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Almanya'da Manevra 
Düşman Hncumuna Karşı Fen

ni Surette 
Gizlenmek Tecrübeleri Yapıldı 

Dünya 1914 Yılına Mı Dönüyor? 
Gen ra organ, A manya: "Önumuzdeki Aylar için Avrupa'nın 

,ın ılın~ 1 e 1 l ı· s ın i e r r Ed ktır.. De i . 
.._ londra 18 (A.A) - MGttef lklerJn kontrol komlııyouundakl İngiliz heyetinin relet olan llva 
f'trıl Morgın Deyll telgraf gazeteıılode diyor ki: 

'- Heyet azısmdan hiçbiri Almanyanın vermiş olduğu karardan dolayı hayrete dOşmOş değil· 

· Çtınk.6 bu aza kora ile 111ker olmak ueulQoQo Almanya'dı tamımlle Ilga edllmeei neticesini 

lr zaman elde edememişlerdir. Dahat 192l yılandan hiLıren general Fon Seckt askeri s1Dıflar 

olarını, aakeri talimleri tensik elmek suretlle yeniden vücude gt>tirmfş ve:kontrol komlsyo · 

nn bOtOn mesaisine rağmen eski ordunun bnnyesl muhafaza edilmiştir. 

~eneral Morgın mOttef lk hOkumetlerln muıhedenımenin tasdikinden eonra Almanya'oın aelıi 
ına riayet etmek tHanorondı bulunmamış olduğunu ö~reomlo olduklarını lllve etmiş ve 

ttlr ki: 
..... Şuna kanllm ki, Almanya OnO.mtızdekl aylar zarfında Avrupanın boğazına atılmak teoebbü· 

tecdit edecektir. Bu da göalerlyor ki eski hariciye nazarı müteveffa Rethenauın bOlyaeını 
tlar ve nitrojen eauayll erbabı tahakkuk ettirmiştir ve Almanya kifi miktarda pilot yetiotlr· 

•e hazırlanmııtır. 
Cenerıl Morgan netice olarak demlotlr ki: 
..... Hiçbir eey ihmal edilmemlıtlr. Seneler meı'um devresini ikmal etmiştir. Şimdi tekrar 1914 

ine dOomGı bolunoyoroz. Umumi harbe ait iutibalarc1an .. Vi-U"j>a Elldi·ş~d~dii=Tn~-Ag~---i~Ir~·zi='__ı-e~~~c--.A~:z-::.:~rm~---·--=~·;~?ii~--:~~-ı~~~~~;;;;;~~~Auk;;;ZEiÇi;i 
rıProtestoEttiler FakatAldıran Yok,Almanya'nın Har;ketini Tenkid ve 

-----~1- . F ransadaki Askerli işini Anlatıyor 
tansızlar, Müşterek ve Tesirli Bir itiraz Yapılama- Aohra, 9 (A.A) - ........ -bır •••• için toplaamıı aormıl 

sefiri ııağıdıkl beyanatta bo· cfrad mlkdarını askeri sınıf· 

dı. lngiliz'ler Tahammül Gösterdiler Diyorlar. lunmooıur: tarda boştuk görolen devrelerde 
' -Alman beyanoameslode 36 vazifeleri batında tutmak lçia 

-------~• ......... • Alman fırkı11nın lhdaaını mu· bOkumete mezuniyet veren 1927 
giltere, Vatanını Modafaa Tedbirleri Alıyor. Buna Rağmen Berlin Zi- bik göstermek ıçıo uer1 snrtııen ıar1b1nde meriyeı me,kune gır. 

C 1 d Al Ş k v S delil, Frıasa'da ısked hizmetin mlo kanunun mıddelerladea 
l'eti Gene an an ı. manya ar ta ~mniyet istemine Yanaşmıyor .• iki seneye ibllğıdır ve bu lblAğ birinin tatbikinden bııka bir 

ltere, Mftdafaa 
. lo Tedbirler Alıyor .. 

ladra, 19 (A.A) - Avam 

ııında ordu !btlrçeıl tah 
ta llylbaaını tevdi ede J 

e bakanlığı mali mftate· 

denılıtlr ki: 

'·Pravda .. gazet~si diyor ki : Hitler ôç almağa ha· 
zarlamyor. Yakanda toprak iddiaları başlıyacakhr.,, 

eız değilse bile mOtkül kılacak 

olan bir tedbiri ileri eürmek 
suretlle kolaylaşhrmık milmkOn 
değildir. 

İngiliz hükümeti hiçbir il· 

wan umumi anlaşmayı teshil 

edecek olan ziyaret fınatını 

- Sonu 4 ncO yflzde -

keyf lyetl, Almanya'ya göre, eey değildir. Şu bılde Frıuıız 

uzun mOddetll bir ıekeri hizmet kuvvetlerinin tezyidi hiçbir veç. 

eeaeı üzerine mdesses bir alete· hile mevzuubahis değildir. Yıl· 
me geçmek için kısı mdddetll nız bo kovvetlerln 1936 aeae· 

askeri hizmeti esasını mlletenld sinden itibaren ve doğtodan 

tımımile tedafüi bir ordo pren· doğruya harbin neticesi olarak 
etbiol reddetmek demektir. Boy kur'a efradı mlktarınrn 2!10 
le bir iddia Pırie'te ittihaz edil· binden 118 bine inmesi yani, 

mlş olan kararın datematlk miktardı nısfından az olmıııı 

bir surette tahrifi demektir. keyfiyeti nazarı dikkate alını 

Parle'te ılınmış olan bu karar - Sonu 2 inci yOzde -aJ ' Almanyı'nın son karan 
tlaae ınnatanın dealzdeu, 

~~'Q •e karadan m6ddaasını 
•eçblle tensik mıkııadile 

····~···~·-.................................. ~·-·--···~·~· .................................................................. 4 

b biraz faalalııtırmak 
'-rlyetindeyu. LAzım ol n 

'ıı &abltın ve efrat değil, 
t 1Ynl zamandı yüksek tek· 

e 
'-Ygun malzeme n esli· 

'· Pek yakında mdtıh11· 
... t 
lk •rafından bu bapta derin İngiliz &ü' nrileri maaevra bal inde 

•t yapılacaktır. Gelecek Almınya'nın hava kuvvetle· derpiş edilen gayenin Almanya 

dt lçl'Q IDemleketln bandın rlnin arttmlıcığı haberini ta ile diğer devletler arıı;ında ser· 
1111181 

11lAb makııadile kibeden böyle bir beyanname besıçe müzakere edilecek olan 
,~e 450 bin İngllfı llraeı neırt, yekclhet hareketin yeoi umumi bir ltlli(ı ve Almanya· 

taktır. Bu tedbirler ta bir misalidir ve prenelp mee'e nın Veraıy mnahedenamesinln 
e'Q ledafai mahiyette olı · 'd b 1 b lıt lealnden kat'ınazır Avrupa a eılnci kısmı yrr ne a~ka 

ek· Gqek lnglltere'de ve ciddi aorette eudioelerl arttıra· şeyler ikame etmesi takdirinde 
ı ee ecnebi memleketlerde cık mahlyettfdir. trallhıta mQtealllk baoka itilAf· 
~ llaGdafıa teıtlbatı pek eski f ogillz nazırları ile Alman lar vflcude getirmek rlduğunu 
:de olduğuııdan bu terli· dnlet adımları araaındı bir ve bunun her zaman İngiliz 

lllodern teraıddyata intl· içtima yıpılmHı teklif l 3 şo· hiikumetlnln aly111etinin gaye 

~tllrtlmeal zaruri bqlon· bat tarihli Fransız lnglJlı teb alnl tetkll etmlı ve bo gayenin 
d.r. J gil llAi muhtevlyıhnın ve Alman· tıhakkuku için nglltere'nln 

lo iz Notası ya'nın 14 tubat tarihinde verip rerek Ceoevre'de ve gerek baş· 
'ıa~drı, 16 (A.A) - lngll· İngiliz ve Alman hO.kumetlerl ka yerlerde bOtOn mesaisini 

'Q Almanya'ya nrmlş ol· araaıudıki muahhar tehltAıt ile aarfetmlı bulundu~onu ve fakat 

....._ ~0ltda deniliyor ki: teeyydd eden cevabının bir ne· mdtekıbil anlaşmanın mahıulO 

Eşrefpaşa Cinayeti Kurhaiıları 1 De
ğil, ikidir ve ikisi De Kardeştir .. 

6 llglltere hdkt\meti Alman tlcealdir. lnglliz hOkumetl bu olacak olan ve Vereay moabe 
11

11eUnı 16 mart tarihinde veHlkln tesirleri ve neticeleri denameslnln zikri geçen mıd · Enelki gftn Eırefpıp'dı vuku 
e L bu1an ciD1yeıin kurbanı bir delil, 

llaer celbi uıulOnG Ozerlne Almanya hGktimetioln delerinin yerine kaim olacak 
et · idir ve her ikiıi de Remzi ve A.ad· 

•ek ve Almuya'nın bllhaesa nazın dikkatini celbet· bulunan böyle bir itilafın ev· 
..... ri namındaki kardeolerdir. 

, 3 
18•11da orda mncu· meyi zaruri addeder. velce teklif edilmiş olan 'e 

6 fark .Foto&raf larda yukında katil Bü· 
Ilı •ya lbltA e7lemek Notı ılmdlye kadar yapılmıı lbkı edildiği takdirde bayati ıeyin (l), katil Mebmed (2) ve badiaede bulmıan ıuçlol1r Ahmed (3T, diğer Ahmed (4), Rauf (S): ile clna· 
~lo etmlye ken· olan teylerin teslratını birer bir ıurette altkadır dl&or dn· yetin vuk.ubutduğu klhtebaneyi n mıktul kardeılerio ceaaıeleriain dGa İkiçeımelik caddeaindeıı geçirilitioi 

!.ml..ll..._..:..=!~.....aıldlıdeıc...__ ___ _ı_.Jılrez~ıuuı:an.__dılikıJlkıeııL........JIOllıtLlkt:l v fakatla=l=a'-----'l=m=k=A=n_.__....ooıw:ı-=.or=ıunuı. [Tdeil&ı iç nhifededir,} 
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Neler Düşünülmüştü? Al. 'd M V Knçnk Duyumları manya 8 8llCVra ar Grip Hastalığı 
18 Mart Köy Bayramı Dolayısile. 
N- - -----~~~~· -~ A Gene Canlandı .. 

Kay bir kommtlndftr. &babı tırıyor, y:::ı:n:.;.,~:·::' dl- Ruslar' Bu vaziyet Rus - Fransız S• eehr~:~.::01:;:~.:.~~ ~:~~;!; 
mucibe köyftn "Kommftn ve yor ki: k A 1 • f k T • ı Ed k • D • lb totolmuş olanlardan bit 
nahiye., teşkilAtları karşıeındakl - ~Her devlette ldarel mül· erı ttJ a }ll} acı ece tır' ıyor • ::a:ı tekrar heetalanmıştır. 
durumuna da oıanca araştırmış kon mebdei köylerdir. Denile· • Vali G. Kilzım Bu· 
ve sonunda aoa kuruma geçerek 
demiştir kı:. Silahlı Almanya, Sulha Daha Ziyade Yardım Edermiş. gün Izmir'e Dönecek .. 

- "Bazı memleketlerde be
ledi ye kanonu bütün mP.raklzi 
medeniye için bir tanedir. · .Fa· 
kat diiveU mütemeddfnenfn ek· 
ııerlslnde belediyelerin. koçnkta. 
ğOne ve bOyfildüğüne göre ayrı 
ayrı kommOn kanonları mQdev
vendfr. BJz bu osnllerin Hdn· 

/ 

clelnlo muvafık olduğu k.anaa-
tlndeyfz. Çünkil beşyOz nüfuslu 
bir köyle; yO.zbln: haud elltbln 
nOfuslo bir şehrin ihtiyaç ve 
iktidar noktal nazarından bir· 
birine eelıi benzemlyece_ğl ve 
kanon bir türlii of orsa tatbi
katta müşkdlAt ve behemehal 
ihmal tezahür edeceği bedihidir. 

Bahusus bizim gibi maarif nok· 
tal nazarından mathlb teki 
mille vAsıl olmamış meraklze 
malik bir memlekette muhtelif 
tabakatı belediyenin ihtiyacına 

göre mddenen kanunların tan· 
zlml tatbikat noktal nazarından 

ıelAmetl dat olacağı ıilpheslzdlr. 
Bu esasa binaendir ki, biz be· 
ledlyelerlmlzln dört dereceye 
tefdklnl IOzomlu glSrdftk f ve 
bo ldzuma lktlfaan bu derece
den beherlne (Köy), (Kasaba), 
(Şehir) ve (Bnyak şehir) nnvan· 

larını vermeğl muvafık bulduk. 
Flblmlze göre "KöyM azaml 
Qçbln nGfosa kadar ahaliyi lh· 
tlva eden beldelerden ibaret 
olacaktır. 3000 den 20,000 e 
kadar olanlarına .. Ka!!aba M, 
20,000 den 300,000 e kadar 
olanlarına "'Şehir,, ve ondan 
bftyiJğfiJJe "Büyftk şehfrw ıtlak 

ediyoruz. Ltlgatta köy: (Kısa· 

Kö1 andacı 

bilir ki köyler bGnyei devletin 
hftceyratı esaıdyesl mesabesinde· 
dlr. Memleketimizde kırkblnl 

m6tecnJz bulunan köylerin ve · 
zaif ve salAhlyetl mahılllyelerint, 
ihtiyacı medenilerini tatmin, 
inkişafı dalmllerlni temin sure· 
tile tanzim etmek en inftbrem 
lhtl yacatı ldırf yemlzdendlr. 

Bu hoeoıta muhtelif saman· 
tarda bazı faaliyet earfolunmuı 
ve bazı lAyihalar da tanzim ve 
mfizakere edilmiş fee de leva· 
ylhi mebbusanın tatblkatandald 
mt1ekOIAt baeablle bugftoe ka· 
dn köylerin idaresini tesbh Ye 

tanzim milmkO.n olamamıştır. 

Bo husustaki teşebb6sat mdte· 
addlt tarihlerle vukubulmuştur. 

Bozdağ'da köy parkı 

bıdan kGçQk belde], lkasabı; 1287 tarihli "İdarel umumiyet 
IKaryeden bftyftk ve şehirden vilAyet" nizamnamesindeki köy· 
kiıçftk belde], şehir: (Kaeabıdan lere ıh 60 ıncı madde ile 108 
bftyftk belde) diye tarif olun· den 110 uncu maddeye kadar 
doğana göre kabul ettiğimiz olan yalnız beş maddeyi bu 
tablratıo halkça ötedenberl mak· faaliyet meyanına ithal edeme· 
bul bir tarife mftstenlt oldo~o ylz. Çünkfl bunlar muhtarların 
tezahftr eder. Binaenaleyh he· nahiye mft.dürQ tarafmdan ken-
yeti celllelerine köy, keeaba, şe· dllerine tebliğ olunan kavanln 
bir ve btıyQk şehir kanonları ve nfzımat ve evamlrl hnku 
nımlle dört belediye kanunu metin mensob oldukları karye· 
takdim edeceğiz. "Köy kaounuw lerde llAnı ve sekenel karyeye 
bugftn takdimi ile mOşerref tnholunan emvali devletin lh· 
olduğumuz IAylha ile temin tlyar meclisleri kararı ve mft· 
olunmuştur. diri nahiyenin göndereceği tevzi 

Sonradan onay.lanın belediye . puslaları mucibince istihsal ve 
yasası ile belediyelerin dört cemi ve adli bir tıkım vezaif 1 
bölllme ayrılmaaından vazgeçil· tebllğlye ile nOfus vukuatını 
mlş ve üçbhı nOfustın yokarı ihbar ve ceraim ve mahlulAt 
olanlar için kamutayca bir yasa vokounda hftk:iimetP. ihbar gibi 
onaylanmıştır. Temel saydığımız birtakım vezalf ve salahiyeti 

Köy:. On yıllardanherl devlet muhtevi boluomuştor ki, bun-
idareıl tarihinde geçirdiği değl· lar idare! umumiyet devlete ah 
tikleri ve yerini ve hazırlanan vezalften ibarettir. 
yaunın doğuo kaynaklarını da Aaıl ldarei mahalliye ve be-
" Esbıbı mucibe., çok iyi ırat· - Sonu 6 ıncı yOzde -

İstanbul, 19 (Busuei) - Berlln'den blldirlllyor: Bugiin borada düoman hilcumonu gösterir 
bir manevra yapılmış ve müdblş bir hftcumda halkın fenni bir ıorette tahaf fozunu temin ve ev. 
lerin pençereleri siyah bezlerle örtülmüştür. 

İstanbul, 19 (Hususi) - Fransız gazeteleri Almınya'nın son kararına karşı İogiltere'nin göı· 
terdlgl tahammülden dolayı, lnglliz'lere müthlo hücumlar yapmaktadırlar. 

Rus'Jar, vaziyetin, Ros· Fraosız askeri ittifakını tacil edecrğlnl söylemektedirler. 
İstanbul, 10 (Hususi) - Alman propaganda nazırı, vaki bir beyanatında : 

SllAhlı Almanya, zaif Almanya'dan daha fazla sulha yardım eder. Demlotlr. 

1 .......... 1 
Divanıharh işe Başladı 

Bir Miralayla iki Kayma
kam Muhakeme Ediliyor 

İstanbul, 19 (Boıaıi) - Atina'dan bildlrlllyoı: Divanıharb 
ilk olarak harbiye mektebini işgal etmek letiyen bir miralayla 
iki kaymakamın muhakemesine başlamıştır. Bay Venlzelos ta gı· 
yaben muhakeme edilecektir, Malları m081dere edileceklerin 

Metaksas 
istifa Etti 

İstanbul, 19 (Hususi) - Ati 
nadan bildiriliyor: n~vlet ba· 
kanı bay Metakeas, kabineden 
istifa etmlotlr. 

lngiliz 
_ı_ıe_te_ei_ilA_n_ed_l_lm-::ı=,l=lr=. = = ========------- Nazırı )Jer-

F ransa 'nın Ankara Elçisi lin'e Gidiyor .. 
------- İstanbul 19 (Hususi) - İn· 

- Bıoı 1 inci yüzde -
rak bu kuvvetlerin muhafaza 
edJlmesl boeoeu nazarı itibarı 

alınmıştır. 

Diğer taraftan efradı itibarile 
boşluk gösteren sınıfların boş · 

luklarını doldormaya matuf olao 
bu çok normal tedbir, 1929 
senesfndenberf Ceoevre'de sUAh 

açığa vurmak istemiştir. Sebebi 
de askeri kuvvetlerini yeniden 
tenelk etmektir. 

Valimiz 
Müfettiş 

mi Oluyor? 

glllz Hariciye nazırı bay Con 
Saymon • - pazar gilnft Berlln'e 
hareket edecektir. 

Karşılıklar 
••••• 

Neşredilmiye 

Başlanıyor .. 

Valf General KAzım Dfrik; 
. Tire kazası köylerinde tetkl· 
kat' yapmaktadır. Bugftn \illi· 
yet umumi mecllel toplantısını 

başkanlık etmek için eebrlmlze 
dônecekdr. 

Tire'de Hastalık 
Tire kazasında bir haf t• 

içinde 23 kişi gribe tutulmot 
ve bunlardan Qçilnlln haıtalığı 
ihtilat neticesi zatOrreeye çevir· 
mit, içlerinden biri ölmdıttır. 

Bay ilmi Hasta 
Nafıa başmtlfettlıl ve nafı• 

komlstr vekili Bay İlmi ha•· 
talandığından don nılfeel bı· 

ıın• gelememletlr. 

lzcnir'de 
Posta işleri. 

DGnkft sayımızda, poeta işle• 

rinln bozukluğandan tlklyel 
etmlı ve bir hAdieeyl teıbll 
etmletlk. Merkez poıta mtldorO 
bay Naold, neşrlyatımızla ço" 
yakındın ıllkadar olarak derhal 
icıbeden tedbirleri almııtıf· 

Uzun zamandanberi posta tele· 
rinde çalışın ve işlerin yolundl 
gitmesine gayret eden bay N•· 
eid'ln, araeıra görtılen ufak·te· 
fek aksaklıkları dı ortıd•O 

kaldıracağı tabiidir. 

Gediz Nehrinde ların tahdidine mfttealllk umu· 
mi bir mukavelenımenln lhza· 
randa derpiş edllmto ve kabul 
ve teslim olunmuş maddeler 
meyan1na konulmuştur. Alman-

lstanhul, 19 (Hususi) - iz. 
mir nllsl General KAlı'll Diri · 
kin birinci umumi mftfettlşUğe 
tayin edileceği söylenmektedir. 

Ankara, 19 (A.A) - Dil Bulunan Cesed 
arışhrma kurumu bu haf ta 
içinde yeni karşılıklar klna· 
zuno ntşretmlye başlayacağı 

Zabıta Tahki· 
kat Yapıyor .. ya'oın iddialarındaki kuvvetsiz· 

ilk şuouola da zahirdir ki Fran· 
ea'da ittihaz etlllmiş olan ted 
birl"rln l tl 6 İlkbaharından 
evvel bir gOna teeirl olmıyacek· 
tır. Halbuld Almanya dıba ştm 
diden kendisini ıhade kılmak 

lddia~ındadır ve bunun için :l 
Şubat tarihlııde "kdedllm "ş olan 
ve Almaoya'oın yt'nl hir aslı.eri 
statü arama&1Dı emniyetinin 
umumi zamanlarının beynelml 
lel teşriki mtsai çerçevesi içinde 
inkişaf etmesine bağlı lotan 
Fransız logillz tebliğinde derpl~ 
edllmlo müzakerelerin eeaslaraoı 

ökonomi haber ahnmışhr. Telgraf la ve· Don Menemen ile Bergııo• 
rllmiyecektlr. Dil araştırma araernda GedJz nehrinde blf 

tımamlle tahrlb etmektedir. Şo· 

Konferansı 

'"f oplanıyor .. 
Ankara, 19 (Bueusi) - Bir 

nlsando burada toplanacak olan 
Balkan ökooomi konferansı 

için murahhaslar [gelml'ğe baş 
lımıştır. 

Bay l\luam
mer Asaleten 
Tayin Edildi .. 

rası meydandadır ki, Almanya Lıtanbol, 19 (Hususi) - Bay 
açıktan açığa muahedeleri fhl41 Moemmer, İş Bankası genel 
etmekten lberet olan ve birkaç müdOrlilğ6ne asaleten tayin 
eenedenberl ba~lamış olan lei edilmiştir. 

kurumu ulusta ilk llete çıktığı 

gün bir de beyanname neşre· 

derek hem izahat vr.tt-cek hem 
de bir ay içinde yabancı kell
melere daha uygun bir kartı · 

lık gönderecek olan yurddış 

ların teklif terinin tetkik edile· 
ceğlni bildirecektir. Yeni kar 
fllıklar tahmin ediliyor fırka 

kongresinden evet bütiln kar· 
şılıklar neşredilmiş olacaktır. 

Köy Ormanları 
Villyet köy bOıosu köy muh· 

tarlarına gönderllmek üzere 
(Orman ağaçlarının hHtalıkları 
ve bakımı) hakkında iki forma· 
lılt bir broşiir bastıracaktır. 

ceeed bulunmuştur. Menemeo· 
den şehrimiz emniyet mildOf' 
IOğüne bildirildiğine göre ceeed 
İımir'in Hamldlye maball1

' 

sinden Ahmed o~lo 329 dO' 
ğomlu bay Şakir'e aiddlr. KeO' 
dtsl Menemen'de bolonoyordO· 
iki arkadaolle birlikte 14 .,.,. 

ı 1 
,, 

maralı kaptıkaçtı ile zm r 
gelmişler ve lzmlr'den par' ,, 
almışlardır. Tekrar Menemeo 
dönüşlerinde bay Şakir boAol· 
muştur. Gedlz'e naeıl d6ştOA4 
hakkında Menemen adliye •' 
zabıtası tahkikat yapmaktaclJf· 
Bay Şıklr'in lzmir'e btrlik'' 
geldiği arkadaşları ve şo~' 
arınıyor. 

~ .............................................................................. , 
Telefon 3151 TAYYARE SöNEMASO Telefon 3151 

Albert Prejean, Danielle Dareuks, Baron Fils ve "Blue-Bell Grils,, dans heyetinin temsil ettikleri 
Bnynk Fransız 
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Gençlik - Eğlence - Atk - M uzlk 
AYRICA 

Şot?enün 
Büyftk ve dahi l>estekirın kendi bestelerlle süslenen 

Torkçe izahatlı FOX Dnnya 

Dınns 

lihuti bir şaheser 

Havadisleri 
------~----.. ~· ........ ~-----~------

De mir Hane l\füdiirü ve Nuhun Gemisi 
İlheten bu iki mftsteena fflfm de devam edecektir. 

Sean@lar: Saat 15·19 seanslarında Dede 17 21,15 seanslırında Demirhane mOdilrO. 
ansı) dır. Flıtlar 25 35 50 kuruştur. 
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Kabalığı ile Urla Cinayeti Davası 
Alçak Gönül-
lüğün inceliği .. 

---···---
E11kl zamanlarda daha şimen· 

dlferler, otomoblller bulunmaz· 

dan evel bir kentten hfr kente 

gidebilmek için hayvanh posta 

•rabalarJ vardı. Sınıf ayrılığı 

gözetmeksizin bu arabalara her 

türlü insan hlneblldiğlnden, yol 

arasında birbirlerinden gülüne 

blce hadiselere sık sık raetla· 
D\lclı. 

lıte; Buraa ile İstanbul ara· 

eında sefer yapan genel araba· 

lardan bf rinde idi. Bir gün ıu 
hikayemle anlatacağım blrşeyler 
olmuştu. 

Jıkln arabaya yalnız üç kl.1 
yerleşmişti. Bunlardan birinin 

çok değimli bir adam olduğu 

her halinden belll idi. Üstü 

haeı, yüzünün çok ince olan 

çlıgllerl etrafındakilere yerinde 

bir eaygı aşılayabilecek dirim 
ilkte idi. 

Bunonla beraber hu adamın 

ne oturuşunda, ne- de çok sade 

Ve tabJi duruşundu rn küçük. 

bir iddia sezllemlyecek kadar 

bir incelik, bir ağır ba~lılık. 
lardı .. 

Bu; otuz, otuz bPş çağların · 

da bir adamdı. Yanında yaşlı 
başlı, kaba · saba fakat pek 

llt>ssfz duru~lu bir köylü oturu 

Yordu. Bunların karşılarındaki 

Yerde de 19 - 20 sinde koltuğu 
altındıtkl kltablardan bir mek· 

tebll olduğu anlaşılan bir deli· 

kanlı bulunuyordu .. Ölekilerfn 

•kaine bu delikanlı, ne bütün 

ll:ıfııderl kaphyan yayılısile1 ne 

de elolrli, sinirli eallanıılarlle 
kendisini gören ve tanıyanlara 
iyi bir d6ş0uilş vermezdi... 

En kilçftk kımıldaoışlarıoda, 
gOzlerlntn açılıemda bile önOne 

gelene çatmak letlyen bir hali 
'•rdı. 

Aydın Çetin adında olan bu 

genç, arıbı sftrOcüsOnd kolon· 
dan tartaklayarak: 

- Beni iyice kayda geçir· 
dhıfz mi dedi? Sürücü: 

- Evet, inanabilirsiniz. Kay· 

da geçirllmlşsinfzdfr. Yulmz 

hareket vaktımzı beklemeniz 
katmıştır. 

- Nedt>n bu kadar geclkl 
Yorsun uz? 

- Daha vakıt df'ğlldir. Son· 
ra, başka yolcu da geleblllr. 

N - Abbh! Evet başka yolcu .. 
eden bekllyecekmtşlz? Biraz 

dıba sıkışmak hem de rahatsız 
olmak için öyle mi? 

Aydın: 

- Bana baksanız a dedi, 
Qı(işterl flAn hekliyeceğlntze 
Yola d k• ftzfilsek, duraklarda da 

•m11e bulmaeık çok daha iyi 
olmaz mı? 

Saroca omozlarım sllktl. Bu 

göoota(iz adamın anlamsız (Ma· 
bıeıa) .. l d lloz erine karşı vermlye 

tAmezdl. 

t\ Son dakikada yolcu gelmişti. 
ra.ba da berekete geçti. 

Çeneai durmıyan delikanlı 
etraf . 101 gözden ~ eçlrdlkten eoora 
Bır t "' 1 

• ıırıtrı: 

d 
- Eb! Ne ise, dedi, arka· 

•tlar k k "' pe ötü görünmüyor, 
,, 0 1colu1i · p t>omuz zıyırneız geçecek ... 

t ek çabuk söylemişti. Çünkü 

·- ır. '"ııoı kapaıaca6ı sırada ''•b o ıı • durmuş, yol nstcıode bek· 

1 Yerı iki çocuklu bir anneyi 
Çeri almak lAzımgelmletl. .. 

b Donu gören Aydın Çetln'ln 
1ıı iltQn fenalıkları başına hindi. 
ulrden: 

-Eski Dava Tekrar Başlıyor. Urla'da 
Dokuz Kişi Tevkif Edildi. 

Bee yıl önce Urla'da bir 

cinayet olmuş, bakim Bay fb . 
san Ziya öldürülmüştü. Bu 

vak'enrn mubı.kemesi çok uzun 

sürmüı:ı ve suçlu olduklara 
zanoedlleo beş kişi yedişer 

sene bahse mahkum olmuşlar· 

dı. Fakat temyiz mohk~me-ıf 

bu karorı bozmuş ve yentdPn 
yapılan muhakeme neticesinde 

e vvelce yedteer sene hııbse 

mahkum edilenlerin beraetle· 

rine karar verilmişti. Bir ay ka· 

dar cveel de, berad kararı 

temytzce tasdik olunmu~tu. 
Yıllarca süren ve artık ka 

panmış olduğuna hükmedilen 

bu cinayete ah dava y~nlden 

ıazelenwie hulunmoktadır. Hu 
busnsta aldığımız ma\Umatı 

yazıyoruz: 

Urla hdklmi bay lh~an ıt . 

ya'mn öldürülmesi Lıidiat'slode 

suçlu görülenlerin beraet etme· 

ferinden "onra, Urla Müddet . 

umumiliği cinayete uit evrakı 

yeni baştan tetkik etmiş ve 

neticede dokuz kişi tevkif edil · 

mietlr. Mevkuflar avukat bay 

Sabri ile avukat bay Fehmi, 
kerde-şl bay Hafız Ahmet, ke · 

resteci bay Salih, Urla eakt 

nOfus memuru boy Basan, Yoz 
~~~~~---ı~~~~~-

- Nasıl! Gene gelen mi var? 

Diye pis bir boğrışta o taya 

atıldı . Hareketlerine kimsenin 
aldmş f}fmemeeine büehütün 

kızdı: 

- Öyle olsun, dedi, ben de 

yerimden kımıldamam. 

Fakat pek yorgun olduğu her 

halinden belli olan zavallı ka· 

dm ona yaklaşmıştı. Yamnda 

khaplarlle ve f ğrl oturoşuyla 

kapladığı yeri gc1stererek: 

- Çok yalvarırım Bay, dedi, 

bana ve çocoklarıma ilişecek 

bir yer vermez mfslotz? Bn yo

murcak larla nekadar uzaktan 

geldiğimi bilseniz ayaklarıma 

acır, böyle dO§ünmezstniz? 

Genç mektebli kaba kabı: 

- Baoımdan çekilin ku· 
znm, dedi, bn kadar küçük 

çocukları olan evindl'I oturur. 

Gideceğimiz yer İstanbol'dor. 
Sizin keyfiniz için kimhfllr 

ne kadar zaman süun 

luğumuzda sıkışmayız. 

yolca· 

Kadın: 

- Fakat pek eıkı~acak de · 

ğilelnfz ki, dedi, bulunduğunuz 

yerde daha iki klşUlk boşluk 

var. 

O vakte kadar hiçbir söze 

karışmıyan kibar kıhklı adam 

halindeki yavaşlığı bozmadın: 

- Bayanın hakkı var, ona 

bir parça yer açınız, bu yalnız 

terbiye ve insanlık: Lorcunuz 

bile dt>ğlldir. Bir kişi için çok 

artık (Fazla) yer tutuyorsonuz .. 

Yanmızdakl boşlukta bo iki 

çocuklu ana bol bol yerleşebl· 

Ur, dedi. 

Genç mektebli sıkılmak, 

utanmak bllmez bir plşldnllklc: 

- Siz ne derneğe karıııyor · 

eunuz diye bağırdı. Ben söyle· 

diğlmt bilirim. Eğer canınız 

pek leıiyorea bu çekilmesi bela 

olan enceklere yerinizi veriniz. 

.l\luallim 

Sabite A. Ülnn 

-

gatlı bay Sadık çavuş, Arnavut 

bay Abdurrahman, Urla leke 

• lesinde bay Laz Hüseyin ve 

arkadaşı bay laz Hesan'dır. 

Yapılan tahkikat neticesinde, 

cinayetin avukat Bay Fehmi 
tarafından işlettirildiği kanaııtl 

hasıl olmuştur. Vak'anın df'lil 

lerl ıeshit f'dlldif!i söylenmekte 

hı · de tahkikat derlnle~tfrllrnek· 

tedlr. Dava, İzmir Ağırceza 
mabkemeslode görült-cektfr. Ad· 

larıoı yukarda yazdığımız dokuz 

mevkuf tan bazıları bundan 

evelki muhakeme sıralarında 
yalnız şabld olarak dinlenmiş 

lerdlr. .Mevkuf lar arasında, 

evelce mahkum olub da bUAhare 

masum oldukları anlaşılarak 

berad edenle-rden hiçbiri yoktur. 

Eşrefpaşa Cinayeti Kur
banları Bir Değil, ikidir. 
ölcnleı· De Kaı·deştir. Iladisede Kız 

Mes'elesi Varınış 
Suçlular Dün Sorguya Çekildiler. 

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

Eşref paşa' ifa Hacı Alt Efendi keodtefnl kortarmı, . 

caddesinde bayramın iiçüncO Sonra camların tamiri lbım 

günfi Kadri Bey kahvehanesln . geldi. Bir camcı ile gör6şt6k, 
de bir kavga olmue. neticede 120 kuruş istedi, HOeeylo 100 
Kadri öldilrülmüş, kardeşi Rem· kuruş verdi, uyuıımadılıır. 
zl ağır yaralanmıştı. Uemzi de Bayramın üçOncQ günil ben 

hastahanede yaralarının tesirlle Manisa'dao dönm6şlfim. Berber 

ölmüştür. Abmed'fn dükUnuıda onları 
Tahkikat müddeiumumilikçe buldum. Burada bulunan beş 

dün bfllrilmtş beş kadın ve ktefden başka kasab Receb ve 

ehı erkekte-o ibaret olan euç· Arnavud Kayt z da orada idi. 

lnlar sulh Cı>Za bakimi Bay Bir camcı ile gene pazarlık 

Kemal tarafından isticvap edil· ediyorlardı Sonra lıep birlikte 

mişlerdir. Suçlulardan Ali ka . kolkıb Kadrl'ntn kahveaioe 

basından yaralı olduğa ic;fn ghıiler. Ben de gittim. Kah· 
hastahanenin mevkuf lara etd veoln dışarmoda kaldık, kah 

kısmında hakılmaktadır. Dfğer ve söyledik. Yalnız ince Meh 

suçlular kahvt'ci Süleyman oğlu med aramızd11 değHdi. O eıradı 
ince 1\f ehmcd'le AH oğlu HO yaralanan Ali içeri girdi, cam· 

seyln, t6tün işçisi Mehmed lan yapmağa geldfğlnl eöyledl. 

oğlu Rağıp diğer adı Rauf, Kadri, tezgAhın ardından bir 

berber Hasan oğlu Abıııed, kama ile fırladı, Aliyi yaraladı. 
Kasab Mehmed oğlu Ahmed ve Bunu güren ve kahvenin dışın · 

kadan olarak ta Mehmed kızı da bulunan Hüseyin tıbanc1&1Dı 

yetmiş yaşında Ayşf', Ali kızı çekti, bir el ateş etti, Kadri 

onseklz yaşında Cenan, Ali yaralandı, yere düştü. Sonra 

kızı 28 yaşında Emine, Basan başka bir silah da iki defa 

kızı 23 yaeında Emine ve Hı· patladı, hunu atanı görmedik. 

ean km 30 yaşında Ht.sna Çiinkft ortalık karışmıştı. Kad 

mazoıın aandalyasma oturuldu· rinin kardt>şi Remzi de yaralan· 

lar. Evvela hüviyetleri teshil mıı. O zaten earhoşmuzş. Çün· 

edildi. ko şarap lçerke-n daha evel 

Hesna'oın dört, Ali kızı Emi· kendisini görmüoler. 

ne'nln Oç çocuğu vardı. loce Jnce l\lebmed Kara 0Bma· 

Mebmed; bAklmln sorgularına noğlo hanında k.ehveclllk etti· 

verdiği cevaplarda evleomek ğinf, vak'a günü evine giderken 

üzere oldoğunu, nişanlısı 11~ Kadrl'nln kahvehanesi Ooündeo 

evlenme ktiğıtlerıoıo aekıda geçtiğini, PD dakika 11oora da 
olduğunu söyledi. vak'anın oldo~unu, kendisinin 

İlk Jeticvapta suçlular vak'a· vak'ada 11lakası bulunmadığını 
da hiçbir aldkaları bulunmadı· söylemfşlir. 
ğını söylediler ve vak'a 81ra Hikfm İçeride kavga 

sında başla yerde bolunduk· olurken bu beo kadın da dııı· 
larını isbat etmek tstedller. rıda sandalye ile camları in· 

HAkfm bay Kemal: dlrmlşler, onlar neden kahve · 

-Burada bir bakim karşısında 

olduğunuzu unotmayın. Yalan 

söylemek slzla zararınıza olur. 

Ueyloce, euçlulerdao 1taeab 

.Mehmed oğlu Ahmed: 

- Bay bAklın, dedi, ben 

doğrusunu söylly~cf'ğim. Kad· 

rl'yl öldüren Hüseyin'dir. Ta· 

bancayı o atııııştır. Kendisi de 

söylesin. Bizi yakmasın. Kav· 

ganın sebebine gelince: bıı 

mee'ele bir namus ınes'eleeidfr. 

Hüseyin gençtir, askerliğini yeni 

bitirdi, geldi. Bayramın ilk gOnü 

akşamı geç vakte kadar Kadri· 

nin kahvesinde oturmuo. Kad· 

rfnln kardeşi Remzi; kendisini 

kirletmek istemiş. Hnaeyhı pen· 

çere camlıaranı kırıp kaçmıt, 

nln önOne gelml~lerdi? 

Suçlular Bu kadııılar 
Alf'nin akrabasıdır. Ali sarhoş 

olunca çok fena muamelelerde 

bulunur. Yani earho~luğo fe· 

nadır. Onun kah•ey~ gittiğini 

duydukları için blr~ey yıpma· 
sın diye koşuyorlardı. Camları 

kırmadılar. 

Müddeiumumilikce yapılan 

tahkikata görf'l vak'a sıraemda 

kadınlar kahvenin camlarım 

kırınışlar ve hıttl Kadri öldO· 

rilldftkten sonra kahvenin içi· 

ne glrib cesedini tekmeleml§ 

)erdir. 

Kadınlar bunu tamamen in · 

klr ettiler. Rauf ve berber 

Ahmed de vak'a aıraaıoda te· 

Mülkiyeliler 
Anadolu 
idarehanesinde ____ ........ , .... __ _ 

Şthrlmlz ve civarında bir 

tetkik ge-ziotlsl yapmaktı olan 

MOlkiye mektebi müdavlmle· 

rinden bir ~rup; dftn ldareha· 

nemlzl ziyaret etmiş ve mo 

harrlr arkadaşlarımızla konuş 

muıtur. 

Mteaf ir talebi', lzmir'den 

büyftk memnuniyet göstermekte, 

lzınlr balkıoın:ruha yıkınlağın,, 
Jzmir'tn tabii gOzelllklerlni 

hararetle övmektedir. Bu me 

yanda Selçuk ve Kuşad111ı 'nı 

giden gençler, orada Ku~adası 

kaymakamı bay Dllher•ıe bt 

ledfye reisi, Sdçuk nahiye mü 

dür6 ve bilUin alılkadar vetan . 

daşların gösterdikleri yOkeek 

t laka ve sıcak mlsaf lrpernr 

likteo sevinç ve eükrın duy 

muşlardır. Misaf Jrlcr, yarın 

İstaobul'a döoecek.lerdfr. 

Işık Lisesi 
Talebesinin 
Tetkikleri .. ----·----Şehrimizde bulunmakta olan 

loık lleesl talebeleri don öğle · 

dt:n evvel GOztepede Caruhurl· 

yet Kız a..n'at ~nstltiiaünd zl . 

yerer ederek gezııılşlerdlr. Ene 
tltü müdürii Bay Hasib kendi· 

leriol gezdir mf ş, tabahııt der· 

8lndf'I bulunan talebe tarafından 

derste hazırlanan eekerlemeln 

ikram edUm.lştir. 

Telebder; Boca'ya glderf'k 
Buca ortamektebiode öğle ye· 

meğl yemişler ve mektebi gt>z 

mişlerdlr. 

Talebeler oradan otobüsle 

Alsımcaktı inhiearlar fdarf'ııioln 

sigara fabrlkaeını gezmitlt1rdlr. 

Fabrika mOdüril Bay Kemal 

ve muhasebeci Bay Necmiddln 

kendilerine sigara lmıl4tı hık· 

funda malumat verm!elerdlr. 

Ondan sonra Karşıyakı'dı:ki 

Sağır, Kör ve Dilelder mOeHe· 

sesini ziyaret etmişlerdir. 

l\lek.teplller bugün Selçuğa 

giderek Efes harabelerini ziya· 

ret edecek, akşamı dönecekler 

ve yano da 111tanbul'a hareket 

edf'ceklcrdlr. 

sadOfen orada bulonduklam:u 

söylediler. Neticede ce-za hi 

ki mllğlnce bütün suçlu erkek· 

lerle Heanı ve Haean kızı 

Emlne'olo tevkif lerine, diğer 

uç "adının Hlıverllmelerloe ve 

evrakın sorgu h4klmllğlne gön· 

derllmeılne karar verildi. 

Bir taylaya göre, bidllf!Dln 

asıl sebebi bir kız mee'eleıldlr. 

Suçlular; bunu tamamen in· 

kıir etmektedirler. 

Kadri ve Reınzl'nln ölilm· 

lr.rlne eebr.blyet veren İl"panyol 

taklidi tabıncaoın mermilerldir . 

Şahldlerdeo bir kııımı bu taban· 

canın Ilileeyln'P., bir luıımı da 

loce Mebmed'e ild olduğuna 

ııöylemektedlrler. Öldürülen lkl 
kudeşln cenazesi dün memlc· 

ket haııtaneelnden kaldmlmıt 

ve gömOlmüotür. 

Tahkikat, cinayeti örten eı · 

rar perdesini kaldıracaktır. 

Tahkikat; vak'aoın ene iden 

tertip edilmiş olduğuna, eoçla 

taammftt bulnnduğunu göster· 

mektedlr. 

Mugla Ilallevi 

Muğla, (Hueu&i) - ibik· 
evinde ıenç sın 'aıkarlarımıı· 

dan Bay Ehad Arpad bir kon · 

ser •ermletir. Konserde garbın 

yüksek ean'at parçaları çalın· 

mıetır. 

Bay Ehad keman çalıyor ve 

Bayao Acılc piyano ile, Bey 

Kadri de kemanla refakat edl· 

yorlardı . .MütealubP.n Bay Ehad 

piyanoya gt"Çtl ve Bey Talit, 

bazı seçme parçaları te-gannl 

r.Ui. Daha ııonra Bay Ebad'ıa 

ktodl parçaları dlnltndl. Kon· 

eer çok Rlkıolanmıı:ıtır. 

• • • 
Bayramdı 121 fıtklr mek· 

lehli yavruya kundura dağıtal · 

mıştır. 

• • • 
Bu kıe, yağmurla geçmiş, 

ancak birkaç gOn soğuk yap· 

mıotır. Şimdi hnalu tyUeç 

ml~tlr. Adeta bahar vardır. 

Ağaçlar çiçek ıçmıyı baola· 

mıettr. Yal01z llitfin fidanların· 

da ziyan . vardar. Mumafib 

yenilnl dikilml"tlr. 

Bir Köyün Dileği 
Bergama kazasının Hamzalı 

köyü balkı, köylerinin Soma'yı 

bağlaomHını istemiş ve bıkan· 

lık ta vlliyctln mütalt'HIDı eor· 

muıtur. 

Kilçilk Dnnya Haberleri 

Staviski'nin Serveti 
Meşhur dolındırıcı Stndeld· 

nlo ııenr:ll mOzayede ile aıtıl· 

mıetır. Güzel bir ıemanr, 10, 
Stavlıki'oln bir mıymunc.ı~u 

40 franga, esk.J kilrkn 10 O 
frangı eatılmıştır. Sat•lan efY•• 
nın kıym"tl yek Onu ı ısoo 

franktır. 

Rir Çete 
2 erne evvel 8ulgari!lt•n'da 

87 yeş10da lsıoyıo P-'trof na· 

mmda biri bir ~te teşkil el· 
mi, ve nihayet yıkalanm>şb. 

l\hbkeme, çete efraJıoı 2 dea 

10 &Pn~ye kadar muhtelif ceH• 

larla rnıhk.iım etmiştir. 

Çete, btr kooperatifin kasa. 
sını kaldttmıcı, deposunu &Of• 

muş, Samakof oehriode mağa· 

zaları t•lttn etmletl. 

A~kın Tedavisi 
Fransız beldmlniodeo dok· 

tor Dömulen Parl&'te bir koa· 
feranıııada ıokan 11tnlr buıalığı 
oldo~uno eöyl,,mh, tedavlel içi~ 
eunları tavsiye etmlıtlr. 

Her sabah boo mtde ile bf r 

bardak soğuk eu içmek, müte· 

aldben yarım saat koşmık, scb· 

zell yemek ylmek, sporla "" 
riyaziye He meıgul olmak. 

Açlıktan ôlmOş 

Sofya'da .ldlfse ııokeğtndı 45 
yaelırında bir adam, açltkten 

ölmftetftr. 

GQrOltft(ft bir da,·a 
Sofya'da komflnlııtlerln mu· 

hakemeetnde 250 ıahld •ardu 

n bepııl de dlnlenmletlr. MOc· 

rlmlerhı nokatı da 25 11tbr 

n mddafaalırını bıolamıflard1r. 
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ndişe e ir. lngi ·zler Alman-Şubat Ayında Mahsul Sa· 
sto E ti er. Fak~atAldıra Y oli tışı Ve ihracatımız . 

- Bsşı l inci yüzde -
terketnıtye mütemayil değlldlr. 

Fakat yeni ahval ve şerait al· 

tındn bu ztyeretl yapmazdan 

evvel logilt ere hükumeti ken· 
d leinl Alman hü ·O.metinin na

zarı dik katini celbetmlye mec· 

bur sayar ve bu ziyaretin ev· 

velce kabul edilmiş olan gaye · 
lere :ki yakarda izah ve tasrih 

edilmiştir· tevfikan vukubul 
ması arzusunu izah eda. 

Hariciye Nazırı Gizli 
Kapalı S~yliyor .. 

Londra, 19 (A.A) - Avam 
kam11ra ıooa Bay J ... an bürf ha 

riclye hakanından Almanya'nıo 

ml'cburi askeri hl zmet hakkın 
da ittihaz etm iş olduğu karara 

m6teallf k beyanatta bulunma 
sıoı 1 temiş ve Slr Con Say· 

men şöyle demiştir; 

- lngtltere hükumeti daha 

şimdiden hu mes'ele hakkında 

Fransız ve İtalyan hükumetle· 

rlle temasa girmiştir. Hükumet 

8erlfn'dekl İngiliz sefirine Al · 

man hükumetine htr nota tevdi 

etmesi için lcab eden talimatı 

vermiştir. Zannedersem bu nota 

bugün öğleden sonra tevdi edil · 
miş bulunacaktır. Bittabi nota 

Alman hariciye bakanına tevdi 

edilmeden önce onun muhte· 

vlyatını lfea edemem. Ancak 

tevdi edildiğini sef lrden öğrenir 
öğrenmez notanın neşredilmesi 

için muktazl tedbirler alın · 

mıihr. 

Bay I ... ansbftrl hüku metin n · 
dyetl Amerika hükumeti ile 

ve sulh mnahedenemeelnl imza 
etmiş bulunun diğer devletlerle 

müzakere etmek ve uluslar 

kurumu büyük meclisinin içti · 
mao davetini taleb eylemek 
Diyetinde olup olmadığını sor· 

maeı üzerine Slr Con Saymon 
şöyle demiştir; 

- Bu iki mes'elenfn tetkik 

edilmekte hulundoğuna sizi te · 

mln edeblltrfm. 

Diğer bir eayla v Fransız ve 
Italya hQkumetlerloln de nota 

gönderip göoderilmiyeceği şek· 

Uodekl sualine Bay Coo Say· 

moo şu cevabı vermiştir: 

- Hu hososta beyanatta bu· 
lunamam. 

Mes'ele Kalmadı mı? 
Parla, 19 (A.A) - Berlln· 

den gelen haberler Almanya· 

nın izlemekte olduğu askeri 
müsavatı elde etmiş olmaeına 

binaen artık uluslar kurumun· 
deki mcvkiinl almak için yeni 

bir mani görmemek te olduğunu 

bild iriyor. Maamaf l bu hab~r· 

ler resmen t eeyyüd etmiş de· 

ğlldir. 

. 
lngiliz Kabinesinin Fikri 

Loudra, 19 (A.A) - Bakan· 
lar mecllslnln 8erlln hakume· 
tine bir nota vereceği ve Sir 

Con Saymon 'ın Berlln eeyaha · 
tinin bu notaya bağlı olacağı 

haber verilmektedir. Bn notada 

Almanya hükumetinden uluslar 

kurumuna avdet etmlye n 

m6ı:ıterek bir emniyet sistemi 

kabul f'ylemi} e Amade olup 
olmadığı sorulacaktır. Diğer 

taraftan İngiliz kabinesi Almın · 
ya'nın ıoo kararının Vereay 
muahedesini ihlal demek oldu· 

ğunu kabul etmiştir. 

lngiliz Notası 
8erllo, 19 (A.A) - lngtllz 

notası tevdi olunmuştur. 

f ngiliz Kabinesinde 
LondrH, 18 (A.A) - Kabine 

Almanya'nın son beyannamesi 
hakkında tetklkatta bulunmak 

'Ve dün akşam Almanya'ya gön 

derilmek Gzere Slr Con Say· 

mon tırafandan hazırlanmış 

olan nota Qzerinde mftzake· 

ratta bulunmak dzere saat 

10,30 dı toplanmıştır. 

BdtQo nazırların önOnde 

ınuhtelif hükumetlerin Londra· 

dakl ıef frlerioin vermiş olduk· 

ları raporlar vardır. Bo raporda 

sef f rler Alman beyannamesinin 

kendi memleketlerinde hlıııl 

etmiş olduğu intibadan ve ih· 
dae etmiş bulunduğu vaziyetten 

bahsetmektedirler. 

Bay Göbelsin ve Alman 
gazetelerinin yazıları: 

Berllo, 19 (A.A) Bay 
Göbels bütün gazetelerin baş · 

makalesini teşkil eden bir ya· 

zl8loda diyor k i: 

- Mecburi aekeri hizmet 

tesisi şimdiye kadar halledil· 

memlş düoya politika mes'ele· 

lerl üzerinde emare verecek 

müzakerelere varmak için 14· 
zım gelen mdvazen eyl teşkil 

etmekt~dlr. Almanya'nın öteki 
uluslar kadar sulha ihtiyacı 

vardır. Bay Hhlerln büyük ve 
cesur kararına derin bir surette 

minnettar olan Alman miJletl 

bu karara barbço ve intikamcı 

bir heyecanla cenb vermedi. 

~edece vakur olarak kendi 

kuvveti eayesinde yeniden k en· 

dini emnl1ette duymaktadır. 

Koreepondans diplomatik po· 

lltlk gazetesi diyor ki: 
- Almanya ı:UAhların oluı· 

lar arası tanzimini müzakereye 

girişmekten çeklnmeınektedir. 

Almenya'nın istemediği şey, 

Almanya için hususi bir rejim 
Qzerlnde müzaker elere girişmektir. 

Bu gozete Almanya'oıo eon 

l#<i 
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1efrikn numara!ı : 4 

Arkadaşım doktor borada 

biraz durdu: 
- Banlar dedi· benim Av· 

rupa' ya gideceğim gönlere te· 
sadQf eden vak'alardır. . 

V c gene okumağa de'Vlm 

etti: 

- Fakat bu malumat çok 
noksandı. Ter ede, kiminle oto· 

ruyordu? Oouola tanıeabilecek 
miydim? .. 

İçimdeki ıetırab, içimdeki 

karanlık gittikçe artıyordu. 

Seviyordum. Ağlıyacak, buhran 

Yazan: Orhan1Rahmi:Gök~e -:.

geçirecek kadar derin ve 11our· 

euz bir zalf içindeydim. Ben 

ki o g6ne kadar hlc; baı:ıımı 

lğmemlı:ıtlm. Benim erkeklik 

gururum ki, hlçhlt' kadın önGn· 
de böyle yulere serilmemişti. 

Artık hötün bunlar biranda 
parçalanıyor, yıkılı yor ve ben 

en küçftk bir t eeelllye bile 

malik bolunmuyordum. 

Se,mek meğer ne bfiyfik 

ıstırabmıe? .. 
Aramızda birçok engeller 

var .. 

kararının Fransız İngiliz teklif· 

lerintn müzakere esa&larını yık· 

madığını teyld etmektedir. 

Amerika Ne Fikirde? 
Vaşington, 19 (A.A) - B. 

lıul Almaoya'nın tekrar s114h· 

laoması m~a'eleslnl hiçbir Av· 

rapa diplcmıısl mümessili ile 
münakaşa etmemiş ve hiçbir 

yabancı bakumetten bfr tebliğ 
almamıştır. Fakat 8. llui don 

akşam B. Norman Davle'i d:ı· 

vet etmiş ve kendlsUe görüş · 

müştür. 8 . Hol Amerlka'nın 

vaziyetini seyirci vaziyeti olarak 

tarif eımf~ttr. Amerika dikkatli 
davranmakta ve bu 

sıkı bir surette taktlı 

t edlr. 

vaziyeti 

etmek 

\yan dış iş leri komisyonu 
relet B. Pllmao Almanya'uın 

vazlydlnin Amerika'nın karış· 

maması lıizımg#!ltn ciddi bir 

vaziyet yaratmak trh!tkeıı.l ar· 

zett iğiol eöylt:miştir. 

- Almanya 'om kırarı de 

ml~tlr· e .. ki muharib ulusların 

askeri hil4f ludan gayri yeni 

bir mftdafaa sistemi için kendi 

aralarında görDomelerlnden 

do~ao lçltlnab edflml'Z bir va 
zlyettlr. 

Son karar: 
Londra, 19 ( A.A ) - Bu 

sabahki gazetelerin elreerislne 

göre Slr Con Saymon'on 8er· 
Jln'e dftn gönderllen İngUiz 

notasına gelen cevabdan sonra 

Berllo'e gitmek için almıe c.l· 

du~u karar bO.tün ümidlerf 

uyandıracak şekild"dlr. 

Daily telgraf yazıyor: 

- Bu karar İngiltere hüku· 
metlofo Fransız İngiliz tebliğin · 
de bildirdiği veçhlle umumi bir 

anlaşma için bötü:n gayretle· 

rint earfettlğlnl göstermek hu· 

eueuuda herkesi lkna edecektir. 

Fransız'ların Şikayeti: 

Parla, 19 (A.A) - Matbu
atın acı acı tesbh ettiği iki 
hakikat şundan ibaret kehyor, 

VerPay muahedesine 'Vokobolan 
tecavftz karşaeında m6şteret 

ve ehemmiyetli hiçbir itiraz 

eerdedilmemiş ve İngiltere de 

tahammiU göstermiı:ıtir. 

Harb ihtimali kar,ısında: 
Berlio, 19 (A.A) - Doyçver 

adındaki askeri mecmua Al· 
manya'nın harb 'Vukounda la· 
şeef mes'elf'slnf ehemmiyetle 
mevzuu bahsederek henüz fı:ı · 

leomlyen 50,000 kilometre 

murabbalık arazinin nadazlınıb 
ekilmesini ve bftyök çlf tlik· 

lerln taksim edilmesini tavsiye 

ediyor. 

Alman' lar protestoyu na· 
sıl k .. rşıladılar: 

Berlio 19 (A.A) - Havas 

Ajansı muhabirinden: 

İngilh: bakanlarının ziyaret· 
Jerl kararının teyld edJlmiş 

olması Bay Bitler tarafından 

kullanılan yeni diplomasi usul· 

lerloln bariz bir munffakı· 

yed eıerl gibi tefsir edilmek· 

tedlr. 

Mevsjm Esnasında üzüm Satışı Ye· 
kuou da 296,322 Çu~aldır. 

Tür kof le İzmir şubesi tara· 
fından Şubat ayında muhtelif 
mahsullerimizin borsa satış va· 

zf yeti il!' ihracat vaziyeti hak· 
kında bir rapor hazırlanmıştır. 

Bo rapora göre şubat ayında 

10-18 kuıoş arasında &321 
çuval üzüm satılmıştır. PJyaııa 

tlurguu olmakla beraber f latler 

iyidir. Bütün mevsim esnasın· 

dakl üzüm satış v~ktınu 296,322 
çuvaldar. 

Kıinuoo 8:.Joi ve ~ubat ayla 
rındaki üziım ılır11catı yekunu 

5, 126,9HS J ıloyu bulmuştu r. 

Ya loız llamhurg' a 1,565,000 
kilo üzüm ihraç edilmt11tlr. 

Şahat ayında 4,25 · 12 ku· 

rue arasındl\ 466 çuval incir 
ve S 13 çaval hurda eatılmıştı r. 

İncir menlmi geçt i ği lçio eahş 
lar pı.!k azdır . M iitı rehsll ve tüc· 

car elindeki etok miktarı 500 
tondur. 

.:)On iki ay içinde İzmir il· 
manından muhtelif ecnebi mem· 

leketler llmaolarJDa 956,223 
kilo incir ihraç edilmiştir. Al· 

manya daha ziyade işlenmemiş 

incir istemektedir. Çünkü orada 
işlemekte ve bu suretle kendi 
işçilerine iş bulmaktadırlar. 

Şimdiye kadar ufak taoell na · 

turel lstlyen piyasalar bu son 

sunu gösteremiyorlar. Son ı~I 
ay içindeki pamuk ihracatı 

826,887 kilodur. 
Şubat ayında borsada 21,5.....,. 

28 kuruı:ıtan 5~39 ton zeytinyağı 

satılmıştır. Rckohtt 25,000 toıı 
dur. İetlbl4k 16 - 18 bin toıı 
olduğuna göre 8 - 9 bin toıı 
ihracat yap&lıcak demektft· 

Şimdiye kadar yapılan lhracal 

miktarı 2000 tondur. 

Spor Hareketleri 

Altay 8 Takımı Bi 
rinci Dev.re Ligle 
rinin Şampiyontı' 

Bayram münaııebetlle motad 

haf talık lçtimaını pazar güoO· 

deJyapamıyan fudbol heyeti dilO 
akşam toplanmıe, önümfizde1'1 

cuma gOnü yapılacak olan Qçtıo· 

cd haf ta lig maçlarını ve b•' 
kemlerlnl tayin etml11tlr. BoO' 
dan sonra da B takımların•" 
birinci devr ,, lig maçlarının oe· 
ticelerfnl tesblt etmiştir. 

B. Takımlarının Birinci 
Devre Lig neticeleri 

Kulilb _: ç 0 ~ .. 
as .. c... bil ..... , 

~ ~-= .Q;,~il 

ay içinde daha ziyade 
neli süzme ve elleme 

tallb olmaktadırlar. 

,;~ =~.::;~ 
:Scl~:s~~~ 

idi. Ta· Altay 7 6 1 O 29 7 20 
incirtere Altınordu 7 5 1 1 33 14 ıS 

Şubat ayında 355 l balye 

pamuk satılmıştır. Flatler ıi 1 .53 
koroş arasında idi. Pamuk stoku 

8000 balyedlr. Şimdiye kadar 

27 .000 balye eatılmışhr . 

Flatlerdekl ntsbi dfiş6klftk şu 

sebeblerdeo ileri gelmektedir: 

Almanya ile olan Kllrlne 
vaziyeti, Alman'ların son zı · 

maolarda mübay11tı durdur

maları, Alman kontrol dairesi· 

nln iç f latlerlmfzden daha aşağı 

f latlerle ldhallt yapılmasına mü· 
saade letemeel, fabrikaları lhtl· 

yaçlarının bü:ytık bir kısmının 

temin edilmiş bulanma&•. 

Satıcılar mevcud e\okon lh· 
tlyacı karşılayacağı f lkrfnde· 

dlrler. Alıcılar ise, bugilnkü 

f latle mal almakta oldukları 

,,. 
Boca 7 5 O 2 9 15 l' 
İzmlrepor 7 4 O 3 16 11 14 

K. S. K. 7 3 O 4:. 22 18 l~ 
Türkepor 7 2 O 5 8 34: Jl 
Gözt,.pe 7 2 O 5 11 11 ~ 
ŞarkBpor 7 O O 7 8 26 6 

Cuma maçları Alsanca1' 
Sahasında: 

Sabah saat 10 da Altay-Tart 

spor; hakem K.5.K dan B. Esad· 

Saat l 2 de Altınordu - Şari:· 
spor; hakem Göztepe'deo 8•f 
Ferid. 

Saat 14 de Göztepe - Boc~; 
hakem Ahay'dan Bay (;•" 

Kemal. 
Saat 16 da İzmlrepor - _g., 

S. K; hakem Altay'dao B•1 
Fehmi. 

Halk sahasında: 
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A ld 
, ·T .h"' T 1 . • k Sovyet lzvestiya Gazetesi Diyor Ki: 

na on nun arı ı e rı ası •---

"Almanya Harha Hazırlanı-
yor ve Siyasi Gayeleri Var!" 

------------------------.. 1----------~-----------~ 
Tefrika No. 4 lU. AYHAN Bir Alman Taarruzunda Devletler 

.. ! ........................................ .. 

Salak, ölmek Sırası Evvela Senin, Son
ra Benim, Uzat Kollarını, Dedi .. 

Sür'atle Tedbir Alabilirler Mi? 
Almanya'oın bir ltcnfiı ıııiya 

seti takib elmf!el lmlı.inlarını 

Stahdid edecek ıiyui taahhildlt:r 
mukabUlnde onun tt>elibatını 

tahdid edt'n ta11bbildlerl tad iye 

etmeğe hazır buloou~ orlardı. 

Bu:memleketler ayni zamanda 

Almanyanın ırelıbattnın nie 

bc>tleri hakkında oouol• mulab.k 

kalmak tstlyoı lardı. Fakat Al 

wenya med.ıuri ll8keıi hizmeti 

ilan ttmek ıuretlle bu nlsbet· 

leri bizıat 1-eodiei ıayio etmiştir. 

Su •eçbil~ Almanya'oıo almıı 

olduğu t,.dblrlerin gayeal. 

Almanya'oın tmniyet Hh11ın 

Kız, erke~I eeviyorsa mes'ele 

yok .. Gider, başını taşlara çar· 

parsın delikanlı.. Eğer bu lı, 

lt'D kızan haberi yoksa, o da 

batını alır~ bu illerden d<'ğUJ• 
nıı, batıya mı, nereye gidecek 

se gider. 

- Fakat benim hızkardeşim, 

taoınmtmış, soyu, sopu belirsiz 

bir atlının karısı olamaz. 

- Kanımızı ölçmedik, rengi 

de başka değil ya.. Kılık kıya· 
fetle, adla sonla Beylik olmaz 

bu yerlerde.. Gök Tanrı, eenl 

ba~ka, bizi başka yaratmadı. 
Biz, oıaklığa bile değmeyen n~ 
Beyler, ne Bakanlar gördük. 

Merd olsaydın hesabını yalınız 
görürdün .. 

Benim hu sözlerim, onu çl· 

leden çıkardı. Kızgınlıktan göz 

lerl kızermıştı. 
- Demek dedi· sen de on· 

dan yanasın .. 
- Öyle ya!. Erkek, erkekle 

Yan yana durur .. 

Bir de baktım : 

Çay kıyından yirmi kadar 

•ılı sökün etmiş; dolu dizgin 
geliyorlar. Tanımadığım arka· 

daı yüzQme baktı. Sonra atını 
Yaldaıtırdı. Göılı:rl dolu dolu 
idi, Ona hlr felAket uçurumu· 

nun dibinde elimi uzatmı ştım. 

~erd yftrekli bir erkekti. Bana: 

- Arkadaı ·dedi· biz iki 
8ntbet yolcusuyuz. Görftlüyorkl 

ben bu işte ôleceğlm. Benim 

Yanımda kanına girme, sen de 

gençsin, belki senin de bir ar · 

ıun '\'ardır, belki kalbinde bir 

kadın, bir kız yatıyor. Kıyma 
kendine! 

Bu sözler, nedense yilreğlme 
bir kızıl ok gibi eaplandı : 
ZuaUı ben!. Ne o vaklte ka· 

dar , ne de ondan sonra hiç 

~lOJedlm, HAlA kadın yüzü 

h 11mern.. Ne df yelim, Tanrı 
6Yle istemle. Yüreğim daya· 

0•tnadı : 

- Babıcan ·dedim· benim 
:ônlııaı, Gobl çölü kadar bom 

b 0 • le kurak. Benim dünyada 
lçbir arzum, hiçbir sevdiğim 

Yok.. Ôlmek sırası evvelA be· 
OIQ:ı ) L l: 0 acaıır., sonra senin .. Uzat 
0llarını! 

l At üstünde öpüştük ve kı· 
•çlar •mızı sıyırdık: .. 

Genç Bey; 

;Göreceksiniz, göreceksiniz! 

1 d lyordu. Uoakları yetişmlı.t · 
er 1 lk· k · ı ola ayrıldılar. Bizi 

Ortaya 1 L 
a ıcaıır.lardı. Arkadaoıma, 

htıeça, 

- Sen sağa geç! 

11 
Üedtm. Şimdi hen, Çay ke· 

"•tındaki kolun üzerine düeti· 
,,orduın .. 

Gelenler : 

;;-;- Selam Sungur Beye! 

S ye hağrıetılar. Meğer adı 
Uogur imle.. Hemen emretti : 

dlr;- Şu boğa kafalıyı mutleka 

b ieterlaı. Ôbilrfinü d 
erli e ge· 

13 p derisine saman doldurun! 

•ıtndoğa dediği, benim arkada· 
ı, Atımı ona doı1oru " 

~~k: b s~ 

Qa.; Kurtuldun ·dedim· seni 
rır alıkoymak: istiyorlar. 

Beni de kara yHe gönderecek 

ler. Amma, benim df!rfm çok 

delik deşik olmuştur. Görecek· 

sin işlerine yaromıyacak!. Bav· 
dl bakalım, davranalım. 

Artık üstümüze atılm•;lıırdı. 

Atlarını eürnek iki daire çizi· 

yorlardı ve daireler gittikçe kü· 

.;ölüyordu. 

- Savulun ulan, köp,.ğln 

uşakları! 

Diytı bir nura attım v~ çul 

landım. Bu kndar insanla dö 

ğüştüm, bu kadar atlı kafası 

uçurdum. O gün ilk .lulıçıa, 

rek yuvarlanırken, bir göz kırp · 

maııı içinde kolundan kalkanını 

kaptım ve sıyrıldım .. 

Sıra tle onblr kl~iyi yere ser 

mlşılm. Haşımı sığa çevirlnct: 

ne bakayım: 

Bizim arkadaş, brş eüvarioin 

ortasında .. 

Atını şaha kaldırmıe, hayva 

oıoı iki ayak üstünde pervane 

gibi di5ndürüyor ve eağına, eo. 

luna indiriyor.. Oraya doğru 

atıldım. Fakat aııııın bacsğına 

bir mızrak ııap!8nına ııın mı? 

l~i bitiyor demekti . 
~·· 

Kızılordu Tankları atmın üstünden yııvnrlanıın ço 

cuğu unutmıyacoğım 0011 yü 

Sun•7ur Bey, ormım dilıinrltı 

kuın;:ında ediyordu. Arkada unrn 

atının vurulduğunu görünce : 

- Bahire Arslanlarım! 

Moeko""o, 18 ( A.A) - Al·-· ye;I olduğuna k~ll olm;k tam;= 

dıki bütün taabhüdlerd~ serbee 

tlyeti muha'az• etmek oluyor. 

Almanya'nıo zırhlı pençesi Al 

man roilharlzmtnin seçect'ğl 

kurbanı vurabilmek için hudod· 

suz bir imkana malik olmalıdır. '*'Aİm acıdı . Senden daha genç 

ti. Ara sıı11, arkada~ıma bakı· 

yordum : 

Arslanlar gibi döğüşüyordu. 

O, döğü~ürken biç nara ahı.ı 

yordu .. Üç kt~i etrafımı sarmış · 
lardı. Bunlar, gelenlerin en 

babaylğiıleridl. Ağız dolusu küf 

redlyorlardı. Ben yalınız : 

- Uşaklar, köpek uşakları! 

Diyordum. Bu sözler, onları 

çileden çıkarıyordu. Kalkanım, 

Zf'delenmiştl.. Atımı, bunlarda o 

birinin atına doğru çapraz sür· 

dftm n baldmna bir kılıç çal· 

dım. llerlf, dıınalar gibi inliye· 

Diye bağırdı .. 8t"o yell~lrkec 

tirkaıloşım yıkılan bay\.·anın ya 

nında ve ayakta kaluıı§h. BJr 

az ıaşırmış ı,ı:lbiydl. 

- Çaya ahi, çııya atıl!. 

DJye haykırdım. DeJlğiml 

hfr saniyede yaptı. Şimdi beş 

kişinin karşısıoda ben vardım, 

bu döğüş, hoşuma gitmişti. lç. 

lerindeo birinin kılıcına bir 

darbe indirdim. Kılıcı elinden 

fırladı ve ötelere düştü. Key. 

f imden bir nara attım : 

- Ho hooo! 

- Sonu var 

manyo'da umumi "e mecburi aıHe batalı olur. Almanya mec· 

a ~keıi hizmetin yeni<fen tf'tılsl huri askf'Ji hizml'tl teslfı etmekle 
mes't lesine hosrt.tmlş olduğu tamamile siyasi bir takım ga· 

ba~makol«>afnde lıvc stlya geze· yeler taktbetmektedlr. Almanya 

test diyor ki: her tftrlQ mukaveleleri reddet 
- So•yetler ittihadı Versay mekte ve son iki yıl zarfında 

muahedesini f mza etmemiştir, lhdae edilmiş olan harb teknl· 
bu sebebden dolayı bo mühim ~lnio ııerl terakklyıtını temessdl 

vakıayı dlplonıa~i ve hukuk ba edt>bllmek için sllihlanma hu· 
kımlarındao oazarı itibara almak sonda serbest olduğuna ilan 

bize aid bir mee'ele d«>ğildlr. eylemektedir. Bn euretle Ye 
Biz münhasıran bu hareketin bilf lil, Almanya'nın harbe ha 
siyaııi ehemmiyettle al4kadarız. zulınmayı tacil etmekte oldu· 
Alwanya'nın sllAhlanmaeı kar- ~ano görüyoruz. Böyle bir ted 

~ısında Verııay muahedename· bir bhtebl muayyeo bir takım 
sinin yırtılmış olmasıntn yalnız siyasi gayeleri tıkib eder. 

şekli ve tezahür) bir ehemmi· Fransa, İngiltere ve ltalyı; 

Böyle bir sfyaeet ise ancık 

büyOk de•letlerio Ye enele· 

mlcdıs Almanya ile ayni tera· 

neyi tuttormue olem ve zlm•m· 

darlarına herşeyin caiz ve mil · 

bah olması için heroeye ceıuet 

etmek gP.rektir, fikrini telkin 

· ve ilham edeo loglltere'oln ta· 

ldb etmekte oldukları ılyaett 

eaye~inde kabil olabllir. Bu oe· 

ralt altında heı şey bu eiyaaeti 

kendi aleyhlerine tevcih edil· 

mit olan devl~tlerlo hıttı hare 

keline bağlıdır. Acıbı hu de.· 

- Sonu 6 ıncı yüzde -
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Tıkib (etmek) - 1. aktarmak, 

2. alt Ost etmek, 3. başkarlamak, 

4. başk.artmak:, 5. çevirmek, 6. 
döndermek, 7. döndürmek, 8. 
evQrmek, 9. t1virmek, evlrib çe· 

vlrmek, 1 O. kozgamak, 11. ÜZ· 

lemek. 

Taklld - 1. adan, 2. doram, 

3. düzme. (sahte man.) 4. öykü, 

5. öykilnç, 6. pelin (mukallitlik 

man.) 7. sıkık, (temeesur man.) 

8. uydurma, (sahte man.) 9. yan 

su (makallltllk mao.) 10. yapma, 

yapmacık. 

Taklld etmek - 1. ıınsalamak 
(birinin taklidini yapmak man.) 

2. bağnnmak, 3. benzetmek, 4. 
doramak, (birinin tıtkltdioi yap 

mak man.) 5. düzmek (benzerini 

uydurmak man.) 6. ö&küomek, 

7. ökteomek, 8. ökOnmek, 9. 
örküomek, 10. örilnmek, 1 ı. öt· 

kDnmek, 12. övkünmek, 13. öy· 

kenmek, 14. öykmek, 15. öy 

künmek, 16. somnamak, . 17. te· 

meımek, 18. urnnmak, 19. uy· 

durmak, (sahtesini yapmak man.) 

20. uykunmak, 21. yağaılaoıak, 

22. yansılamak, 23. yaneımak, 

24. yarsılamak, 25. yavşalamak, 
26. yozoktomak. 

Takrlb (etmek) -

2. yaklaştırmak, 3. 
4. yavutmak. 

1. yağutmak, 
yanaştırmak, 

Takriben - 1. aşağı yukarı, 

2. beren arın, 3. çlnamlay. 

Takrir - 1. biti, bitik, 2. yaz. 

gı, yazı. 

Takrir etmek - anlatmak. 

TaL:m - ı. ayrıç, 2. ayru, 

3. bölgü, 4. bölme, 5. bölük, 6. 
bölüm, 7. bölüntü, 8. höltııı, 9. 
Oleştlriol, 10. OIOme, 11. Oltış, 12. 
yarış, 13. yavta. 

Taksim e~mek - 1. ayırmak 

(bölümlere tefrik man.) 2. bölek· 

lemek, 3. bölmek, 4. bölüşmek 
(mukaeeme man.) 5. dağımlaşmak 
(lnkıeaaı mao.) 6. lslermek, 7. 
paylaşmak (mukasemc man.) 8. 
pellımek, 9. ülemek, 10. üle~mek, 
l 1. üleştirmek. 

Taksimi imal - · iş bölümü. 

Taksim terazisi - Taksim yeri, 

(ıo hakkında) t. ealanan, salu· 

van, 2. savak, 3. Gleelk. 

Taksir - J . ekıılklik, 2. (ku· 

eur, noksan man.) 2. kısaltma, 3. 
kıearma, 4. kıeırma, 5. suç (ku· 

sur man.) 

Taksld - 1. kerel, 2. kesim. 

Taktir (etmek) - 1. damdır· 
mak, 2. damıtmak, 3. damlatmak, 

4. da mzımak, 5. damzırmak, 6. 
damzurmak, 7. tamdırmık, 8. ta· 

mızmak, 9. taozarmak. 

Taktlrhane - sızak. 

Takvim - 1. günek, 2. güngeo. 

Takviye (etmek) - 1. bekOr· 

mek, 2. berkitmek, 3. kadatmak, 

4. klplemek, 5. pekletirmek, 6. 
pekitmek, 7. pekmek, 8. pekle· 

mek, pektemek, !.). perkltmek, 10. 
eağlamak, 11. eağla1,ttırmak, Hğ· 

lamlaıtırmak, 12. tığratmak, l:l. 
yetllemek, H.. yüreklendirmek, 

(kalbini takviye etmek, ceearet 

vermek man.) 15. zağlamak. 
Tal4kat - 1. açıklık, açuldok, 

2. çeçeollk, 3. dil açıldığı. 
Talebe - ı. boşgotluğ (boeğot: 

mak. 4, cemlrmek, 5. yemlrmek, 

6. yıkmak, 7. yi~irmek, 8. yoy· 

mak, 9. yümürmek. 

Tahrir (etmek) - 1. bltimek, 

2. yazmak. 

Tahribat ı. biti, 2. biti~, 

3. yazı. 

Tahriren yaza ile. 
Tahriri emlik memuru - u. 

yazıcı. 

Tahriş (e:mek) - 1. tırmak, 

2. tırmalamak. 

Ta:hsil (istifa man.) - ı. alma 

alıe (abz ınan.) 2. derme, dtrme 

(toplanma man.) :l. ele geçirme 

(latiheıl man.) 4. elektlrme, 5. 
kazanma (istihsal man.) 6. top· 

lama. 

Tahelldar, ı. albaucı, 2. alımcı 

3. başçı, 4. baekak, 5. ealgıncı, 

6. ealguncu, 7. eavgacı, 8. Uf• 

gacı 

Tahsil (öğrenme man.) 1. bilgi 

edinme, 2. okuyup öğrenme. 

Tahsil etmek, - 1. boşkunm.ık 

2. boşurmak, :J. okumak, 4 . ög 
renmek. 

Tahsil ettirmek, - ı. okutmak 

2. somlamak. 
Tıbelll, - kuluk (faal, çnik, 

m6ncner çevik zeki mın.) 

Tahsilsiz, yirik. 

Tabetn, - l. alkı~, 2. 1,teplk. 

Tahsin etmek, 1. algamak, 2. 

alkışlamak, 3. bayanmak, 4. he· 

ğcn mek, beyenmek, 5. güzel bol· 

mık, 6· öğmek, övmek 

Tabaie (etmek) - 1. arnamak, 

2. ayırmak, ( bir şeyi bir huıusa 

ayırmak man.) 3. bağlamak, 4. 

belirtmek, 5. çatmık, 6. lnaklı· 

mık, 7. 6rQimek 

Tahelı edllmek - belgllfnmek, 
bilgilenmek 

·Taheletn - ayrıca, ayrı olarak 

Tahşlt \etmek) - · J.. biriktir· 

mf!k, 2. dökmek, 3. tcplıuo .. k, 
4. yağmalı: 

Taht (serfr man.) - t. bacık, 
2. höt, 3. dilibMçf n, cf.. ket, 5. 
koltuk, 6. orang, 7. or:s.,lok, 8. 
örgfn, 9. söykence, 10. tıpçak. 11 
tıp~an, 12. ftçP-k. 

Taht (zir man.} - 1. alt, 2. 
asra, ;J, a!!ra yam, 4. aat, 5. at• 

tın, 6. aşığı. 

Tahtani - qığıkl. 

Tahtelbz - Yeraltı. 

Tahtclbaro - eandır. 

Tahta fdare11iode tutmak - fğe· 

temek:. 

Tahtı - 1. sere, ıılu, 2. teh· 
ta, takta. 

Tahta pare - gamhck, lalı, 
yoga. 

Tahta perde - 1. bölme, 2. 
daraba, 3. saçak, ıerpenek. 

Tahtapoı - yazla. 

Tahtle (etmek) - 1. ençlu bol 

mık, ıoçlu çıkarmak, 2. yı!lllt•ğ•· 
nı çıkarmak. 

Tahvif (etmek) - t. dızlıt· 
mak, 2. korkutmak, 3. ıOrlemek, 
•l. ftrkiltmek. 

Tahvil (etmek) - 1. alcıomak, 
2. baıkarlamak, başlcartıqak, 3. 
değlıdrmek, 4. özgermek, öz· 

gerımek. 

Tahzlr (~taıek) - l. çeklodJr. 
mek, 2. eakındırmak. 

Tam - 1. ilenç, 2. llenge, 3. 
kılunç, 4. ıôğme. 
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Bıçakla Yaralamıştır 
- Bo,.ıı 2 inci sahifede -

ledfyeye müteallf k ilk teş,.bbfie 

1292 tarihli ldarel nevabi nt· 
zamnameel ile vuku bulmoştur. 

Filhakika 28 maddeden ibaret 
olan işbu nizamname de pek 
baıilt kommiln eelibtyetlnl fü. 
ıha eden hazı maddeler mev· 
cuttur. Fskat iyice tetkik edil· 
dlğl halde vazll kanun, kom· 
mün teşkilinden aaıl takibi 
muktezi gayeyi unutarak mu 
ahharan devlP.t idaresinin bir 
kademesi olarak teokll edilen 
oahlyelerio ldarel umnmiyeıioi 
tesl e temayill ettiği görülmek· 
tedlr. Binaenaleyh işbu nizam 
name ile maalesd t~şkllittan 

makeut asli olmak lizımgelen 

köylerin lderel mahalliye ve 

belediyeleri namına bir netice 

istihsal olunamamıştır. 

İkinci teşebbO.s 1336 tarl· 
hinde l tıhlltye Vekaletince tın· 
zlm olooan ..ıfdarel kura ve 

nevahl kanonu ,., layihasının 

BOyük Mlllet Meclisi Alisine 
takdimi soretlle vukubolmoştur. 

Liylhal mezkure bazı nokı· 
tanda meclisi ali dahlllye encft· 

meolnce tadilat icra olunmak 
euretlle «İdare) ocvahb kano· 

nu namını ılmıı ve bir mftddet 
birinci Uüyilk Millet Meclisin· 

ce müzakere edllmltee de birin· 
el mfizakereeinfn ikmaline bile 

muvaffakıyet hleıl olmamııtır. 

Elyevm dahiliye encilmenlnde 
bulanan bu IAylhıl kanuniye. 
nlo mfthlm ve naf 1 e11ealı 

ihtiva etmekle beraber nüfue 
ve derecel tekı\mill gözetilmlye· 
rek bilcümle belediyelerde ay· 
nen tatbiki lazım olarak tanzim 
edilmlı olduğu için marlularz 
mQzakerata binaen gayri kablll 
tatbik olduğu meclisi Ali erkanı 

klramımn ekseri yetince de tas· 

dik edilmekte bulonmuetor. Bo 
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Tınetmek - 1. atıştırmak, 2. 
dillemek, 3. ilenmek, 4. lyenğ · 

lemek, 5. kağımık, 6. kakıoçla· 

mak, 7. karalamak: 8. kınamak, 
9. söğmek, sl>vmr.k. 

Taife - 1. aymak, 2. boy, 3. hö· 
lok, 4. hulay, 5. cerge, 6. çerge, 
7, göçe, 8. oymak:, 9. öğftr, 1 O. 
ök6r, 11. sang (cemaat, commu· 
naute mın.) 12. sftrek:, sürftk, 
14. talum, 15. uloe, uruk, 16. 
yırtım. 

TAlr - 1. kuı, 2. açan, uçar, 
uçucu, 3. uçoğlo. 

Takabbuz (etmek) - l. borue· 
mnk, 2. btızlmek, çekilmek, 3. 
dftrülmek, 4. pekişmek, 5. yığral· 

mak. 

Takaddüm - l. ozma, 2. ön· 
celik. 

Takaddüm etmek - 1. aşan· 

mek, 2. borunamak, 3. geçmek, 

4. ileri geçmek, ileride bulunmak, 
5. ozmak, 6. önde bulunmak, 7. 
önelmek, 8. önQrmek, 9. purna· 

mak. 

TakallOe (etmek) - 1. buruş· 

mak, 2. çekilmek, çeklllb top· 
lınmak, 3. kısıklanmak, 4. pığıl· 

mak, 5. uçunmak, 6. yığrılmak. 

Tıkarrtıp (etmek) - 1. cola· 
mık, 2. kınalamak, 3. yağomak, 
~. yakın gelmek, 5. yakınlıımak, 
6. yaluımak, 7. yaklaomık, 8. 
yakmak, 9. yanaşmak, 10. yata· 

guluk . eylemek, 1 l. yavuımık, 

yabuk, 12. yöreomek, 13. yuvu· 
mak. 

, Tıkırrftr (etmek) - 1. beğlen· 
mek, 2. belit olmak, 3. kılmak, 
4. keıtlrmek. 

dra'dan Tosya'ya yazdığı ve 
köyliloüo eaygı ile okuduğu 

bir ıııektobta: 
• • 

lAylhnl kanunlyenin mevaddı 

mühlmmesioden Kasaba ve şehir 

kanonlarının eenayl tanziminde 
istifade etmeyi muvafık bulu· 

yoroz. 

Mutlu yası; Kımutaydı çok 
içten hl r fllotl ve sevgi ile 
karşılandı. Encümenlerde derin 
bir özenle gözden geçlrlldl. 
Bazı maddeler ve yızılar kal
dmldı. Ençok kaldmlın mad· 
deler, verilen kıza selı\hlyetln· 

den hızı genel kıbahıtlere 

cezı yazmak için Vt:ıllen 8elA 

hlyetle baz1 tolerde muhtarlı· 

rın cezl yeımaeı yargıları idi. 
Böylece yasa içişler encümeni 
nln 10,2,340 gOolemeçli maz. 

bıt11lle bııbakanhğa ıonnl· 

muşta. Mazbatadı denlllyor · 
do ki: 

"insan herhangi bir ese· 
rlnlo memleketine nart oldu· 
ğuno görmekle ne kadar bO· 
vük haz duyuyor. Kanun, kul· 
laoanın elinde hlr Alettir. Kol 
lınmayı bilirseniz iyi, naf 1 
bir vaııta olur. Kullanmayı 

hllmezeeotz zararlı olur, tozlar 
altındı paslanır ve unutulur. 
O kadar severek yazdığım ve 
meclise arzettlğlm bu kanun; 
ha kadar gO.zel kollandığınaz 

ve oodın memlekete bu kadar 
miif it neticeler çıkardığım, 

Dün akıam Güıelyılı'da Hallmığı tarlasında Zeytin sokağın J 

bir vak'a olmuştur. Onaltı yaıandı Mustafa adında blrlıt, an" s 
bayan Fatma,yı aflevi bir mes'eledeo bıçaklı sol omuzuod-' 
ağar surette yarelımııhr. Bayan Fatma 34 yaşlDdadır. Yar• 

Fikrimizce llylhıl mebhuea 
kısmen ihtisar edilerek kaaaba 
belediyelerine ve kısmen tezyit 
edilerek şehir belediyelerine 
mahsus kavınlnln tellUdne 
hizmet edebilecektir. Fakat 
ltbu IAylhal kaounlyenln köy· 
lere tatbllı.ine hiçbir lmkAn ve 
lhtlmıl mevcut olmadığı için 
atide maruz <Köy kmamunuo» 
mdltakllen tanzim n takdimi· 
ne lftzom gördlmOştdr. ,, 

hastaneye kaldmlmııtır. Zabıtaca vak'a bıkkındı AtahllklkData ~dr. d 
vam edilmektedir. _ 

Zavallı Yavrucuk 
sini Nasıl öldürmüş?. 

GörölGyor ki artık htlkümet 
köy itini bir ıonooca bığlımık 
kararını vermiş ve iti ıftrflnç · 

meden kurtarmak letemiıtlr. 

Yeni köy yasaıı daha isteğe 
varmak için hazırlanmış ve 

Kamotıya verilmiştir. Ya11 eı · 

babı mucibe IAylh11ına bağla · 

nan fa birkaç satır da bono 

gösteriyor: 

- "Memleketimizde yüzde 

yetmiş beıt teıkil eden ve kor· 
tolu~ nıftcıhedelerlnde ve her 
nevi vatani fedıkArhklarda o 

nfıbetl muhafaza eden köylft· 
terimiz ve köylerimizin kendi 
lolerloln idare ve fotlzanu na 
mına asırlarca bekledikleri ka· 
nun layihası tetkik ve mtlli 
ihtiyaçları Vtı aeri zaruretlere 

gör" tadil ve tanzim ve heyeti 
omumiyeye arz ve ıakdim kı· 

hnmı~br.. Martın hululünden 
evvel m021kere ve intaç edf· 
rek memleket blrın evvel mile· 
tef it olmak (lzere müstacell· 
yelle mOzakenelnl arz ve tek· 
Uf eyleriz.,., 

için bu teşekkOr eattrlarını 

yazmak istedim." 

Namlıda Kalan Kurşun Bu Feci ffj 
diseniıı Vukuuna Sebeb Olmuş. 

Bu, y ·l!l'ID•D hazırladığı yön· 
terdeki düşftncelerl daha lçtf"o 

yaşatın çok değerli bir bel· 
gedfr. Bogüo; köy · yasasının 

ooaylandı~ı günü bayram ola 
rak yaşatan ve kutlolıyan Tftrk 

köyHleüoün blnblr esrrl kar~ı· 

emda bfz de ı!lygı v,. kıvanç 

duyarltf'n, onunla bh lik t~ onB 
bo vaı lık v~ verimi kazandı . 

rao büyük Atatürk'ün yükeek 
önünde saygı He fğilfyor ve 

Tepecik'te h1'f zannlle elloe 
verilen tabancayı kurcalırkl'n 

ateş aJdırarak annesi Bıyıu 

I<~mlne'yl kalblndcn vuran ve· 

öldüren beş yaşında Yoeuf 

Kenan hakkındı adliyece y• · 

pılmnkta ol•n tah'-ikıt bit · 
mittir. Tahkikata göre Yuııuf -ANADOLU -Günlük Siyasal Gazete 

<Köylere tefrik ol onan hl 
demıtı mıbılllye ne IOznmun 
dın ziyade del ve ne de pek 
mahdud olmımık n hldematı 

muayyene köyUmdn bedeni ve 
bedeli kudret ve tıhımmftld· 

nft ıemımakla beraber köylft· 
nün inkişafını temin ve onu 

medeni hayata ııkrlb edecek 
surette takrir ve tl'ıbit olundu. 

Bo gayeye hizmet arzuyı 

aımimlel ve memleketin fokl· 
şafıtı içtimaiye ve lktıaadlye· 

sinin muhtuem halkımızın 

memoontyetlnl muclb olacağı 

mülAhazaıu ve bu dı cümharJ. 
yetin muvıffakıyetloden birini 
teşkil edt'ceğl Qmnlyealle bele
diye k:anunlıraoın birincisi olan 

"Köy kanonu« oon berayı ta! · 
vlb heyeıl celllf!sioe a zla iktl· 

eabı mübabat eyllyoroz." 

Y aaa dört toplantıda görO.· 
oüldft ve en son l 8 mart 924: 
te ve sonsuz bir hı~yecan ve 

alkışlar ıraarnda onaylandı. 

Ne yaz•k kf, 926 ya kadar hft 
Uin bu heyecan ve isteklere 
yaratır bir canlılık gör61emedf. 
llk verimle n programla köy · 
ctilak seferberliği 92() da bış · 

tadı. Yayılı yayıla yurda köy· 
cülftk aşk ve ateşi sardı. O 
yıldan sonra yazdığı bftyük 

eserin yarattığı varlıkları öğrc · 

nen büyük elçi ve eekl içiş 

lerl bakanı Bay F erld'in Lon· 

onun yolunda yürt\mek: ve 
koşmak ldo andımızı l<'krar 
lıyoruz . 

B. Kolda~ 

--~-----·· Üolvereltede Döçent, 
(Muavin Profeııör) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergün öğleden 
ııonra bakar. 

lstiklil r,addeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf· ıSTANBUL 
Telefon : 49250 

Sahip ve Ba~yazganı 

Haydar Rüodil ÔKTEM 
Umumi neoriyat ve yazı itleri 

müdürü: Kemal Tatat KARACA 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler ıokağı 
C. Halk Fırkası binası içinde 
Telgraf: t:r.mir - ANADOLU 

Telefon: 2776 •. Poııta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylağı 700, Üç 

aylığı 500 knruıtur. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır. 
lleryerde 5 Kuruştur. 

Günü geçmiı nüshalar 25 kuruotur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

TOrkçe Karşıhklar 

TakarrQr ettirmek - 1. kestir· 
mek, kf'slp atmak, 2. örentmek. 

Takaı (etmek) - 1. ödeemek, 

2. eatkaşmık, 3 eayJımak:. 

TakaHftr (etmek) - 1. kabuk 
baAlımak, kabuk tutmak, 2. ka· 
boklanmak. 

Takat, - 1. çekim, 2. daya· 

nık, (mukavemet man.) 3. döğftm· 
lftk, 4. döı, 5. gftç, ô. 11kın, 7. 
kaç, 8. küııln, 9. sOre, 10. ıamı 
11. töz, 12. tOıft. 

Takat, fena, dayanılmaz. 

Takat getirmek, - 1. çekmek, 
2. dayanmak, 3. döymek, 4. kat· 
lan mık. 

Takatsız, 1. gevıek, 2. emeyelz 
3. lğez, 4. kökftnı, 5. tınmığor. 

Takattnr (etme-k) - 1. damlı· 
mık· 2. dammak:, 3. porlokmak:, 

4. tammık. 
Tıkanas (etmek) - }. uıl· 

mak, avımak, avrılmık, 2. eğril· 

mek, 3. kıvrılmak. 
TakayyOh (etmek) - 1. irin 

bığlımalamık, 2. lrlnlemek, 3. 
peylrmek 

Tık•yyad (etmek) - 1. bağ· 

lan mık, 2. bıykamık, 3. c;abalı · 
mak, 4. çalıomık, 5. it edlnmtık, 
6. eağlışmak, 7. uğraşmak, 8. 
unrmak, 9 ürftndCllmek, 10. 
ftatftne dftşm~k. 

TıkayytltkAr - bayık 

Takbih - l. ilenç, 2. kalıe, 

3. kıco, 4. tapko 

Takbih etmek - 1. beğenme· 

mek, 2. llnemek, 3. kıcımak, 4. 

kınamak, 5. luekarmık 
Takdim (etmek) - 1. ışundor· 

m•k, etlndClraıek ( öne geçir· 

• 

TOrkçe kartılıklar 

mek mın.) 2. bola mık, 3. görft9. 
türmek:, (tanıtmak mın.). 4. gö· 
tftrmek (snnmak man.) 5. ileri 
adrmek (öne geçirmek mın.) 6. 
ileri tutmak (öne geçirmek: mın.) 
7. koşmak (tefrik etmek ıoomak 
man.) 8. ödermek:, 9. öne geçir· 
mek (Uerl geçirmek: man.) 10. 
ödtlrt eylemek, (l\ne geçirmek 
mın. 11. 8Unmak (vermek mın.) 
12. tanıtmak (görftotftrmek man.) 
13. tıpşırmak (huzura ıunmık 
man.) 14 tıpıurmak, (taptırmak 
mın.# 15 vermek (ıunmak mın.) 
16. usanmak (ıaomak mao.) 

Takdime, - 1. çekim (takdim 
etmek mın.) 2. önelge, 3. ötftğ, 

4. sungu, 5. tartık. 

Takdir (tahmin mın.) - 1. O· 

ran, 2. onnlımı. oraanama, 3. 
ölçft, 4. ölçftm, 5. ölçOmleme 

Takdir etmek - 1. değer biç· 
mek:, 2. denklemek:, 3. oranla· 
mık, 4. ölçemek, 5. ölçilmle· 
mek, G. yHamk 

O tıkdtrde - öyle lııe, öyle 
olunca, öyle olarsa 

Takdir (tabıin man.) - 1. ıl· 

kıe, 2. beğenle, 3. bığrık 
Takdir etmek - 1. aylamak, 

2. ığırlımak:, 3. alkamak, 4. al· 
kıtlamak, 5. beğenmek, 6. cakııı· 

lımık, 7. llmak, 8. tıplamak, 9. 
tlnğmek 

Takdir (kader mın.) - 1. ılın 

raz11n, 2. bitik, bltllme, bitme, 3. 
bltltme, 4. çatma, 5. tanrı buy· 
roğo 6. tıurı ôlçftmd, 7. tuğal, 8. 
yazgı. 9. yazı, yazılan, yezmı, 10. 
yazmıı. 

Takdlt - 1. arıhlla anma ara 
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dutma, aro eyleme, 2. eıgertme, 

3. kejlk, 4. nğur. 
Takdir etmek - ı. aylamak, 

2. ılkınmak:, 3. alkış etmek, 4. 
erılımak, 5. kodıtmak, 6. kutla· 

mak, 7. mılkımık, 8. ulatmık, 

9. ololamık. 

Takib - 1. kaçıt, kaçot (ka· 
çanı kovalama mın.) 2. kngı, 3. 
kav«on, 4:. avpk, 5. k:oğon, 6. 
ıorığ, ıorak (kanuni takibat ve 

letlcvabıt m•n.) 
Tıklh eden - 1. kaçıncı, 2· 

kıvgoncı, 3. kovalayın, kovan, 4. 
kovaca, 5. ıOrcOl, ıftrgeOI. 

Taklb ~tmek - 1. ardına dftş · 
mek, 2. ardınca gitmek, ardınca 

yftrdmek, 3. ardından gitmek, 4. arka· 
ııına dftşmek:, 5. ırkaemda dolaı· 
mık, 6. arkasındın gitmek, 7. 
ırtlamık, 8. basmak, 9. dıkala· 

mak, 10. edermek, 11. erişmek:, 

12. gO.tmek (bir maksadı takip 
man. ), 13. lrteklemek, 14. lrtmek, 

15. izlemek, 16. k:ıbamık, 15. 
izlemek, 16. kıbımak, 17. kıpa· 

mık, 18. koğona çıkmak, 19. 
koğu.ak, 20. kovalamak, koğala· 
mak, 21. kovmak, 22. koğlamı, 
23. kovalamak, 24. k.ovzamak, 
25. öomt.k, 26. ıoodamık, 27. 
ıftrmek, 28. tubamak, ıuburmık, 
29. tallımık, 30. terkemek. 31. 
teylemek, 32. atmık, 33. ftzGk· 
lendlrmek. 

Taklt - ] . bağdama, bağlamı, 2. 
dOğftm, haAlamı, düğOmleme, 3. 
kapalı yazma, kıpah söyleme. 

TıkHI (etmek) - ı. azıltmık, 

2. indirmek (tenzil ve tenkl11 
muı.) 3. ııekelemek, (. ıeyrek· 

Kenan'• tabancayı tüfekçi oı 

tası Bay Feyzi vermiştir. ÇO 
cuk, misafir bulooduklım Q; 
lak İzzet'in evinde tabanel 
istemiş, Bay Feyzi vermeOJt 
letemişse de Bayan Emlo" 
oğlunun tabancayı merı~ 
fazla olduğunu söylemiş ve 8' 
Feyzi de kadmın ha eözft o•t 
rioe mermi dolu olan eırju,
çıkırıb tabancayı çocuğa ,er 
mlştlr. 

Halbuki namlının ağzıocl': 
bir mermi kalmış, 1 mto. ÇoclJ~ 
şaka diye annesine doğru '' 
bancayı tutmuş ve tetiği çe~ 
mlştlr. Tabanca birden pati• 
mıştır· Bay Feyzl'nln nk'•1' 
dikkatsizlik yftzftoden • sebt~ 
yet verdiği neılceııine varıl t 

mıştar. 

i\.ydın'da Bir 
Otomobil Kazası 

Aydın (Hususi) - Borııl" 
feci bir otomobfl kazası old' e 
Bayram yerinden çocuk: tlf' 
yan otomobillerde ıoför B•-' 
nln idaresindeki 70 nur.nıtİ 
kamyon, elliden fazla çoc~ 
alarak llıcaba11na giderken or'I 
mıbılle caddesinde, akşamdl 
earhoşlınn attıkları rakı ,,-.,;._ 
kmklarını bısank: tekerle• 

lerlnl kestirmemek için yol'- ı 
aolonı eapmış ve kamyoJJo#; 
ıasesl ağıca çırparak terzi lt' 

1 

şld oğla 10 yaşında Ce•de! . .J 
Nuri oğla 9 yaşındı AlAeddJ'l 

kamyondan iki ftç metre ileri 
fırlıtuak atmıştır. 

Cel'det başından, Al41ddlo I 
kolondan a~ır surette yaral•' 
mıılırdır. Ynah çocuklar flle 111 

leket hastanesine kaldmlmıt~ 
ve Cevdet'in yarım earıl•r:J 

anasına verllml11e de Alaedd'l 

hastahanede ılıkonalmuetot· 

Varolsunlar •. 
Kırkağaç, (Boso11i) - gıı' 

ağaç halkı bu bayram, korb" 
larını veya değerini tay 
cemiyetine vermekte blrbl 
yarıe etmişlerdir. Temin edil 

bı\eılat 885 lirayı geçmledt· 
, t 

Sovyet Gazetes' 
Diyor Ki: 

letler Almenye 'nın t••"~ 1 

takdirinde ıür'ıtle bir yatd' 

sistemi vftcude getirebllece~ 
mi? Eğer Berlln böyle bit 

temi istediği htlde Almıo~ 
da lttlrıklle, akıl takdirde ~J 

ıuz olarak tatbik edllec~ 
bilecek olor lee kendtıılnlo 

ho muhafaza anuıunda .,,,_ 

nan dnletler grubundan 

zayıf olduğuna anlıyacakllf· 

an sulhun tırelalnl arzu 

del'letlerln ıftr'atle lat1prel 

bulunmalarını ve aynı:z• 
eerl karar •imalarını Aml 



Umumô Haırpte TlÜırküye 
CaSlYISDaıroa de DngüOü~ 

Y uan: Conl Bohan 1 Tefrika numarası.} 00 

Sandi'nin Elinde Bir-;ok K3ğıdlar Var
dı. Onların lçiıiden Bir Harita Seçti .. 

Rlpr cevab Yererek: 
~~~~~~~----~~~~~~~-

- Ben vnlfemlıln hemen 
he111en bitmek (lzere olduğunu 
dGıtıatıyordum. Halbuki Bolll· 
••tat yapmak mecburiyetinde 

j 01do~umuı vazifenin hakikati 
airenmekten ibaret olduğunu 
lôylemlıtl. 

Dedi. Sandl'nin elinde bir· 
.,ı Çok k&ğıdlar vardı. Onların 

lçlnden bir harita eeçtl ve 

Qa ... nın dzerlne yaydı: 
- lel gizil tutuyorlar amma 

e ·dedı. ben bu son gQolcrde bu 

Ctphede vokna gelen muhare· 
btlcr hakkında eplce malumat 
•ldı111 ve bunların doğru ol· 
dotano da zan nedi yorum. 15 
gQıa enel eakl kurd Nikolı 
debıeıU bir kapan kurmoı ve 
lôprtıköyde Tiirk'leri berbıd 
:t11ıı1. Köpraköy ise ıarkı 
k 0tru usanın başlıca yolların 
•lhldir. O cephedeki kuvvet · 

lere kumanda eden KAmll 

1>.._ lıe blrtGrlft bu nzlyetio 
~Othae geçememlı. ÇOoka Roı· 
" llltlthlt bir ablokı taarruzu 
1•P111ı1lır. Tark'Jer şimal, şark 
•e Cenubdan çok tehlikeli bir 

~1lk ıltını ıhnmıe ve Ros'Jar 
Erzoram'ı doğru ilerliyor· 

~oı. Size tehılr edebilirim ki 
sı Cephe hemen hemen trıfes· 
~ etmek ftzerf} lmlı. Enver 
't•; horıdıkl vaziyeti 111Ah 

~lllek makeadUe Çinakkale'den 
d •tı fırkaları Erzurum'• gön 
"erllaek tıtlyorsa da yolun 

c~ ı.'-klıAt, vesaitin flkdanı do· 

0~ )' 
111•Jle mQeeelr bir zamanda 

a 
b;tlıemıyecektlr. Fakat ne fena 

1 l r talidir ki, yarın ılı n ben 
"l' h l 'efı 1 areket edeceğiz. Bu 

0~ 11 .. ;rta en kanlı bir muharebe· 

0 ... görmek f1111tını kaçıra· 
-tıı. 

~
' ~ Jtı.., haritayı aldı n cebine 

ı11°Ydo. Haritalar onun çok 
ile 

eri d Yarayacaktı Ye esaıeo o 
1 

bir tane elde etmek isti· 
Yordo: 

tt-.. lrık'a gitmiyoruz -dedi· 
•eliti emirler bozuldu. 

S.ndl hayretle: 

t._ - Fakat ·dedi· ben demin 
•er p 

ı,rı aıayı gördam, paeaport · 
lllııı 8-'nderdlğlnl söyledi. 

·dl - Evet amma onlar ateşte 
tı Je cevab verdi · doğrusu ya 

1 gelecek 
Saıadt'nl . 

be n gözleri parladı ve 
Yecaıııa: 
.._ y L 

f>ta... Ga.ıek dığlar hı! -diye 
i!i•rdı. ô 1 

gidi - Y e lıe Erzurum'ı 
L Joroı Al • - - - • 

t QGJlk · man tarın oynadığı 
taQa7 oyunu görmClyor musu:" 
ktı,.' c YeıU cGbbe:. yi oradaki 

•etleri 
lebı·L coıturıcak Gmldlle 

. •a.eoın ld 
l deti 0 oğu tarafı gön . 
l Jortar l l . 
'Yor b · 1 er ılerlemeğe ha,. 
ttpraı' izim için fazlı taban 

e~e la L 
••ıı.,... zum a.almıyor. Artık 
gidi. en onun kalbine do6ru 

,,oroı B e 
daıı. · enıeıı Allah yır· 
l eteın Şi l1111a ... mdl artık gitme· 

' · Yapa L ~~lltb ca-. lılerlm Vlr. 
• ••marlad L p 0 Yek 1

"• ek yakında 
81 tek da~lırdı buluşuruz 

L eıakır h · Q•kı on llA taıkın şaıkıo 
~tlk:Jorda. Nihayet o akşam 
dtaı .. e gelen teylerl Rlı•r ken· 

' "' anı • dekı ıttı. Dinlerken yazan. 
bi~ llleanıualyet alAmetlerl 

•bire kı7boldu ve onun 

yerine derin bir hayret kaim Blenklron lçlol çekti ve: 

oldo: - Doğru ·dedi· tamamen 
- Bir elkbette bulunmıya· doğru .. Fakat inşallah bOyilk 

ca~ım ·dedi· çftnkd ~ayemlze allahımır. o Bllda belAunın 
giden yol tlzerlnde yürüyoruz. 
Fakat çok zahmet çekeceğimizi 
zannederim. Bu (Kısmet) tir ve 
onun öntınde lğllmeğe mecbu· 
ruz. Bununla beraber Clmldl· 
mf zln bu çıkmaz yoldım kur . 
tulacağını söyliyecek kadar da 
uf dilllkgöstermlyec;ğim. - -

- Evet. Ben de öyle-cı;.
dlm. Kadın beol eon derece 
korkutuyor. Hepimiz halihazır· 
da tamamP.D çıkmaz bir yold;.
yıı. Y aloız şnna memnunum ki 
vazifemize lrarşı merkezi bir 
vaziyette bulunuyoruz. Dağ, 

tepe tumınmaktın, şehirleri 

dolıımıktın blrşeyler çılı.:mı · 

yacak. 

canını ahr da biz de 

Afetinden kurtuluruz. 

on on 

Aman 

canım dese, bana cımn çıke1D 
diyor gibi geliyor. 

llarab I\.ervansaray 
İki gün sonra bir akşam 

ftzerl, seyahatlerinin ilk mer. 
haleel olın Aokara'ya geldiler. 
Bllda Von Ayoen'Jn vadettiği 

gibi paaaportlan ve seyahatle· 
rlnio pi ADI ertesi eabah kendi · 
lerlne gelml,tl. Bundan başka 

Sandl'nln arkadaılarmdan biraz 
da loglllzce konuşabilen zeki 
bir adım da refakatlerine ve· 

rllmfetl. 
- Sonu var -

Abdullah Molaliç 

Türkiye Ziraat bankası lzmir şu-
besinden: • 

11 ·3· 935 tarihinde •çık arhrma ile lbılelerl yaptmlacağı 

7 ·3· 935 de Anadolu, 8 ·3· 935 de Yeni Aıır, 9 ·3· 935 de 
Milli Birlik ve 10 ·3 · 9:35 de Ege gazetelerfode 1140 edilen 
Yunanlı emvalinin ihaleleri 3 ·4· 935 tarihine pazarhğı hıra· 

kılmıştır. Satış gayri mClbadll bonosu veya peeln para ile nakden 

yıpıbr. Malın aatıldığı seneye tı.ld devlet vergi ve belediye resim 
ve ealr maarıf lır mflıterlye alddlr. İstlyenlerln yüzde yedi buçuk 
temlnatlarlle birlikte lh•le gilnQ eaat 14,30 da ziraat bankasına 

mftrıcaatlar1. 783 

Doktor 

Zekai Tarakçı 
Dahiliye Mütehassısı 

İkinci Beyler sokak No. 4:5 Beyler Hamamı karşısında .. 
Öğleden sonra ;ı - 6 ya kadar haeıalannı kabul eder. 

Saliltli 'de 
Atkoşusu .. 
935 Senesi Martın 22 
inci Cunıa Gilnil Saat 
14,5 aa Salihli'de icra 
Edilecek ilk Bahar At· 
koşusu Programı: 

1 - Tay deneme koıusu 
Biç kazanmamış 3 yııında 

yerli ve ırap taylanna mah 
ıuator. Meeafe 1000 metre ve 

elklet 54 56 kilo olup lkraml· 
yesl (50) liradır. Birinciye 40, 
ikinciye 7 boçok, üçQncftye 
2 bocuk lira mClkAfat verile · 
cektlr. Dahollye 2 buçuk 

lirad1r. 

2 - Kurtulue koşusu 
Balla kan arap at ve k11nk· 

larıoı mahsustur. Meaafe (1600) 
metre olup ikramiyesi (80) 
liradır. Birinciye (6~) ikinciye 
12, üçOocftye 4 Ura mftkACat 
~erllecektlr. Duhuliye (4) IJra · 
dır. Kısrakların taoıyıcıklan 

eıkle.t 58, atlardı (60) ldlodur. 

3 - Salihli koıoso 

Dört ve daha yubrı yaılar· 

da yerli yırım kın anp hay· 

TELEFON : 3806 

vanl1rıoa mabauatur. M~aafe 

( 1800) metre olup ikramiye 
(80) llrad11. filrlnclye (64.) 
lkioclye (l 2) üçftocüye (4) lira 
mQkACat vt:rllecektlr. Dört ya· 
şındakllerde taşıyacakları siklet 

(5 ). yukarı yaşlarda 60 tir. 
Diihullyesl (4) liradır. 

12 14 

İzmir belediyesinden: 
l - Belediyenin bir yıl 

içinde neşrettlreceğl l 000 lira 
muhammen bedelli ıaıeıe llıin 

işi bıı,kıitlpllktekl şartnamesi 

veçhlle ve açık eksiltme ile 
30 :J 935 cumartesi güoü 111t 
16 da ihale edllecektlr. lotlrak 
için 75 lira movakkat teminat 
ile eöylenen gün ve aaate kadar 
komisyona gelinir. 

2 - 1302,66 lira bedeli 
mohımmenll GOndoğdu ikinci 
kordon 54: adao1D 217,ll met· 
re morabbıındakl 38 HJ ılı 
araa satışı ihalesi belediye haı· 

kıitlpltğlndekl ,artnamesl veçhlle 
ve açık arhrmı ile 30 3.935 
çumırteei günü saat 16 da lha· 
le olunacakur. lıtlrak için 98 
lh a muvakkat teminat la eöyle· 
nen giln ve eaate kadar ko· 

mleyooı gelinir. 15 20 24 29 

lzmir 2 inci icra Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
memurluğundan : _______ a_s_k_e_r_il_i_n_ıa_r_ı ____ __._ 

Yusuf çavaş ve bayan fatmanıo Ankara M. M. V. ea. al. ko. dan: 
eml4k ve eytam bankanndao Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresinin ıahmin 
ödünç aldığı paraya mukabil eailen f latJ 36 koroı olan yüz bin metre kılıf hk bez kapalı 
baokaya ipotek eylediği lzrıılrde zarflı ekeiltmc:ye konulmuştur. İhalesi 26 ·3· 935 ealı gılnfi 
hasta mahallesfnde molla soka· saat 15 dedir. Muvakkat teminat 2700 liradır. Şartnamesini 
ğındı 61 numarah eve beş hı 180 kuruea almak ve örneğini görmek lstlyeoler her giln öğle· 
samak merdivenle kapadın gi· den ıonra komisyona uğrayabilirler. Ekelhmeye girecekler muvak· 
rlldlkte bir sofa, eağd" bir oda kıt banka teminat mektub veya maliyeye yıtmlmıı teminat 
karşıda kapıh bir aralık ve karşılığı alacakları makbuzlarla artırma, eksiltme kanununun 
oradan bodruma inilir. yoka 2 inci ve 3 üucü maddesinde yazılı vesikalarla blrllkde teklif 
rı k•ttı bir sofa ve cephede mektoblarıoı ihale saatinden enaz bir eaat evvel M. M. V. ea. 
llı.:l oda, arkada ufak bir taraça al. ko. oı vermiş bulunmaları. 7:12 8 14 20 2!1 
mevcut olob bodrum kattı mut· A lı.: M M l L d o ara . . v. 81. a . -.o. rs. en: 
bak ve hel4sı vardır. 800 Ura 
kıymetinde olan bu evin 
müştemllAt. 

maa 

Mülkiyeti açık artırma sure 
tile ve 84i numaralı emlak ve 
eytam bankaaı kanunu muci· 
hince bh de(ayı mahsus olmak 
eartlle artırması 25·4.·935 per 
şembe gilnfl saat 11 de iımlrde 
hükumet konağmdakl icra dai· 
resinde yapılmak üzere 30 
gftn mOddetle eatı lığa konuldu 

Bu ırhrma oeticealode satış 

bedeli tahm n olunan lnymetlo 
yüzde yetmiş beelnl boluna en 
çok artırana ihalesi yapılacak · 
tır. Akel takdirde 2280 nama· 
rah kanona göre ıahı geri hı· 
rakllıcaktır. 

Satlf peşin para ile olop 
m'llıterlden yalnız yftzde iki 
buçuk dellAllye masrafı ah 
nır. işbu gayri menkul ftze 
rinde herhangi bir şekilde hak 
talebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi veaalk ile birlikte yirmi 
gfln zarfında lzmlr lcr1111ı a 
mftrac11tla11 lhımd11: 

Akel halde hakları tapu ai 
cllloce mılum olmıdıkÇI pay 
laşmadıo hariç kahrlar. 13·4 
1935 tarihinden itibaren tan· 
name herkese açıktır. Talip 
olanların yflzde yedi buçuk te 
mloat ıkçaeı veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 934 
6846 dosya numaraalle lımlr 
2 inci icra memurluğuna mftn· 
caıtları llAo olunur. 

24,2,935 günd talip çıkmıyan lklyilı otozlklbln tane muhte· 
lif renk ve uzunlukta makaranın kapalı zarf la eksiltmesi 23,3,935 
cumarteal gdnQ saat 15 te yapılacaktır. Umomonun tahmin edl· 
len flıti 23600 Ura ve muvakkat teminat 1770 liradır. Şart· 
namesini parasız almak ve örneğini görmek istlyenler hergftn 
öğleden eoora komisyona u411yıblllrler. Ekılltmlye glrece~ler 

muvakkat banka teminat mektuba veya maliyeye yatmlmıı teminat 
karııhğı ahnıo makbuzlarla kanonun 2 inci ve 3 üncll madde· 
lerlndekl vesikalarla birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 
enaz bir eaat evvel M. m. v. ea. al. ko. nuna vermlo balon· 
maları. 1 8 14. 20 644 

Ankara M. M. V. sa. al. ko. dan: 
Yerli fabrikalar mamulltındıo ve beher metresinin tahmin 

edilen f latl ytız on altı kuruo yirmi para olan 40000 metre 
arka çıntahğı bez kapılı zarf la ekellımiye konolmuştar. ihalesi 
27 ·3· 935 çarıımbı gdntı eaat 11 dedir. Monkkıt teminat 
3495 llrıdu. Şartnamesini 138 kuruşa almak, örneğini görmek 
iıtlyenler her gflu öğleden ıorı komisyona uğrayabilirler. Ekıllt· 
meye girecekler muvakkat bankı teminat mektubu veya maliyeye 
yatmlmıı teminat kırııhğı alacakları makbuzlarla artırma, eksiltme 
kanonunun 2. inci ve 3 tınc6 maddelerinde yazılı vesikalarla 
hlrlikde tek.Uf mektuplarını ihale saatinden eo11 bir eaaı enel 
M. M. V. eı. al. ko. na vermiı bulunmaları. 

739 8 14. 20 24 

Ankara M. M. V. 81. al. ko. dan: 
Yerli fabrikılar mımulAllodaa 25000 metre ekmek torbab~ı 

bez kapalı zarf la ekalltmeye kooolmoıtor. Beher metresinin 
tahmin edilen f lıtı (97 ,5) kuruıtor. İbaleıl 26 ·3· 935 aah 
gana uat 11 dedir. MoHkkat teminat 1825 lira 13 koroıtor. 

Şartnamesini paraaıı almak ve örn .. ğlnl görmek lstiyenler her 
gftn ögleden sonra komlıyooı uğrayabilirler. Eksiltmeye gire· 
cekler muvakkat banka teminat karııhğı alacakları makbuzlarla 
artırma ve elulltme kanonunun 2 inci ve 3 Onc6 maddelerinde 

yazılı vealkalırlı birlikte teklif mekıobl1rıoı ihale eaatlodeu enaz 
bir saat evvel Ankara M. M. V. 11, al. ko. na vermit bolun· 
maları. 7 41 8 l!i 20 24 

Ankara M. M. sa. al. ko. nandan: 
Beher tıneelaln tahmin edilen f latl 70 lira olan 700 tane B. le. No. 550 

mahruti çadır kapalı zarf la ek-.ıfltmlye konulmuştur. Jhaleıi 
lzmir 2 inci icra 24,matt,935 pazar gftntı saat 11,30 dıdtr. Şartoameelnl 245 ku· 

roşa almak ve örneğini görmek için hergln öğleden eonra mG· 
memurluğundan: ncaat edlleblllr. MoHkkat bankı teminat 3765 liradır. Eksilt· 

Nazif oğlu bay aUoln emlAk ve mlye girecekler muvakkat banka teminat mektup veya maliyeye 
eytam bankasmdan ödiloç aldığı yatmlmış t~mlnıt mukablll alacakları makbuzlarla arttırma, ek· 
parayı mukabil bankaya ipotek elltme kınooooon 2 el ve 3 cft maddelerinde yazılı vesikalarla 
eyledlğl izmlrde üçi1ocft sulta· birlikte teklif mektoblır1nı ihale saıtlnd"n eoaz bir eaıt evvel 

niye mahallesioin eşrefpaşı SO· M. M. v. sa. al. ko. nuna vermiş bulunmaları. 
kağındı 236 eeae sıra nomuı 8 11 14 20 721 

sında 6 l adanın 26 parselinde 
kayıth yusuf baba vakfından 

24·1 v~r&:i ve 28 26 taj oomı· 
rah haneye glrildikte mermer 
taş ile döşeli bir sofa, eağda 

ve solda iki oda kareıda mut· 
bık ~e helA ufak bir avlu ve 
kumpanya ııuyu mevcuttur. 
yok.atı çıkıhnca ufak bir eofa 
ve bir taraça vardır ve nazır 

bir balkon mevcuttur. hane 
montazamdJt· 1500 lira kıymetli 
bu evin maa milştemllAt 

MGlklyetl açık artırma sure· 
tiltı ve 8!14 numaralı emlak 
ve eytam bankası kanuna mu· 
ctbloce bir defayı mıhsoı ol· 
mak ve kati artlrmaaı 25.4.935 
perşembe gftnft saat 11 de lımlrde 
hükumet kooağmdaki icra 
dairesinde yapılmak ilzere 30 
gQo mftddetle eıtıhğa konuldu. 

Bu artJrma neticesinde utıı 
bedeli tahmin olunan kıymetin 
yilzde yetmlı beşini bolurea en 
çok arbrana ihalesi yapılacaktır. 

Akel takdirde 2280 numarıh 

kanona göre satış geri b111· 
kılacaktır. 

Satış peşin pıra ile olup 
mflşterlden yılmz yi1zde iki 
buçuk dellAllye masrafı ah· 
nır. işbu gayri menkul 
üzerinde herhangi bir şeklide 

hık talebinde bulunanlar elle · 

rlodekl resmi vesaik ile birlikte 
yirmi gıln zarfında lımir 

lcraeıoı mdracaatları lbımdır. 

Aksi halde hakları tapu ıl· 

Ankara M. M. V. ea. al. ko. dan: 
Yarli fabrikalar mamulAhndan ve beher tanesinin tahmin edilen 

f latı 315 koroı olan 20000 tane kilim kapah zarf la eksiltmeye 
konolmoştor. lhıleel 27 ·3· 935 çaroamba gilnft saat 14: dedir. 
Muvakkat teminat 4400 liradır. Şartnamesini 315 kuroıa almak 
ve öroe!lnl eörmek letlyenler her gfln öğleden eonra komisyona 
uğrayabilirler. Ekalltmlye girecekler muvakkat bankı teminat 
mektubu veya maliyeye yıtmlm11 teminat karııltğı alacakları 
makbuzlarla artırma, eksiltme kanununun 2 ine n 3 ftocd mad· 
deılnde yazıh veelkalarlı birlikte teklif m~ktoblırını ihale na· 
tinden enaz bir aaıt evvel M. M. V. sa. al. ko. na vermiş bu· 
lonmıları. 7 40 8 13 20 24 

Kışlada Mfls. Mev. satın alma komisyo· 
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

MGıtıbkem me•kl aa. al. k:o. nnndan: 
Beherinin muh-.m. Muham. bedeli Teminatı mu· 

Adet Cinai Flatl vakkate akçesi 

3 

2 

4 

7 

Lr. kr. Lr. kr. Lr. 
Dört kızanlı yemek 379 16 1137 48 175 
ocağı. 

Üçer kazıolı yem"k 330 16 
ocağı. 

İkloer kazanlı yemek 264 16 
ocağı. 

660 32 

528 32 

2326 12 
Mat. mv. için yukar1dı cinai ve miktarı yızıb yedi adet kı· 

zan ocağı açık eksiltme euretlle 11tın ıhnacıkt1r. ihalesi 6 ni· 
san 935 cumarteel güotı Biat 15 de kışladı Mıt. mv. 11. al. 
ko. da yapılacaktır. Tıllbler şartnameıılni her gtln öğleden evvel 
komlıyondı görebilirler. Talihler 2490 eayıb arttırma ve- eksilt· 
me kıounonon 2 inci ve 3 docft maı!dealode ve tartnameelnde 
yızıh vealkalarlı birlikte ihale saatinden evvel komlayona mO· 
racaatlerl. 20 25 29 4 813 

cilince malum olmadıkça pay· minat akçesi veya milli bir 
taşmadan hariç kalırlar. 13.4. banka itibar mektubu ve 33·21250 
1935 tarihinden itibaren eart· . dosya numarastle İzmir 2 inci 
name herkeıe açıktır. Talip icra memurluğuna mClracutlın 
olanlarıa yhde 1edt bnçok le· iltn olunur. O.it. No. 238 
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Aylık elektirik 

Masratınız yüksek mi? 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 
- M 

"' Bu marka az sarfiyat, bol ışık, 
ve uzun ömürlfldllr. 

Mehmet Tevfik 
Bflyflk Elektirik, Telefon v~ 

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

Öksnrenler! Mut· 
laka (Okamentol) 
Ôksnrnk Şekerle· 
rini TecrObe Edi· 
niz ... 

ve Pü rjeu ~ahopın 
En Üstün Bir l\tils· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu uoutmayımz. 
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Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

"ULYSSES,. vapuru 20 martla beklenmekte olup yilkOnd 

SIHHAT 
ECZANESi 

Kuvvetli Mns hil 
fstiyenler Şahap 
Sıhhat Sflrgfln 

Haplarım Maruf 
ecza depolarından 

hooalttıktın aonra Burgae, Varnı ve Köstence limanlara için yok Hamdi N iizhet 
alacaktır. . 

Ucuz1 taze, temiz UAçlar bulunur ve EczaoelerdP.n "CERES,. vapuru 25 marttan 28 marta kadar Anvera, Roter· 
dam, Amsterdam ve Bamburg limanları için yak alacaktır. 11 Baodorak - Büyfik Sa· Arasınlar. 

"ULYSSES,, vapufa 8 nlaandao 11 nlHna kadar Anvere, Ro 
terdam ve Hamborg limanları lçln yftk alacaktır. 

lebçl Hanı karşısında. •, # 

Denizli Tesisatı Elektir.ikiye Türk 
Anonim Şirketinden: 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"ROLAND,, motör6 20 muttı Roterdam. Hamburg, Copen· 

hagen, Dantzlg. Gdynlı, Goteburg, Oılo ve İskandinavya Uman· 
lırı fçfn yQk alacaktır. Denizli'de yapılacak" ldare elektlrlk ttelsatı 10 mart 935 tarl · 

hinden itibaren otuzblr giln milddetle mGoakHıtyı konolmootur. 

Muharrik kuvvet olarak şehre onQç kilometre mesafedeki Gök· 
pınar suyu kullanılacaktır. Buna alt bCltiln proje ve lzahıtna· 
meler Denizli lktısat bankasından 25 lira mukabilinde satın 

0 V1K.INGLAND,, motôril 2n1Hnda Roterdam, Bamborg, Co· 
penbagen, Dantslg, Gdynla, Goteburg, Oalo ve lııkandlnnyı 
Umanları için yak alacıkt1r. 

S.t<:RV1CE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Mootaum Sefer 

11PELES,, vapuru 6 nlaaoda gelip 7 nlHndı Maltı, Cenova, 
Marallya .,,, Banelona hareket t-decektlr. 

alınablllı. MdnakHıya iştirak etmek: lstlyen mOesseaeler ekalh· 
me ve arttırma kanunundald ahkAmı göre veealklnl ve ilk temi· 
nat olarak 10,000 lira muteber blr banka teminat mektubunu 
•ermeleri liıımdır. · Bu teklif mektubları 11 ni~an 9:35 perıembe 
gOnfl uat 14 de Denizli lktısat bankasında elektlrlk Türk ano· 

nlw oirketl heyeti idaresince açılaeak Qç g6o mdddetle tetkik 

" ALDA JUL YA ,, nporn 1 mayHta gelip 2 mayıeta Maltı, 
Cenevo, Marallya ve Barıelon'a harc:ket edecektir. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lzmfr NeY· York araeıoda ayda bir muntazam sefer 

"l'AMESIS,, Hpuru 19 martta (doğra) Nevyork için yak 
ılıcaktır, 

• ve -en mdııait şartlar teklif eden mileueaeye haddi l&ylk: görfll· 
·düğo taktirde ihale edilecektir. 14 15 16 17 786 

0 RINOS11 npura 20 nleandı ( Doğra ) Nevyork lçlo yak 
ılıcaktır jW-DOKTOR 

Hamle: İIAnlardıkl hareket tırihlerlndekl deglılkllklerden acente 
mes'uliyet kabul etmez. Fahri Işık Futa tafsil&t için İkinci Kordonda Tıhmll ve Tahliye tlrketl 
blnw ırkwnda Fratellt Sperco ıcentalığına mGracaat edilmesi 

İzmir Memleket Hastanesi Rontken Miltabassısı 
rica olunur. Telefon:' 2004 · 2005 

V. N. 

\ 7 V. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNJE 

"ALAYA,, vapuru 21 martlı 
An vere, Roterdam, Bımbur g 

Ye Bremen Umanları na bat ek.et 
edecektir. 

'
1AKKA,, vapuru 31 marttı 

bekleniyor. 4 nisanı kadar 
Anvera, Roterdam, Hamburğ 

ve Brrmen için ytık alacaktır. 

"SAMOS,, vapuru 15 nlHn· 
da beklemiyor. 18 nlaana kadar 
An•era, Roterdım, Bamborg 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCBULDT 
HAMBURG 

" TROYBURG ,, vapuru 23 
martta bekleniyor, Bambarg 
ve Anvereten yok çıkarıp An· 
nre, Roterdam ve Hamborg 
lfmrnlarına ylik alacaktır. 

" NORBURG ,, vapuru 28 
martta bekleniyor. Hamburg ve 

Auvera'teo yok çıkaracaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHA VS· 
LINJE D S. AS 

SPANSKELINJDN - OSLO 
"BANADFROS,, vapuru 23 

martta bekleniyor, Dieppe ve 
Norvec llmaolarına yok alı· 
cnktır. 

"NEPTUN,. SEA NAVIGATİ· 
ON COMPANY Ltd. 

BUDAPEŞTE 
0 TISSA,. vapuru 20 martta 

bekleniyor. Doğru Bralla, Bu· 
dapeıte, Bratlelna ve Viyana 

için 1ak ılıcaktu. 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Hın. Birinci Kordon 
Tel. 24.43 

Tbe Ellerman Llneı Ltd. 

llERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
Ye ELEKTİRİK TEDAVİLERi. 

YftrQmi,en •e Bilha11a RAŞ1TJK. Çocuklara Ultra-Violc 
Tatbik Te Rontken ile KEL Tednileri YApılır. 

İkinci Beyler Sokak Fınn Karem No. 25 

Denizli Evkaf .l\ılüdürlüğünden: 
"0PORTO,, vapuru 21 mart· Denizli E•kaf mQdilrlyetl tarafındısn yaptırılacak 10432 lira 

ta Lberpool ve Sevansea'dan 20 kurut bedeli keolf ll mahiyeti fenni ve mali şartname ve 
gelecektir. keoif ve plAnında yazılı hilkumet charındakf arilaya yapılacak 

'· FLAMINlAN ,, vapuru 22 otel ve gazino blnBBı iooaatı kapalı zarf la ebiltmfye konul· 
marttı Ltverpool ve Sevensea· muotur. lııteklilerln bu huııuatakl oartnımeslnl Denizli Evkaf 
dan gelecektir. dairesinden alablllrler ve öğrenebltirler. 

0 DELOS,. vapuru 21 martla 
Kapalı ekeiltme 3.4.935 çar~amba saat lfl te E•kaf dairesin· 

Bamburg, Bremen ve Anvere · 
ten gelecektir. de toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

" TBURSO " vapuru halen Mavıkbt teminat miktarı 782 lira 41 kuruştur. 

limanımızda olup Londra ve İsteklilerin veslkalarlle beraber ınftracaatlert ilAn olunur. 
Hali için yak alacaktır. 15 20 25 30 764 

Not Vur ut tırl ble rl • e H 1 1111111111111111111111111111111111 111111111 lll lll lll l lll lll l lll lll il lll l lll l llliiiilll lıliiillliiiilll li611 11!!!1 
porlann lılmlerl flzerlne deni· _ 

şlkllklerden mea'oliyet kabul = Ak h e - k -
_edllm_es. --;_ ~e ır ban ası = 
THE EKSPORT STEAMSHıP ' 

coRPORAT,oN - Sermayesi: 1,000,000 T.L. = 
11EK.SlLONA 11 vapura 2 ol · - , = 

Huda bekleniyor, Nevyork, o ~ m Da e::=ı ş n n lb ele Da -
Filadelf lya ve Boston Jf mania· ~ U ~ c:aJ -
rına yak ılıcaktır. ikinci kordonda BorH civarında kendi binasında -

"EKSMOUTB,, vapuru 19 TELEFON: !2383 = 
nisan doğru btklenlyor, Nev· 
york, FUAdelf fyı ve Baltlmor 
limanlarına yok alacaktır. 

" EKSELSIOR ,, vapuru 3 
mayıs doğru bekleniyor, NeV· -
york limanına ydk alacaktır. 

11EKSMINSTER 11 vapuru 19 = 

····~--
HertOrlO Banka· Muamelatt, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Müsait şeraitte mevduat kabul edilir 

----
------

mayısa doğra bekleniyor, Nev· - Hububat, Qzflm, incir, pamuk, yapak, zeytin· -
york limanına yok alacaktır. ;;;;; = 

N. B. _ GeUo tarihleri ve ;;;;; yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· = 
npor tarthlerlnde acentemiz := pılı r. Mallarm vllrudunda sahiplerine en mflsa· = 
hl9blr meı'ullyet kabul etmez. :=iillll!IJl!l"11!1!•11!111!1J•llJl!l!lllit•~tı111e!l!l!rall!llil!ll!ltllllll!ellJl!l!llla!l!l!vall!llol!ll!ls!l!ll!llvl!ll!le!l!l!rll!llill!ll!lir" .......... =ii 

Telefon No. 2007 · 2008 

Denizli vilayeti daimi encnme
ninden: 

Memleket haetaneaf ne satın alınacak 2650 liralık muhteUf 
llliç 2 ·3· 935 gününden itibaren 24 Ma:t 1935 pııar gonaoe 
kadar 22 gün eksiltmeye çıkarılmıotır. 

lhale 24 Mart 1935 paıar günll saat 16 da vilayet daimi 

rncümenlnde yapılacaktır. 

ilaçlar mMredat cedvellnde yazıla olduğu veçhlle fabrika mal· 
ları olmak ve ihaleden azami 20 giln zarfında Denizli latasyo· 
nanda teslim edllmeel şarttır. Haitanede heyet huzoronda yıpı· 
lacak sayım ve ınoayenede listeye mubıllf veya kırık zuhur 
eden mallar geriye çevrilecek vr. yerine matlub veçhtle iyisi 

gönderilecektir. 
Kırık ve şeraiti muhalif çıkacak malzemenin posta nakliye 

ücretleri bayle ıld olacaktır. 

Bedeli şeraite uygun olarak tamamen teslim edlldJkte tediye 

edilecektir. 
Elulltmeye girmek lstlyenlerln usul dairesinde yiizde 7 ,5 le· 

mioat akçesini ziraat bankas10a yatırmaları veya milli bir ban· 

kadın alacakları teminat mektublatını lbaleden evvel enctımenl 

vilayete vermeleri gereklldlr. 
Şartameelnl ve ilAç müfredat listelerini görmek i!ıtfyenlerin 

İstanbul, İzmir Sıhhat müdürlüklerine ve encilaıen kalemine 

m1lracaat eylemeleri ilin olunur. 1310-803 19 20 

_ ıı ı r ı r 1111r11111111r11111111ıı11ıııuıı111111111ur111111111111111111111111ı1111111111111111111111 
- . 

IZMIR 

= Esnaf ve Ahali bankası 
---
--

--
--

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M 1 R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. 
---··---

HertDrlii Banka Muamelatı Yapar .. 

Blr senelik mevduata 
"' 6 Ahı aylık ,, % 4,1·2 

Vadealz heaabı carilere 

-rınn 11111111111 11111111 11111 

% 4: faiz •erir. 

Aydın Nafıa Başmohendisliğinden: 
(4028,80) lira keşif bedeli Aydın - Tire yolunun 12+ö00 

deki 3X 10.00 lok beton arme köprO}e bir göz llheai eksiltme· 
slne istekli çıkmadığından bir ay maddede pazarlıklı yeniden 
eksiltmlye konulmuştur. İateklllerlo 303 Ura teminat ıkçeslle 
21.3.9:15 peroembe gilnil saat onbeşte enc6mene gelmeleri. 
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Hamza Ilüstem 
Fotoğraflhaneso 

---··---
1 - Bayram gfinlerl açıktır. 

Muhterem milşterllerlmlzden gördOğftmfiz rağbet ve 
teveccühe uaclz bir mukabele olmak üzere bayramın 
birinci gtinftoden M•rtın nihayetine kadar realm çek· 
tirecek 11aygılı müşterilerimize hlrer zarif hediye ver· 
mtği düsilodılk . 

Mtışterilerimlzln bu hediyemizi kabul etmekle bizi şeref· 
lendlreceklerlnl Omh ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
ve umnm fotoğraf malzemesi büy6k tenzllAt ile Htıl· 
maktadır. Muhterem mftoterllerlmlsln bilhaHa nazarı 
dl kkatlerlnl celbe deri&. 

Resne Fotoğraf hanesi Sahibinin 
Müşterilerinden 8ir Ricası .. 

İkinci Beyler &ok.ağındaki fotoğraf hanemi kapattığımı Hygıh 
mDştnUerlme llAn ederim. 

Klloelerlml Emirler çaroııında Bay Hamza ROstem fotoğraf· 

hanesine naklettim. Sipariş vermek latiyenler lfttfen oraya oğ· 
rasmlar. 

Ben de şlmdUik ekser zamıtnlar oradayım. 

BAHAEITİN ·FOTO RES 

lzmir Defterdarlığından: 
İMlsfufn vergi borcundan ötQrll tahıHI emval y1&aaına göre 

haczedilen kılcı meıçit mahallesinde damlacık caddesinde kAIO 

78 BByılı hane tarihi llAndan itibaren ylrmlblr gGn m\lddetle 

satılığa çıkarıldığından pey eQrmelı. fetiyenlerfn defterdarlık tahıl· 

14t kalemine milracaatları. 5 10 15 20 689 

Kemalpaşa belediyesinden: 
Kemalpaoa kaııabHına su ile yapılacak elektirlk teeleatını ıld 

ve mevcud mftslakbel harltHına göre ve 200 lira bedel mohılll' 
menli elektlrlk projesinin tanzimi 10 ·3· 935 tarlbiodeO 
30 ·3· 935 tarihine kadar 20 gan m4ddetle açık ekıUtm•re 

konulmaotar. Şartnameyi . görmek ietlyeulerln tadil gtınlerlndeO 

maada her gGo Kemalpaşa .. beledfyesloe mGrıcaatı llAn olanar. 
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