 3-1 
Fransız'ları Yendi .. 

Parls, 18 (Radyo) - Fransa Almanya milli Cudbol takımları 

dan karşılaetılar. Alman milli takımı iyi bir oyun oynıyarak 3 1 
galip geldi. Alman mtlli takımının Fransız'lara kareı yaptığı mO· 

sabıkalarda bu galibiyeti ilk defadır. ~imdiye kadar yaptıkları 

mOsabakalarda dalma yenllmlşlerdl. Avrupa kopası müsabakaları· 
nın ikincisi İnlçre'de Çek milli takımı ile İevfçre milli takımı 
ar1Bında yapılmış ve Çek'leı· 3 1 golle galip gelmfelerdlr. ÔnO· 

mOzdekl pazar aOnfi yapılacak mfiıabakadan sonra Avrupa ku· 
pası ıuaçlannıo şampiyonu meydana çıkacaktır. Bo son müsabaka 

Vlyana'da Avuııtoryı ve İtalya mlllf takımları ar1eında yapılacak 
ve 193,·1935 Avrupa fodbol şampiyonu taayyiln edecektir. 

Alman'lar Hitler'e Di) orlar Ki: 

''Bize Ordu ve Silah Ver
din; Çok: Yaşa! .. " 

Almanya'da Askeri Mahiyette Teza
horat ve Merasim Yapılıyor. -- . ._.. 

B. Bitler "'e Halk : 
Berlıu, 17 (A.A) - HaHe 

ajansı muhablrlPdeo : 
Başvekalet dairesinin öaüae 

biriken binlerce ahali Fuhrere 

ıeelenmloler ve kendlıılne teşck· 

kOr etmlolerdlr. 

Bize bir ordu verdiğinden, 

eUAb verdiğinden dolayı nrol, 

çık pençerene de seni alkışlı 

yahm. 
Diye bağırı~ın halkın arzu . 

sunu yerine getirerek B. Bitler 

pençereye çıkm•t Te yanında 

B. Rudolf Hes ve Göbele ol· 

doğa halde görQnmüştfir. Coş· 

kun bir heyecan içerisinde 

ahali earayın pençerelerlne ka· 
dar ıokolmuş ve : 

- Almanya herşeydcn ftstftn! 
Diye baehyan milli marşı 

terennüm etmiştir. Diğer taraf. 

tan harp yiğitlerinin hatırasını 

taziz eden merasim eıınasındı 

bayraklar yarıya indirilmesi em· 

ri verllmlotlr. Mer11lmden eon· 

ra ll!e bayraklar yukarıya ka· 

dar çekilecek ve askeri sahada 

Salihli, (Hususi) - Yeni ge· 

len jandarma kamutanı yftzbaeı 
bay Mltat, Salihli'nin gençlik. 

spor n aeayle hareketlerlle cld 

df surette alAkadar olmaktadır. 

Bek.el teşkll4tı yeniden onarıl· 

mıştır. Batan köy kır bekctlerl 

bir örnekte glydlrJlmlşlerdlr. 

Telefon tesisatını da lizım· 

gelen ehemmiyet verilmektedir. 
Bay Milat bu işlerden maada 
mUli ıporların da canlanmHına 

çalışıyor. Ezcümle clrld n at· 
koşuları her haf ta yapılan de· 
neme ile iyi neticeler veriyor. 

22 Mart cuma gfioft, Salihli'de 

spor ve gençlik hareketlerinin 
canh bir gftnQ olacaktır. Boyak 

bir atkoşueu yapılmak için de 

h1Zırlıklar vardır. Bu koşuda 

kazananlara biiyOk ikramiyeler, 
mfikAfatlar, madalyalat verile· 

cektlr. 

Koşu günQ Manisa nllsl, vl· 
IAyet erkanı ve diğer birçok 
zevat davetlidirler. Vail ve diğer 

mlsaf lrler Sıllhll'de tdccardan 
bay bfty ak Mebmedln evinde 

mlsaf lr edilecek, elli kişilik bir 
ılyafr:t verilecektir. 

Kaymakam Bay Kamilin bat· 
kaolığında bir heyet koşunun 
parlak olmHı ve gelecek mlsa· 

f lrlc:rla ağırlanması için çalış· 
maktadırlar. 

§ - VllAyet jandarma kamu· 
tanı Bay Şevket Turgud1 Eşme 

ve Salihli'de eski jandarma ka· 
mutaolara zamanına ald lolerl 

araştırmak için buralara yap· 
tığı araştırme seyahatini tamam· 

ladı ve lıogOn merkeze döndO. 

hdkumrani haklarını elde elliği 

haberini alan Alman mtllettnln 
baetıo başa duyduğu sevinci 

ifade için gfinee batıncaya ka· 

dar çekili duracaktır. 

Mersin'de ---.... ··----Atatürk Günil 
Mersin, 18 (A.A) - GJ 

yıl Atatürk'üo kendi lmzaıJ 
armağan ett11'lerl fotoğraf 
buyük Öoder'Jn Mersfn'e 

şeref verdikleri dOnktı 17 
günü Fırka ve Ilalkevl 8' 

larına mer1eimle talik rdil 
ve bu münasebetle 17 
tarihi Atat1lrlr.'ftn gQnü ol• 

kabul edilmiştir. Bogan 1 
defa olarak Atatürk~gftnQ 8 
evi ııalonlarını dolduran 
balık blr halk kitlesi tarafıO 

parlak ve cookun tezab 
içinde kutlanmış ve MeralO 

tamektebl talebeleri tarıfıO 

çok zengin bir mcııamere 

rllmfştir. 

lstanbul'dan 
Gelen Tulebe 

Şehrimizde 

Gezinti Yaptılar .. 

loık lisesi talebesi Ata;ürkti. 
Heykeli önünde J 

İstanbul Ioık (Feyzlye)~ll'l 
talebesinden oabee genç 

rında ok.atanları Bay Ş 
bulunduğa halde Anafarll 

puro ile şehrimize gelmlşfet 

bayram günlerinde şehrlo ,,ı,J 
telif yerlerinde gezinti 11 
mıelardır. Erkek Moalllaı J4 
teblnde mlsaf ir kalın ı 
llıeıl talebeleri bayramıO J · 
gtına Cilmhuriyet meyd11°1~ 
ATATÜRK'üo heykelini sif~ 
ederek bftyilk bir buket ~ 

muşlardır. Llıc namanı r• 
deo bıy Vehbi bir bll11 

bolunmuo ve merHlme ' 

nan yüzlerce halk tarı611 

alkışlanmıştır. fi 
Talebeler; bayramın Ol 

,ı 
lif günlerinde Kız ıoO ~ 

mektebini, erkek ve kı• J 
lerlnl, 1zmf r mftzeılolı ~ 
İzmir hafriyatını, Kalllfe 

.~t 
sindeki eski eserleri, B• ,Al 

ol, milli kütOphıoeyl. BOJ' 1 

ziraat mektebini gezmlıter J. 
bfttDn bu mekteblerln dJ 

ve muallimler( kendUerfol 

dfrerek izahat vernıttl 
J....feelller Balkapıoardıkl 
ler Abidesini de zlyarel ~ 

bGyftk bir çelenk koy111UI ~ 

Şehrimizde bulonao -~~ 
mektebi talebeslndeO ~ 
genç te bayram g0°1' 
Efeı ve Bergama bar• 

1 d• ziyaret ederek tetkik et 

lunmoelırdır. fP 

Mülkiyeli gençler cgıt~ 
yet meydanında ATA'f ~ 
heykelini ziyaret edere 

buket koymuılardır. 
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Türkiye cttmhu· Arablar Yahu." 
riyeti devlet de- dilere Kızıyorlar. 
miryolları ve li- Hidiv Abh;~·Hilmi 
manları işletme Pş. Avrupa'ya Giui .. 

Üd 1 
AkkA'dan Adana'da Türk 

UIDUm m Ör Ü• SOzü arkadaoıaııza yazılıyor: 
w d Hayfadald Irak petrol otrketl 
gün en: amelesi, le saati ve ftcretl mel· 

1 Nisan 1935 tarihinden elesinden grev ilin etmfı bu· 
itibaren İzmir bıthmnda taoı· lunoyor. 
nacak: § - Şarki Erden emtrl Ah· 

Pancar, ceviz ktıttlğft, arpa, dollab Yafaya gelerek eakt 
haohaı tohomu, pamuk, tftUln Hidiv Abba1 Hilmi Paoayı ya· 
(mamul ve gayri mamul) şeker, tında ziyaret etti. Hidiv, bunu 
melAse, boş ambalAjlar madde· müteakip Avrupaya gitti. 
lerloe, devlet demlryollarında § Yafa'da bir liman yapıl · 

mer't bulunan omumt ve ten· maaı da dft~ftntılmektedlr. 
zilli tarifeler tatbik edilir. § Blril88ebl de Yahudilere 

798 Umumi mftdQr arar.:I eatılması Arabları alnlr· 
lendlrmektedlr. Arablar bunun 

Üniversitede Doçent, 
(Muavin Profeaôr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergiln öğleden 
eonra bakar. 

İstiklal r.addeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN BUL 
Telefon : 49250 

Düzeltme 
15 mart 935 tarihli gazete· 

mlıin yedinci aahifealnln betin· 

el ve altıncı siltGnlerlnln bıt 

tarafında A luekl ticaret banka· 

sı heyeti umumiye lçtimaına 

dair UAnın 7 - 8 lncl madde· 

lerl ilzerlue (Yukarıdaki ruzna· 
meye zeyldlr) kelimesi yar.:ıla· 

cık iken sehven onutulmu~tor. 

tashih edtrlı. 

men'i için teoebbftete bulun· 
makta ve Yahudilerin hariçten 
all4h getirdi klerlnl iddia etmek· 
tedirler. 

§ Mart içinde Y da 'ya bin 
muhacir daha geldi. Bu akın 
devam etmektedir. 

§ İst•nbul'da toplanacek 
olan kadınlar kongr"slne, Fi· 
iletin Arab kadınlar birliği bir 
heyet gönderecektir. 

Köylerde Bayram 
(;üzel Geçti. 

Çırpı KöyOnde de 
Bir Sergi Açıldı. 

TOrkiye ·· ispanya 
Ankara, (A.A) - TOrkiye ·• 

ispanya klerlng anlaşması 13 
mart 1935 tarihinde Ankara'dı 
lmzalanmıetır. Anlaşma imza 
tarihinden 15 gfto sonra me· 
rlyete girecektir. 

Salihli'de 
Atkoşusu .. 
935 Senesi Martın 22 
inci Cuma Gonn Saat 
14,5 da Salihli'de icra 
Edilecek ilk Bahar At· 
koşusu Programı: 

l - Tay deneme koıosu 
Biç bzanmamıı 3 yaşında 

yerli ve arap taylarına mah· 
sostur. Mesafe 1000 metre ve 

siklet 54 56 kilo olup tkraml· 
ye!I (50) llradır. Birinciye 40, 
ikinciye 7 buçuk, QçGocftye 
2 buçuk lira mdUfat verile· 
cektlr. Dlıhullye 2 buçuk 

liradır. 

2 - Kurtoloı kotusu 
Halfı kan arap at ve kısrak· 

larına mahsuetur. Mesafe (1600) 
metre olup ikramiyesi (80) 
liradır. Birinciye (60 ikinciye 
12, OçdncOye 4 lira mOklfat 
verilecektir. Duhuliye (4) Ura· 
dır. Kıerakların teoıyacaldarı 
sıklet 58, atlarda (60) kllodor. 

3 - Salihli koıueo 

Bornava sabo alınakomisyonunda iha· Denizli'de Halkevinde 11.' 
leleri yapılacak olan asker ililnları \ 

Koy yaaaımın BOyük Uluı 
Kurultayınca onaylanıoının yıl· 

dclnQmtı mftnasebetile dan vllA
yetln bazı kaylerlnde ıergUer 

kurolmuf ve eğlenceler yapıl· 

mıştır. Bayındır'ın Çırpı köyCl 
hn sergilerden ,en gftıell idi 
denebilir. BClUlo civar kclyler 
balkı bn köyde toplanmıı, iyi 
bıktıkları ehli hayvanları ko· 
rulın sergide tethlr etmiştir. 

Dclrt ve daha yuk1rı yatlar· 
da yerli yarım kan arap bay· 
vanlarına mahsustur. Mesafe 
(1800) metre olup ikramiye 
(80) liradır. fürlnclye (64) 
ikinciye (12) iiçftocftye (4) lira 
mftklfat verilecektir. DOrt ya· 
eındakllerde taııyacakları ılklet 
(58), yukarı yatlarda 60 tır. 
Dahulfyeaf (4) liradır. 
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İsmir beledlyeılnden 

~-------------------------------------8 o r nav as.. At Ko. nundan: Bir Resı· Se g·s· Açıldı 
l - Gazlemlr'dekl kıt'a içi~ 990 Uralık benzin pazarhk fil r ) } • 

eurettle alınacaktır. 
2 - Munkkat temlnab 75 liradır. 
3 Paıarlığı 23 mart 935 comırteel gilnft saat 11 de bur· 

nındakl aekeri aabn alma komlayooonda yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek lstlyenler her gQn ve lsteldllerln 

.............__ ilAo edilen gtın ve saatte mOracaatlerl. 19·21 801 

.C 8tıınayı Sa. Al. Ko. nandan: 
haıı Mlttırı 

KUo 
llo Uo 29000 Ödemiı Açık eksiltme ile 

50000 Burnava " " 
Uo 150000 Gaziemir Kafalı zarf la 
ı - Miktar, clnsl ve mevkileri yukarıda yazılı yiyecek hiza· 

2 
larında gösterilen usullerle ekelltmiye çıkarılmıştır. 

- İhale 3 nisan 935 çarşamba ~Qnd Burnava'nınkl eaat 
10,30 da, Ôdemlş'lnki saat 11 de ve Gaılemlr'fnkl de 

3 
eaat 14 te yapılacaktır. 

- Munkkat teminat Bornava için 338 lire, Ödemiş için 

4 
196 lira, Gaziemir için de 1013 liradır. 

- Kapalı zarfa iştirak edeceklerin ihale gtıoftnde ezamia 
saat 13 e kadar mektublarını komisyona vermiş bulun· 
!Daları. 

5 
- Şanuameyl görmek lstlyenlerfo her gfin ve isteklilerin 

meıkfir gtıo ve saatlerde komisyona mfiraceetlerl. 

"'-- 19 24 28 2 802 

lstanbul: Deniz Levazım Satınal
ltıa Komisyonundan: 
L l'aJılllt 
~lrp11 kil edilen bedeli 18,400 lira olan 11500 metre elbiselik 
p.11,da nmaş 21 mert 935 perşembe giloü saat 15 te Kasım· 

ş_, komisyon binasında kapalı zarfla ek.elltmlye konulmuştur. 
1elbio tnaıneslnl \'e örneği komisyonda görebilirler. Muukkat 
"'""1 •t~ 1380 ltradır. 1ateklllerlo teklif mektublarını 2490 nu· 
lt~te 1

b anuoun 2 ve 3 OncO maddelerinde yazıla belgelerle bir· 
elit Blatteo bir saatten önce komisyon relslfğloe vermeleri. 

'-.. 4 8 14 19 1052 651 

Doktor...._ 

Zekai Tarakçı 
1L Dahiliye Mütehassısı 
-.inci Beyi k k N ôtled er so • o. 45 Beyler Hamamı karşu11nda .. 

en ıonra S - 6 ye kadn hastalarmı kabul eder. 

TELEF N · 

Denizli, (Bueuei) - Halkevlmlz nhıına Halkevl ealon· 

larıoda mfttevazi ve gftzel bir resim sergisi açılmıotır. Teoblr edl· 

len eserler Lfse resim muallimi Bay Sırrı ile oğlu Bey Nezlh 

Sırrı'nın ve bazı talebelerin emekleri mahsulüdilr. Bo meyaodı 

Bay Sırrı'nın refikası Mcıkerrem S11rı'nın da yapa.oa c;lçek ve 

eUşlerinden eserleri vardır. 

Resimler arıeındı bazılara BBD'ıt itibarile gazeldir n mu· 

vaffakıyetlldlr. 

Aydın Nafıa BaşmDhendisliğinden: 
(4028,80) Ura keoif bıdeli Aydın - Tire yolunun 12+ö00 

deki 3X 10.00 luk beton arme köprü}e bir göz llAvesi eksiltme· 
sine istekll çıkmadığından bir ay mOddetle pazarlıkla yeniden 
ekeiltmfye konulmuştur. İsteklllerJn 303 Ura teminat akçeslle 
21.3.9:H; perşembe gilnil eaat onbeşte encftmene ıelmelerl. 

19 20 21 979 

Çırpıköyd bir nnl hayvan 

panayırı manıaraeını almııtı. 

Serılnln açılıeında Vali Ge· 
oeral KAzım Dlrlk bolunmoı 

mekteb talebeleri manzumeler 
okomuelardır. Gençler arasında 
spor mCleabakaları tertip edll· 
mit ve kazananları ikramiye· 
ler verllmlotlr. 

VUAyetf n diğer birçok k~y· 

terinde deha bu eekllde sergi· 
ler kurulmue ve ıenllkler ya· 
pılmıotır. Köylcıler mahsulle· 
rlnl ve ehli hayvanlarını ser· 
gllerde teşhir etmişlerdir. 

Hicaz Madenleri 
:aıcaz bftkumetl, Hicaz kıt'a· 
emdıkl madenlerin 58 ıene 

lleletUmesl hakkını bir imtiyazla, 
Hlca.1 imar ıtrketlnln kontrol 
heyeti mfimeulll Kırl Seben 
Tuteçle vermiştir. Yalnız Me· 
dine eehrinln 35 kilometrelik 
ıabası bundan hariçtir. 

150 lira bedeli teolf 11 Kır· 

fıyakl braoımanlan için l 00 

ıdet su kesme muılogu alın· 

mHı işi açık eksiltme ile be· 

tediye baekltlpllğlndekl tartna· 

me ve keıifnamesl veçhlle 

23 3.935 cumartesi gftnCl 1111 

16 da ihale edilmek here tem· 

dtd edil mittir. htlrık lçln l 2 
Ura muvakkat teminatla lftyle· 

nen gftn ve saate kadar ko· 

misyona gelinir. 

1 - Belediyenin bir yıl 

içinde neşrettlreceğl 1000 lira 

muhammen bedelli ıezete illa 

iti başkAtlpllktekl şartnamesi 

veçhtle ve açık eksiltme ile 

30 3 935 cumartesi gGnii eaat 

16 da ihale edilecektir. İotlrak 
için 75 Ura muvakkat teminat 

ile söylenen gftn ve saate kadar 

komisyona gelinir. 

2 - 1302,66 Ura bedeli 

Tflrkiye ··Bulgaristan muhammenll Gdndoğdo ikinci 

.=.Ankara, (A.A) - Tark·Bul· kordon 54 adanın 217,ll met· 

gar ticaret anlaoması iki ay re murabbaındakl 38 sayılı 

mdddetle temdld edilmiştir. arsa satışı ihalesi belediye baş· 

Bir Nazır Mahk Om kAtlpUğlndeld şartnameel veçhlle 

Viyana, (A.A) - Temmuz ve açık artırma ile 30·S·935 
1934 fayanUe alAkadar ve bu çnmarteel günd saat 16 da lba· 

isyanda oerlkl cllrftm olmak le olanacaknr. İttlrak için 98 
töhmetlle itham edilen eski na· llıa mov'akkat teminatla aayle· 
zarlardan B. Rintelen mftebbed nen giln ve saate kadar ko· 
hapse mahkum olmuştur. misyona gelinir. 15 20 24 29 

lzmlr Milli EmlAk MüddrUiğftnden: 
Develi kftyd altında 11028 Metre Bağ 27 

" " " 9190 " 
~ » » 11947 
< " c 6433 
« « » 13785 " 
" » " 22975 

« 

.. .. 

41 
42 
11 
21 
83 

Yakanda yazılı bağların 985 eeneıl mıhsuUl mlzayedeye ko· 
nulmuıtur. Tallplerln 21,3,935 perıembe gClnCl ıHt 14 te Milli 

~ 
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()bOrenler! Mut-
laka (Okamenıel) 
Ök ürük Şekerle· 
r:ini TecrObe Edi-
oiz ... 

ve .Pürjcn ~ahapın 
En O ton Bir IOs· 
bil Şekeri Olduğa· 
ııu unutmayımz. 

Ku vvctl i l\lns lıil 

lstiyenler Şahap 
Sıhhat Snrgnn 

Haplarmı l\Ianıf 
ecza depolarından 

c Ec7.anelerdcn 
Arasınlar. 

cıc: 
<C 
....ı 

>< cc 
LU 
> 
z: 
< >< ca 
cc: 
LU 
(.!:S ..... 
Q -C.D 
>et en 

SIHHAT 
ECZANESi 
Hamdi Nüzhet 

Ucuz, taze, temlı llAçlar bulunur 

11 Başdorak - Büyük Sa· 
~ lebçl Hanı karşısındı. 

il:: DOKTOR 

Fahri Işık 
izmir Memleket Hastanesi Routken MOtnho88ısı 

HERı. EV1 RONTKEN IUAYENELERI 
ve ELEKT1R1K TEDA VİLERf. 

Ydrfimi1en ve Bilhassa RAŞITJK Çocuklara Uhra- Violt: 
Tatbik ve Hontken ile KEL Tedavileri Y11pılır. 

ikinci Beyler Sokak .Fıno Karfl8l l\o. 25 

Denizli 'l'esisatı Elektirikiye 1~ürk 
Anonim Şirketinden: 

Denizli'de yapılacak idare elektlrlk: teılsatı 10 mart 935 tırl· 
binden itibaren otoıblr gfln mdddetle mOnakaB1yı konulmoıtor. 
Muharrik kuvvet olarak ıehre onaç kilometre meHfedekl Gök· 
pınar soyu kollıoılıcaktır. Buna alt bdtO.o proje ve h:ıhıtna· 
meler Denizli lktısat bankaaındın 25 lira mukabilinde Htın 
alıoablllr. Mftnakaeaya iştirak etmek lstlyen mftesseseler eksilt· 
me ve arttırma kanunundıkl ahkAma göre vesalldnl ve ilk temi· 
nıt olarak 10,000 lira moteber bir banka teminat mektubunu 
vermeleri JAıımdır. Bu teklif mektobları 11 oi&1n 935 perıembe 
~6nft aat 14 de Denizli lktıHt bankaat0dı elektlrlk TOrk ıno· 

otoı şirketi heyeti idaresince açılacak Gç glln mGdd~tle tetkik 
ve en mdeait şartlar teklif eden mfte88eseye haddi llylk gör6l· 
dfiğQ taktirde ihale edilecektir. 14 l 5 16 17 786 
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~Akşehir bankası 
= Sermayesi: 1,000,000 T.L. 
-----

o~mü1r ŞlYllb>esü 
ikinci kordonda Borsa clnnnda kendi blouıodı 

TELEFON: !2383 

- -••-+. *'1• ----

Hertilrlft Banka l\fuamelatı, Emtea 
Kumusyonculuğu .. 

Milsaiı şeraitle mevduat kabul edilir ---- H ubobat, Qzftm, incir, pamuk, yapak, zeytin· =: 
_ yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· § 
_ pıhr. l\lalların vOrudunda sahiplerine en mllsa- =: 

Aylık elektirik 

Masrahnız yüksek mi? 

içi gazli 

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

Mehmet Tevfik 
BOyilk Elektirik, Telefon v~ 

Malzemeleri deposu. 
Peştemalcılar N. 77-79 1,el. 3332 

FratelJi Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

'IULYSSES,, vapuru 20 martta beklenmekte olup yakün(i 
boşalttıktan sonra Borgas, Varna n Köstence Umanları için yük 
alacıktır. 

"CERES,, vıpuru 25 marttan 28 marta kadar Anvers, Roter· 
dam, Amsterdam ve Bambnrg limanları için yak alacaktır. 

"ULYSSES,, vapura 8 nisandan 11 nfeana kadar Anvers, Ro· 
terdam ve Bamburg limanları l~ln yük alacaktır. 

SVENSKA OR IENT LIN1EN 
"ROLAND,. motörfl 20 mıutta Roterdam. Hamburg, Copen· 

hıgen, Dantzlg. Gdynlı, Gote urg, Oalo ve lskaodlnavya Uman· 
ları için yak alacaktır. 

'•VJKINGI .. AND,. motörü 2oleandı Uoterdam, Bamburg. Co 
penbıgen, Dantzfg, Gdynia, Goteburg, O alo ve f skandlna vya 
Umanları için yOk alacaktır. 

S.Jc:RVİCE MAR1TlM ROUMAIN' 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"l'EI~ES,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nleaoda Malta, Ceoova, 
Marsllya v~ Barselooı hareket tdecektlr. 

" ALBA JUL YA ., vapuru 1 mayısta gelip 2 mayısta Maltı, 

Cenevo, Marsllya ve Bıraelon'a banket edec~ktlr. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İzmir Nev· York arasındı aydı bir muntazam sefer 

"l'AMESIS,, vapuru 19 marttı (doğru) Nevyork lçfn yak 
alıcaktır, 

"IUNOS,, vapuru 20 nlHnda ( Doğru ) Nevyork lçlo yük 
alacaktır 

Hamlı: lltıılardakl bereket tarihlerindeki deAlılklJlderden acente 
mes'oltyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İlilocl Kordonda Tahmil ve Tıbllye ılrketl 
blnı!ll arkasında Fratelll Sperco acentalığına m4racaat edilmesi 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

V. N. 

VV. ~"'. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 

"AKKA,, vapuru 31 martta 

bekleniyor. 4 nisana kadır 

Anven, Roterdım, Hamburg 

ve Brt>men için yak alacık.tar. 

ARMEMENT H. SCBULDT 
HAMBURG 

" TROYBURG ,, vapuru 23 
martta bekleniyor, Hamburg 
ve Anversten yilk çıkırıp An· 

vere, Roterdam ve Hamburg 
llmrnlarına yflk alacaktır. 

11 NORBURG ,, va!>oru 28 
martta bekleniyor. Hamborg ve 

Olivier ve şilreka· 
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendelt Han. Blrloct Kordon 
Tel. 2443 

The Ellerman Llnee Ltd. 
0 MARONIAN" vıpuru 22 

şabana Londra, Holl ve An· 

vere'ten gelip tahll yede bulu· 

nacak ve ayni zamında Lond&:a 

ve Bali için yak elacıktır. 

"EGYPSJAN,, vıpurn ıy so· 

nunda Llverpool ve Sevansea· 

pan beklenmektedir. 

it şeraitte avans verilir. =: Aovers'teo yok çıkaracaktır. 
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" THURSO ,, vapura mart 

ortasında Londra, Hull ve An· 

vere'ten gelip tahliyede bolu· 

nıcak ve ayni zımında J,oodra 

ve Hull için yük alacaktır. 

H ık · ı "h • h • LINJE D S. AS a apınar sı a tamır anesı satın srANSKELlNJoN _ osLo 

alma komisyonundan: 
ı - Halkapınar sllAh tımlrhaneel içinde yeniden yapılacak 

binalar 10817 lira 90 koroı keşif bedellle TC kıpalı zarf osullle 
münakaeya konulmuştur. 

2 - Şartnıme, proje ve plıtnları her gftn Halkapınardıld ta · 
mlrhıoede mate~ekkU komisyonda göreblllrl~r. 

3 - Münakasa 4 · Nlsın · 935 tarihine raetlıyan perşembe 
günü saat on beşte tamirhanede ınQteıekldl komfeyondı yıpı · 

lacakhr. 
4 - İst"kli olınlar yüzde 7 ,5 nlebetlode 811 lira 34 koroı · 

lok muvakkat temlnıtlarıoı İzmir mılsand•ğma yatırarak alacak· 
!arı mukbuzlarlle btrliktı teklif mektubların1n en geç belli olın 
gün ve &Htten bir 11at enel mıkhoz mukıblllode tamirhanede 

ınOtetokkll komlıyoo rlyaıetine teallm etmeleri. 805, 19, 22,25,28 

"BANADFROS,, vapuru 23 
martta bekleniyor, Dieppe ve 

Nonec Umaolarına yük ala· 
cnk.tır. 

"NEPTUN,, SEA NAVJGATİ· 

ON COMPANY Ltd. 
BUDAPEŞTE 

"TISSA,, vapuru 18 martta 
bekleniyor. Doğru Bnlla, Bu· 
dıpeıte, Bratlslava ve Vlyına 
için yak alacaktır. 
THE EK.SPORT STEAMSBtP 

CORPORATıON 

' ·FLAMlNIAN,, vapuru marı 

ortasında Llverpool ve Svansea· 

dın beklenmektedir. 

Not Vorut tarihleri ve va· 

purlann isimleri dzerlne deni· 

ılkUklerden mes'ulJyet kabul 

edilmez. 

"EK.SILONA,, vapuru 2 nl · 
sanda bekleniyor, Nevyork, 

Filadelflyı ve Bo9too limanla· 
rını yak alacak.lir. 

N. B. - Geliş tarihleri ve 
npur tarihlerinde ıcentemlz 

hiçbir mes'uliyet kıbul etmez. 
Telefon No. 2007 · 2008 

Denizli viJayeti daimi encome-
• 

ninden: 
Memleket hastaneılne sahn afınıcak 2650 llrahk muhteUf 

llf&ç 2 ·3· 935 gQnündeo itibaren 24 Ma:t 1935 pazar gootıoe 
kıdır 22 gün eksiltmeye çıkarılmııtır . 

ihale 24 Mart 1935 par:ar gOnll saat 16 da vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

İliçler mllfredıt cedvellnde yazıh olduğu veçblle fabrika m•I· 
ları olmak: ve ihaleden azami 20 gün zarfında Denizli lstasyo· 
ounda teslim edilmesi ıarttn. Hastanede heyet huzornnda yspı · 
lacak sayım ve ınuayenede listeye mohıllf veya kırık zuhur 
eden mallır geriye çevrilecek vr. yerine mıtlub veçhlle lyfel 
gönderilecektir. 

Kırık ve şeraiti muhalif Çlkacak malzemenin posla nakliye 
ücretleri bayle atd olacaktır. 

Bedeli şeraite uygun olarak tınıımen teelfm edildikte tedtye 
edilecektir, 

Eksiltmeye girmek isti yenlerin usul dairesinde yüzde 7 ,5 tt· 
mioıt ıkçeeiol ziraat bankas,oa yattrmaları veya mllli bir bıP· t~ 

kadın alacakları teminat mektoblarını ihaleden evvel encQmeui 
vilıtyete ver ınelerl gereklidir. h 

Şarıameslnl ve ilAç milfredat Ustelerlol görmek istlyenlerio~t 
1etanbul, İzmir Sıhhat müdürlüklerine ve encQaıen kalemiPt~ 
müracaat eylemeleri llAn olunur. 1310-803 19 20, 
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IZMIR 

--
-
§ Esnaf· ve Ahali han kası 
--

--
---
--

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M i R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. 
---·· .. ---

HertOrlü Banka ~tuamelatı Yapar .. 

Bir senelik mevduata o/o 6 
Allı aylık .. % 4,1·2 
Vadesiz hesabı carilere o/o 4 faiz verir. 
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lzmir Defterdarlığından: 
İseldioln vergi borcund110 öUlrü tahalll emval s aaasıoı gör 

haczedUen: tllkUikte çorakkapı caddesinde kifn 374·376 aayıl 
hamamın 32 hissede 15, 1·2 hissesi 4,3,935 tarihinden ltlbare 
yf rmlblr gOo maddede mftzayedeye çıkarıldığındın almak 
pey sOrmek Jetlyenlerfn defterdarlık kalemine milrıcaatlerl. 

7 12 17 22 715 

~-"' Gaffarzade Oteli 
Otel bıştınbışı yeniden boyatılmıı.ı ve mobilyası tecdit 

edllmlıtlr. Sıhhi temizliğe son derecede dtkkat Te ltlnı 

edilmektedir. Servis muntazım, oda flıtleri zımıoın lcı· 

bana göre ucuzdur. Bondın evel senelerce mOsteclrl bolun· 
muş olduğum bu mQesseııeme glSsterllen rığbetln gene göa· 
terllmeslnl muhterem mtlşterllerlmden rica ederim. 

AhduUah Molaliç 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Ş 
besinden: 

Mevkii Sok.ağ• Cf ml No. :Atohım. 
Karoıyaka abeste l. 2 hlese hı ne 1.1,3 200 .. süzan arsa 29,3.21 :100 

« M 29,1.17 300 
« yıldız .. 18.2,18 300 
•• mimar ainan c: 7 700 
c saley mınJye ~ 28,1.34 900 
" mimar slnın c: 88,36,1 500 .. yıldız «: ı.ı 600 .. eevd• .. l 300 
" çakıcı .. ı.ıo.ö 500 

MersloU buroava c. 3.8 hiHe u Nakit 15 
Bornava bacı bey hane 5.7 400 
Buca genlı dükklo 26 300 

u mecidiye belediye .. 19.21 300 .. kaprüld .. 10 300 
H belediye « 3.17 500 
u sulh •• 3.7 500 

Burnava bedava arsa 6.7 300 
~ ban erdı " 85 300 
« yığhıne .. 1,3.1 500 

Turın mtnemen c. .. 209.8 200 
« .. hı ne 92.4 GOO 
" .. 102.143 600 
~ " u 93.2 800 

arta 91.6 200 
" .. .. 208.8 900 .. « •• BllA !300 

Bornava kaçük çay hıne 43.51 1000 
Yakanda evsafı yazılı Yunanlı emvali gıyri mQbadll bo 

veya pe-şln para ile 9.3.935 tarihinden ltlbıren pazarlıkla • 
çıkırılmııtır. Malın satıldığı eeneye alt devlet Te belediye 
n reslmlerile sair mana( lar mOıterlye aittir. İhıle 25.mırt 
pazarte1I gOnfldQr. Talihlerin yhde yedi boçok temln•d 

lrllkte lhılı gftnG ıaat 14,30 da Zir11t bankıaaaa 


