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Bakalım 
Sonu 
~e Olacak? 

1 • 

Anupa'nın bugllnka. ılyaeal 

durnmu, bilyfik ıavaı başlan· 
gıcından biraz anceld g6nlerl 
•ndırıyor. 1914 ve 1935 yılla· 
rının bu benzerliği, acunu yeni 
bııtın korkuya dOşftrdtı. Şimdi 
elı:ıtk olan, yaloız ıllAh eeıle · 
tldlr. 

Baynk savaş bıolıyalı ve 
biteli 21 yıl oldu. Savaş sonu 
•cunu, o günden bugQne dek, 
durmadın ıllıblaodı. Koofe· 
'•nelar, komisyonlar bu gidişin 
ôrıcıne geçemediler. Kimsenin 
~llllıeye gftvenl, inanı olmıt· 
dtlı:tın sonra kim kimi dinler? 
Bundan ôtOrlldilr ki, bütün 
Uln8lar birbirlerine bakarak 
t"pcden tırnığa kadar ellAh· 
1•ndılır. 

Almanya aı boo durmadı. 

O da gizliden gizliye ıdlihland1. 
A1tcak: Almanya için ortada bir 
engel vardı: Versay aodlaşması .. 
hu andlaşmı, Almıoya~yı, or· 
dlllı1111a yöntınden k11kıvrak 
ba~ıaonıtı. SilAh altını aeker 
t;ı~ıramıyordu. A vropa oloolara 
tlllhlaama llfı ettikçe, Alman· 
)ı, hlçolmızea berat>erlik isti· 
)ordu, Boaa yanaoan olmadığı 
1t1ndtr ki, Bitler Almınya'eı, 
llluılareıaıı kurumundan çe· 
kıttb gitti ve en eonundı, 
'1erlly ındlaım111nm aekerllkle 
lllıtgı olın maddelerini tanımı· 
clıAaaı bildirdi. 

Bu tanımamazlığın, daha 
ılotruıu, Almanya'oın Vereay 
•lldlı111111ını yırtmış olmaeınm 
:eler dogarablleceğl elmdlden 

b:•tlrtlemeı. Bununla beraber, 

1 
•on durumun andlıımıyı 

b
11111lıyın oluşları luzdmb yeni 
lr ll'•ta yol ac;ıcağı da pek 

"11111lloıayor, ÇtınkO: Hiçbir 
'1 u, 
1 ll•ıı 11Meı'ullyetlnl11 yOk· 
~ 'lalllek: lıtemlyor ve bundan 

Ot)(Q 
tıloı Yor. O halde ne olacak? Yır· 
) , •t olın bir andlaıma Alman· 

8' Yı yeniden mi tınıttırılacak?: 
ftJ il da olıcık bir lo görtin· 

Gyor. 

,1 .\,rupı'nın bugftnkd karıoık 
t 

7
1
'1ll doro111unun acunu da. 

e tec 1ır· 1 8tı '"'1D umanlar da vır. 

01 ~Qk •nııtıa boglloe kıdar 
ll•Q bitenleri eöyle bir diltü· 
'lrıek; b 

do~ ' ugOnk.Q karıeıklığı 
•tıı liran ıebebler dıbı 1 yl 
~I •tıhr. Blllyoroı ki, Avrupa 

Utları bl bl 1 • 
>'otı r r erıne gtl'feneml · 
•llah~r. Bu gthençılzll~in sonu 
Ce •nmıyı kıdar dayandı. 

bel ôk 
•ilahı onomlk ıık.ıotının da, 
dtgı •DQJa Y•tt§ından ileri gel· 
tlncı •;k Bık ortayı atıldı. Bir 
buı r 11 halkaları gibi birbirine 
~ 1 ola b lop, l n u f §lerl derleyib 

ıaall r •dıktın ıonıa §öyle bir 
uııc, varı lablltr: 

t\cun b 
ohıı •rıaıoı korumak, adam 

•rıoı 11 lçtb gen ğe nlııhrmak 
1 herıeyd llr11 en önce uluelır 
IQdl PQ 

8 
" ven yaratmak gerek· 

Berlin Karanlıkta .. Manevra Çok iyi Geçti Atatürk 
Alman'lar, Şimdi ·A~tıli Müsavi Vazi

yetteyiz, l{onuşahiliriz. Diyorlar. 
Iran Şahını 
Tebrik Etti .. 

Ankara 19 ( A.A ) - Iran 
Şahı Rıza Şah Pehlevl'nfn do· 
~um yıldönümQ münasebetllc 
Kamdl Atatfirk ile Şah Hazret· 
lerl arasında çekilen telyızıları 
şunlardır: 

Alman Tayyareleri Ingiltere'ye Faik Değilmiş. Ha
riciye Nazırı Pazar Günü Berlin'dedir. AIA Hazreti hümayun Şebin· 

şahı Rlza Şah Pehlevi 

(Tıhrao) 

Bay Gôbels'in yeni bir 
yazısı: 

Bertin 19 (A.A) - Propı 
~~~~----~~-~--

tir. Ba da, bOyQk eavaı•o ala · 
na koyduğu baksızlıklerı orta· 
dan kaldırmakla baıarılablllr. 

Böyle düşünenler, Almanya· 
dakl son durumun, olooları 
amıca vardıracağını umuyorlar 
ve yıllardanberl birtOrlfi el 
dokondorulımıyan çıbanın şlın . 

dl de deıllmlo olduğunu eöy. 
lilyorlar. GöralOyor ki, Vereıy 
andlışmaaının yırtılmasından 

bir eavaı doğacağını umanlar 
oldogu gibi, bundan acun he· 
sabına sevinenler, ~eşilen çı· 

handan iyilikler bekllyenler 
de var. 

İngiliz Bakanı Herlln'e gidi · 
yor. Ne olacaksa ou dört beo 
gfin içinde olacak ve berıey 
daha açık ınlaoılıcıktır. 

Bekleyiniz. Bakılım sonu 
ne olacak? 

Hitlcr YC askerleri 
gaoda nazırı Bay Göb~ls "Man 
tıkt vuzuh,, namile De§retnılo 

olduğu bir makalede bllhaeBI 
diyor ki: 

- Alman ef kArı umumi · 
yesl Almınyı'dı mecburi H · 

kerllk hizmetinin yeniden tesis 
edllmeılnln ecnebi pıyıtıhtla 

rmda hAeıl etmlo olduğu ak· 
süllm~lden pek ziyade hayrete 
dOşmOştOr. 

Bay Göbels re~ıni, ecnebi 
mahaf Hin Almanya 'nın teali 
batı hakkında vuzuh ve sara· 
hat letemlo ve Almanya'nın 

projelerini açıkça izah etmesi 
IAzım geldiğini ileri sürmüo 
olduğunu beyandan sonra Al · 
manya'nm maksatlarını hail· 
sane ve açıkça izah ıtmeılnin 

A vropı 'nın vaziyetini mantıki 

ve feyizli bir surette tetkik 
için !Azım bir eilkün Amili 
teşkil etmekte olduğunu llAve 
eylemektedir. 

Avrupa'mn ınkununu lhlAI 

eden milsellAh Almanya değil, 
ıllAhlarından tecrit edllmlt olan 
Almınya•dır. Mecburi aakerlik 
hizmetinin yeniden teels edil· 
meal cihan ılyaeellnln bDyftk 
mes'elelerln2 semereli bir :su· 
rette müzakere için zaruri olan 
müvazeneyl vücuda getirmek· 
tedlr. Almanya lerek kendisi 
l~ln ve gerek diğer milletler 
için )Azım olan sulhu temin 
için teorlkl mesaiyi arın et· 
m~ktedlr. 

Londra 19 (A.A) - ,Fransa 
büyük. elçlıi öğleden sonra Slr 
Con Saymon ile tekrar görüş· 

mOıtQr. Slr Saymoo İtalya bü 
yllk elçisini de kabul etmiştir. 

Sovyetler birliği bnynk elçisi 
de bay Mak Donald ile görOt· 
mOotflr. 

Almanların fikri: 
Bertin 19 (A.A) - Alman 

istihbarat bürosundan: 
İngiliz notası ile Alman ce· 

vahı hakkında mütalea yilrd· 

ten gızetelt!r Almauyı'oın lo. 
gllfz bakaolarile mQzakcrelere 
lstiyerek girlfcceklerlnl yaz· 
maktadır. 

Müttef lkler al14bları bırak· 

ma üzerindeki taahhütleri ihlal 
ettiklerinden Almanya bundan 

icabeden neticeleri istihraç et· 
mlştlr. Şimdi vaziyet sarihtir. 
Büyük devletler hukuk mfiea
vatı dairesinde miizakerelere 
glrlştceklerdtr. 

Volktşer Beobahter, Alman 
y .. ·oın hareketi Qzerlode yapı · 

lacak mtlzakerelerJn ve diplo 
masl gayretlerin hoşuna aarfe· 
dilmiş olac141Dı yazıyor. ÇOn· 
kü bu hareket Avropı~oıo sul · 
ha kavuşması için yapılacak 

mfizakereler için Jtizım iptidai 
vaziyetleri le.ahit etmiştir. 

Bcrllner Tngeblat gazetesine 
- Sonu 6 ıncı yDzde -

Zıtışehloşıhllerlnin doğum 
gQolerlnlo yıldönilmQ mOnıse· 

betile eımimi tehrlkAt ve hiHf . 
yata biraderaneml ve ııhıf sa· 
adetlerlle dost İrın mllletlnln 
refahı hakkında beslediğim ha-
lfeaoe temeonlyatı arzederJm. 

Kamal AtaU1rk 
Kamal AtıtOrk Laıreılcri 

Türkiye Relalcftmhuru 
(Ankara) 

Doğum gfintim manaeebe
tlle gerek benim ve gerek lrao 
millet} hakkında vaki tebrl k-
lerden ve göıterllen kardeşlik 
duygolarındın dolayı Zalldev· 
letlerloe yilrekten gelen sımi· 
miyetle teşek.Orler eder ve şah· 

el se14met ve eaadetlerlle doat 
Tilrk mllletlnin terakki ve te· 
alisini dilerim. 

Riza Şah Pehlevi 

Vergi Kanunlarında 
Yapılacak Değişiklikler. 

---------------
Buhran, Kazanç, Muvazene ve Da-
hili istihlak Vergileri Nasıl Alına
cak? Kamulaya Proje Verilecek. 

--------
Ankara - .Maliye Bakunlığı, rlnl bitirmek ilzeredir. Bakanlık, 

nrgl kınunlırında yapılmaııı vergi kanunlarında yapılacak 
Kımutaya teklif edilecek değl· "değişikliklerde tahakkuk ve tıh· 
şlklfkler etrafında, çalışmalarına "'all işlerinde mükellef tere ko· 
devam etmektedir. Bakanlık -laylık gösterecek hilkGmler le· 

.. 
Maliye Bakanı Bay Fuad Ağralı 

buhran zammı, kazanç, müva· 
zene, dahili lstlh14k, hayvanlar 
vergileri üzerinde bir müddet· 
denberl devam eden tedklk.le· 

mini lüzumuna ehemmiyet ver· 
mektedlr. Vergi kanunlarımızda 
yapılması mukarrer değişiklikler 

.. ıöyle ,.hul&aa olunabilir. 
1 - Hayvanlar vergisi; bir 

yaşını bltlr~emlo kozu, oğlık· 
tarın kır zamanında y•şını 

lbitlrmlş olub olmadığı memlc· 
ketin bertarafında birçok lh· 
tllAf lır ve mdsavatsızlıklıra 

mahal veriyordu. Hükumet ba 
vaziyete bir nihayet nrmek 
mıkeadile kanundaki bir yaşını 
bitirmemiş kuzu ve oğlaklara 

ald hükmün tadilini Kımutıy· 
dan lstlyecektlr. 

2 - Buhran zammı kanunu, 
milmessilleri vergi veren bazı 
ıniıstesnalır vergiye t&bl toto· 
lıcaktır. 

3 - Kazanç vergisi, beyan
name ve karine usulleri tadil 
ve ıslAh edilecek ve ldameslne 
artık ihtiyaç kalmıyan bazı 

muaf lyeıler kıldırılacak, tim· 
- Sonu 4 ncü yozde -

Otı 0 k.k 1 
a 1 a: talya, A vusturyanın isti klillini Koruyacağını A vusturyaya Bildirdi 
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Köycnlnk Hareketleri: ,_ ' •========= 
ödemiş Köy Sergileri Çok 1 T ~ o y ca ~ o cdl lY y lY m o a. ır o 1 Günflıı 

1 
Kfiçfik Duyumları 

Zengin Eserlerdir. Avrupa vaziyeti l{arısıktır Panayır 
R- · · · o·ı . • ' için Hazırlık .. Tork Köylüsü, 

Yornytışilne 
e1ımıo ı eğıne, Italya, Avusturya'nın istiklalini Koru.. Bu yıl vehrimlzde ıçalıcak 
U t İzmir panayıra için TOrkof lıı 

ymuş ~r. yacağını Avusturya;ya Bildirdi ~=~··,:;:~~;:!:~·~:nh~::~:~~ 

Ödemiş muallimleri Yeoiceköy sergisinde. 

Ödemle (Bosuei) - Ödemle 
köyleri ddn tarihi bir giln ya· 
tamışlardır. Kazamızın Yf'olce 
köy, Adagüme, Kaymakçı, Bey· 

~dağı, Kiraz köylerinde ôğleden 
önce, tam saat onda yerU 

tlrünler köylfller sergisi ıçıl· 

mıotır. 

kazamız ziraat memuru Bay 
Adil halkı yerli Qrünler tlze· 

rinde değerli sôzlerlle aydınlat· 
mıelardır. Sergide tOrlü yerli 
Qrilnlerl, yerli hayvanları teıhlr 
edllmlıtl. 

Yeotceköyfi sergisi yordu· 

muzuo zengl nliğlnl parlak aran. 

Adagüme scrgiıiodeolikilintiha. 

l - Yenlceköy sergisi: 
Sergiye tam 30 köy iştirak 

etmlotlr. Yenice köyünfin evlecl 
bayraklarla eOılenmf e, köye 
girerken, ilk ağıza bir tak ya· 
pılmışhr. Gerek · tak, gerek 

menktltao meydoolı~ı çok ince 
bir zevkle folenml~, sildeomfo· 
ti: Yaşaeıo cftmhurlyet, Tılrk 

inkılAbı dloleomlyen bir irade 
zabtedJlmlyen bir heyecan; ye 
tlşUmlyen bir silr9ıttlr. 

Vecizeleri herkesin doyu ve 

loanışlam:u ifade etmekte idi. 

Ôdemfo'lller çevre köyleri Ye· 
nice köyGoe akan ediyorlardı. 
Saat tam onda Ödemiş budu· 
evinin bando takımı istiklal 
marşını çaldı. Ondan sonra 
çevre köy klitlbl Bay Ömer, 
manalı n duyula bir söylev 
eöyledf. Serginin açılışmıo mı· 
nı ve ereğini açık bir dille 
anlattı, al ışloodı. Bunu Üzüm· 

lfi köyü namın bir öylü ço· 
cuğunun (Atatürk) şiiri toklbettl. 
Merasimde başt kazamızın çok 

sevilen kaymakamı B. B. Ş. 

Seçkin, Çanakkale saylavı B. 
M. Bengisu. jandarma uman· 
danı B. İlyas, bfitfio Ödemiş 
muallimleri haıır holuomuşlar· 
dır. Oradan bando ile aıııl eer· 
glnln teşhir maballf olan mek· 

tebe gidildi. Sergi kapısı ay· 
makam B. H. Ş. Seçkin tara· 
tından açıldı. Ba mftoasebetlr. 

lerlle acunı:bayk1ranJbtr:bıre ·: 
ketti. Sergi alanı bir arı kovanı 
gibi koyoıyordo. 

2 •• AdngQmc sergisi: 
AdagQme, Ôdewiş'Jn gftzeyin· 

de, Game dağlarmın yeşil etek· 
lerinde, 2000 nQfoslo, çok zen· 
glo, güzel, temiz, örnek köy· 

lt'rlmlzden biridir. Köyfin okuma 

odası, kooperatif 1, spor odaeı, 
itfaiye korumu, radyo ile mil· 
cehhez g zinosu, parkı, spor 
sahası, hamamı, geDf•l (00] yer· 
lerl, iki yanı ağaçlı düzenli 
sokakları, yolları, gOzel çeşme· 
lerl, 200 yavrulu, 4 muallfmli 
yeni bir mektebi, çocuklara 
mohsus oyun ve jimnastik yer· 
lerl var. Vali General K4zım 

Dirlk, Ödemiş kaymakamı B. 
H. Ş. Seçkin ve Tfre kayma· 
kamı B. Gafur Soylu olduğa 

halde AdagQme'ye girdik. Ada· 
güme sergisinin dOzen ve 
zenginliği daha ilk: bakımda 

gözleri kamaşhrıyordu. Sergiye 
onbeş köy iştirak etmlttlr. Sergi 
14 pavlyono ayrılmıotı. Bunlar 
içerisinde Atatürk bilstüyle lı· 

lenmiş olan lokılAb paviyoou 
mfisteena bir varhkla göze çarp· 
makta idi. Bllhaesa köylü ka· 
dıolarıoan ince elişlul, çok 

beğenilmekte idi. Sergi biltfto 
yerli ürünlerini parlak örnek· 1 

lerile teşhir etmişti. Vail Gene· 
- Sonu 6 ıocı yQzde -

merkezden talimat gelmletlr. 

Fransız'lar Sovyet Rusya ile Birleşmeğe Karar Verdi
• Panayır işlerlle meogul olm•k 

üzere bogOolerdt! bir btıro 

tesie edilecektir. fstaobol, 20 lHueosi) - Anupa'dao gelen telgraflar, Avrupa siyasi vaılyetfnfn çok karışık 
olduğunu açıktan açığa göstermektedir. Almanlar.o silahlaomaeıoa karşı Fransızlar, Sovyet Rusya 
ile blrle15mt'ğe: karar vermlttlr. Bundan baoka Franeız, İngiliz, ltalyan nazırları yakında .. Parlste 
toplanarak Almınya'nın sllihlanmaeana ve Versay moabedeelnin lbl4lioe 414 hueusatı konuşacak · 

lerdır. Bu nazırlar toplantıeındao eonra Almanya'ya müşterek bir protesto notaeı göndermesi kuvvetle 
muhtemeldir. İtalyanlar, tlddet taraftandır. İtalya hükumeti, biltüo kuvvetlle Avusturya'nın ietlk
IAllnl muhafazaya çalışacağını Avoetorya hükumetine bildirmiştir. 

--------·~ ........ ~~---------
1914 ve şimdiki vaziyet 

-----------------------1----------------------
Çorçil Diyor ki: "Mühim Bir Tehlike 
Devresine Girdik. Vaziyet Fenadır." 

Londra, 20 (A·A) - Bay 
Çorçll nam kamarasındaki be 

yanatındaJ hava programının 

loglltere'nin müdafaaeı Jçln 
gayri k4fl olduğunu söyledik· 

····-en bOyOk taypre kuvvetlerine 
mdsavl bir tayyare kuvveti 
ietlyerek bltlrmlıtlr. 

Londra, 20 (A.A) - 8. 

lerlnl ve onu bozacak herke· 
sin karşılarında · kendllerJnl 
bulacağını açık bir surette 
dünyayı anlatmaları f4zımdır. 

•ıen ııonra demiştir ki: . 
Duffkoer kentteki Maldetone9 de 
Irat ettiği bir nutoktı ezcilmle 

demlttlr ki: 

Barışın temin edildiğini an· 
cak o zaman ftmlt edeblllrlı. 

- Çok •shlm bir tehlike 
devresine girdik. Bir harp man· 
zaraslle kar11la15mıo değUlz. Fa· 
kat 1918.de_biteo : harbın:tek· 

bakanlar 
Ankara'ya Gitti. 

letınbol , 20 ( Hususi ) -
Nafıa Bakaoı Bay Ali ile İn · 
hiearlar Bakanı Bay Rao4 An· 
kara 'ya gltml15lerdh·. 

Feyziye Işık Lisesi 
Talebesi Selçuk Ha
rabelerini Gezdiler .•. 

Şehrimiz~ boloomakda olan 
İstanbul hık ( Feyzlye ) lisesi 
talebeleri don başlarında mu· 
ılllmlerl Bay Şükrii bulooduğıJ 
halde trenle Selçoğa gltmtıter 

ve Efee harabelerini ziyaret 
etmişlerdir. Gençler ıkşaıP 

dzerl şehrimize dônmOşlerdfr. 

Bugün Ankara npurlle letao· 
bul'a gideceklerdir. 

KöyciHOk işleri 
VllAyet köy bftroso; köylere 

yeni bir bildirim yollımıotır· 

Boodan sonra teftişlere ebedi' 
miyet verileceği bildirimde Utte 
edilmektedir. 

Hususi Muhasebe 
Memurlarına Mekteb 

lçerlltler Bakanlığından ,ı. 
JAyete gelen bir bildirimde 
muh11ebel huıuılye memurl•· 
rının maldmatlarının ırtmlmııı 

için Ankarı'da maliye tatbik•' 
mektebine gönderilmeleri, bll' 
nun için de vilAyet bildceaıoe 
taheleat konulması bildi rilmlşdr· 
~~~~~---- ../ 

· rarı imk4nıoa çok benziyen bir 

eeyltı kar15ılaetık.lBunuo öoOne 
geçilebileceğlııl ilmft ediyorom. 
Fakat vaziyet 1914 dekinden 
daha çok fenadır ve kontrol 
edilmemeei imkanı da vardır. 

Tayyarectllğlo 1 okfıafı il zerine 
en tehlikede bir millet olduk. 

- Avrupa vaziyeti 1914ı 

ttnberl her zamankinden daha 
tehlikelidir. Bununla beraber 
nevmit olmık:ı çln hiçbir sebeb 
yoktur. Son h&dleeler hiçbir şeyi 
değietlrmemlş ve fakat sadece 
vaziyeti aydmlatmıetı.[Sulb isti· 
yen 4 biiyOk memleket İngiltere 

Fransız, ltalyı, Sovyetler 

birliğinin eolh için sağlam bir 

blok te15ldl edecek barışı mu· 
hafızasına arzu ve taleb ettik· 

Teotakis Araplar Fır-

B. Çorçll sözlerini dOoyanın 

Oniki Vapur Satın Alınacak 

Bunun için Bir Heyet 
Avrupa'ya Gidecektir .. 

latan bol, 20 ( Hususi) - Deniz yolları idaresine on iki ; vapur 
satın almak 6zere Ôkoooml müsteşaraoıo riyasetinde bir heyet 
Avropa'ya gidecektir. 

--.-····---
Zabitan Maaşlarına Zam 

Birer Derece Zam Layi
hası Kamutaya Verildi. 

Ankara, 20 (Hasosi) - Zabitana yapılacak maao zammı lA· 
ylhası, Kamutıya verllmittlr. Buna göre, LIH kumaodan,ndan 
Miralaya kadar maaş birer derece arıacaktır. 

Alman Silahlanması Karşısında .. 

lngiltere'nio Gütmekte 
Olduğu Siyaset Nedir?. 
İstanbul 20 (Husuei) - Al· 

maoya'oın silAhlaoma işinden 

babeedeo lzvestiya, lnglltere'nln 
bu vaziyet kat151&andıki hattı 

hareketini ıoağıdakl şekilde 
izah etmektedir. 

1 - loglllz hükumeti vazl· 
yeti tenvir için yeni bir teşeb· 
bOste bulanmak istemektedir. 
Alman siyasetinin vaziyeti ke· 

malile aydınlatmış olduğu eo 
zamanda ba oeklldekl izah gfi· 
liloç olur. 

2 - loglliz hOkumetl fışlst 
Almanya'nın arzularını önle. 

mekte ve tartht fırtınanın leli · 

kametini '8rkf A vropa 'ya çe· 

vlrmek arzusunda bulanmak· 
tadır. 

3 - ÜçOoca izah oekll 15u 
olabilir. İngiltere hükumeti 

tehlike önünde tamamlle pu· 
ıolayı şaşıracak derecede ıa· 

yıftar. Bundan ıoora tahaddfte 
edecek vukoıt bo tlç izah ~k· 

lloden hanglılnln doğra oldu· 
ğuntı gösterecektir Fakat her 
sulh ve harb mes'elesl etra 
fında cereyan etmekte olan 

tırlhi oyunda kaybedilmiş bu· 
lunao bu ilk partinin hesaba· 

tını görmek mecburiyeti lngll· 
tere'ye ah olıcaktır. 

z. ~N satı Buldular .. 
1raat• azırı Oldu 1 1 1 k K ~ mpera or u uracıı 

letaobol, 20 (Busuef) - ___..,, 
Atlna'dan bildiriliyor: Eski na · 
zırlardan Bay Teotakle Zlroat 
nazırlığıoa tayin olunmuştur. 

lugiliz 
Başvekili 

Değişiyor Mu? 
fetanbul, 20 (Bueu!li) - İn· 

glllz başvekili bay Makdonald'm 
yerine bııy Baldvln'ln geleceği 

bildirilmektedir. 

Toplu 
Tayyare 
Ankara'da 

lstanbol 20 (Bueuei) - Beo 
mitralyözlü ve bir toplu yeni 
bir Fransız tayyartel bngan 
Aokara'ya uçmuştur. 

Teklif 
Kabul Edilmedi. 

Ankara, 20 (Bososi) - lz. 
mir gümrüğü hammallarının 

birleştirilmesi hakkındaki teklif 
kabul edilmemiştir. 

Kamutay Bugün 
Toplanıyor .. 

Ankara, 20 (Husoei) - Ka· 
mutay yaran toplanarak roznı· 
medekl maddeleri mfizakere 
edecektir. 

Nisan Kontenjanı 
Ankara, 20 (Husod) - NI· 

san kontenjan li tesl lntltar 
etmiştir. 

İbniesuud 
20 (A.A) - Sorlf~ 

milliyetperverleri federal bit 
Arab lmperatorloğo tesis edere~ 
bonon başına do kral lbnlSBOO' 
do getirmeyi mevzuu bahse'' 
mektedlrler. Arab mllliyetpef' ,,. 
verlerl heyeti murahhaeaeı b• 

t' hazırdı Avrupa'da mevcud ge 
glnllğln böyle bir tasn•o'

11 

mevkii fille koymak için o>O' 
sald bir f1rsat teşkfl etıoe~ıt 
olduğunn beyan etmiştir. 

MART 
1935 
Kasım 
l:°l!l 

21 
Perşembe 

Arabi 1353 
16 Zilhicce 

Evkat 

Go.neı 

Öğle 
lkindJ 

Aktam 
Yataı 

lmeık 

Ezanf 

11,40 
5,59 
9,25 

12 
1,31 
10,00 



Urla Tahkikatı 
Devamda 

--·-• ..... .-ı·•---
Bakanlıktao da Bu 
Hususta Emjr 
Gelmi~tir .. 

Oilnkft @ayımızda beı yıl 

evvel Urla hAkimi bay İhsan 
Zlya'yı döverek ölümüne sebe· 

blyet vermekle soçlo olarak 

dokuz kişinin tevkif edildiklerini 

yazmııtık. 

l __ G .... _Y_aa _lfil_ü_lfil __ ş~a_ır_cd_~ Y ___ y_u_. ~ O ©1 ır O 

Vilayet Genel Meclisi Dün 'eay Receh 

De içtima Etti. ~:~:~~:ro _________ .. ________ _ 

Kültür, Sağlık işlerinden Konuşma· 
lar Yaptı. Yolparası Gene 6 Liradır. -Vilayet umumi meclisi dün tarh ve clbayet bakluoda emir konson! Dedi. 

saat ondörtte Vali General veren ve Jcu edenlerin muhı· Nl'llcede yalınız lzahoamenln 

Kazım Dlrik'ln başkonhğmda sebei umumiye l anunu mocl· reye konulmuı v~ mütııleana· 

vlliyet salonunda toplandı. C. hince meil'ul olacalları zlkredf· menin üzerinde milnakaşa edil 

H. fırkası vilayet idare heyeti llyor ve nizamnamenin 9 uncu meei muvafık görüldü, lz::hna 

başkaoı Yozgad saylavı bay madıleslnde daireler maaı,laranın me onaylandı. Vali General : 

Avni Doğan da bir müddet tevhld \'e teadülfi hakkındaki - Arkadaşlarım. Vilıtyet da 
toplanh müzakerelerini dinledi. kanuna göre tanzim edilmiş i i encüm,.ııl eizlo meı-ainlz 

Vfl4yet umumi meclfelnln 
ilk toplantısında Comhorlyet 

H lk J<'ırk&11 Genfll kAtlbl 
Bay Receb Peke.r'e tazimat 
telgrafı çekilmişti. Bu telgrafa 
aşağıdaki CP.vtp gelmlttlr: 

İzmir Valtei General K4zım 

Diril; 
C. İlk toplantl8lnı yapan 

vilayet f?enel mtclislnde hak 
kuuda gösterilen sıcak sevgi 

ve saygıya teşekkür ederjm 

C. B. F. Genel 

Kati hl 

Receb Peker 

1 

DftşOndnklerim ..• 

Anasını öldUren 
Masum .. 

lzmlr'de bet yıaeındı bir yav· 
ru, eline verilen bir tabanc-ayı 

kurcalarkeo atee aldırmıe. Kıra 

bahtın uğorauı rüzgAn.bo korkunç 

oyuncağın marifetli kurı,uauoo 

göUlrmftş gôulrmıle te ao.,ının 

kalbloe ııaplamı4. Ne mQdblt, 
ne acı, ne feci biror.y? 

Bir dakika eni, öf'Oodf"kl 
yavru .. u için çarpan bir kalb, 

bir dakika sonra k üçftcOk bir 

delikten kaoıoı sızdırıyor, bir 

daha da kım•ldamıyor .. 
Yarım dakika evel· • 
- Oglum, yurum, tesellim, 

eevglm, 

Tahkikata Urla mflddelumu· 

aıfei bay Kazım yapmaktadır. 

Evvelce bu suçtan Ağırcezada 

muhakeme edilen ve beraet 

eden heo kişinin beraet kararı 

kat'Jyet keııbettlkten sonra Ad· 

llye bıkanhğt bir emirle ka· 

tlJlerln behemehal meydana 

çıkımlmalıram istemişti. Bu 

emir tlzerloe ıahklkah geniş 

leten Urla müddeiumumisi bay 
Kazım suçun biltfio delillerini 

teabit etmiş ve bit gece suçla· 

Jarı evlerinde ve bulundukları 

yerlerde tevkif ettlrmlotfr. 

Evvela geçen zabıt kıttlb bay olan memur kadrolarlle hu ka· den dere vt: örnek alııcııkhr. 

Mehmed Aldemir tarafından nun haricinde kalan ücretli Dedi. ~·~-------------J Diye diye tltrlyeo •e onu 

öpmlye bile kıyamıyao dudak· 
lar, bir daha açılmamak Qıere 

Eşref paşa Cina
yeti Tahkikatı .. 

· Ortada Bir de Bozu. 
lan Nişan Varmış .. 

E~ref pıışa cinayeti tahkl kot 

evrakı dün mnddelamumilik· 

len sorgo hAklmlf ğf ne ver fi. 
mlştir. Sorgu hdkimliğl, dün 

tahkikat evrabnı letkikle meıı· 

gul olmuştur. Bugftn suçlulara 

isticvaba lıaşlıyacaktır. Suçlu 

alta ukek ve heş kadındır. 

Suçlulardan Buıın oğlo Ali 

vak'a sırasındn kabasından ya· 
ralanınış ve hastaneye yatarıl · 

mıştı. Yarası 1 ki gün içinde 
tamamen iyileşecek: olan Ali 

hepi haneye götürülecektir. 

TahUkatımıza göre clnaye· 
tiu sebebi soç!olardan Atrnln 

kız kardeşi bayan Emlne'oin 
nioınının bozulmasıdır. 

Bu kız; bir de delikanlıya 

nleanlanmışta. Sonra birdenbftı:: 

nişanı bozmuştur. Tahkl kata 

g6re öldürülen Kadri; bıı dell 

.kanlıya nl,anı bozdortmu tur. 

Bundan muğber olan euçl ı l r 

da birleşerek kaL,elıoneye git· 

tnlşler ve cinayeti işlemişlerdir. 

Nikah 
Gızetemtz mürettlblerlnden 

Bay ı. 1iyazl'nin hemşiresi mer· 

hum Eome posta ve telgraf 

tnüd6ril Bay lemıil Bakkı'nın 
kerimesi Bayan NıUifer ile 

Göztepe'de fmncı Bay Hüee· 

Jla'jn nik4bları dün l!aat onda 

heledlyed., arkadaşları ve dostla · 
l'ının hozurile kıyılmıştır Yeni 

evlllcre saadetler diltıriz. 

okundu ve onaylandı. Meclis müstıhdlmlerln ve nakil val!ıta · Meclltıin lazl .. ıat telgrafına 

başkanı vilayetin 1933 yıla tarının kadroları D işaretli ced· başbakan Geonal limet loöoii 

izahname&lle, d11imi encümenin velde gösteriliyordu. He Cümburiyet Halk Fırkası 

mütaleaeıuın okunacağını, vila Bo cetvelde bulunmadık.ca gl'nel ka•iol Bay Receb Pekı>r 

yetin 19J5 yıla adi ve fevka· ayrı teşkllıit ve d11imi hfımetltır den g~len cevaplar okundu. 
lılde bü\çeleri üzerinde görü- için şehri ücretli veya yevmi· Vali (;,.nnal; ml"clfa başkan 
şilleceıioi söyledi. Bay Mehrued yeli wfistahdr.mlerfo kullanıla· lığına g,.fen evrakın okunaca· 

Aldemlr izaboameyl okudu. mıyacağı bildiriliyor, varidata ğını eliyledt °";e bunla; oku~d~-:-
Bunda vilayetler idaresi kunu· m11srıfine tekahul etmlyen Urla, Ôdt'miş, Menemen, Tire 

nunun 128 inci waddrsloe güre nkarların Patılmueı ve hasıl kazalarında bazı köylerin eınır 

93:~ yıla içinde verJlen bütçe olacak varidatın kor~ıhk htlhn· lhtllArı ve bazılarının daha ya· 

tutor• aştırılmamak şıırdle ya · zile varidat bütçesinden açılan kın olan diğer kaza ve nahiye· 

pılan i~ler meclisin tGsviblne faelına irat kaydedilmek üzere lere bağlanması hakkında kay· 
arzt:dllıyor ve mütoleanamede istih al olunacak taheisatı IDUO· mıkamlıklerdun köylil tarafın· 
de 1934 mali yılı bfitçesile zama ile yeniden akar mübayaa dan yapılao milrecaatler idare 

başor•loo işler blldlrlJlyordu. \•e lneaeıoo vllAyet daimi encü· encümenine havale edildi Mec· 
1935 yılı adi bütçe nizamnn· meninin mezon bulundugo kabul Ue başkanı : 

mealnde vHıiyet hususi idare ediliyordu. _ Her yıl bu şekilde mil· 

varidatı 1,548.322 Ura gösteril· Fevkalade bütçe niznmna· racaallerle karşılaşıyoruz. İdıtre 
m'ştl. Adi hizaıetler icin veri · meeinde 1936 yılından itibaren encümenindekl arkadaşlardan 

len tahsisat 1,344,5:18 Jfra, imha taksitleri daimi encümence rJca ederim. Haritayı iyiden 

fevkaladt: bütçede 23~~,625 lira lesblt edilmek ve yalnız yol iyiye tetkik eteinler, lıiıım ge 

yol işlerine, 35,000 Jira maarif ve murlf işlerine sarfolonmak len idari değişik.ilkler yapııo· 
lşloılne ayrılmıştı. Bu suretle üzere 1935 ıenesl zufında lar, dedi. 

varidata göre maaraf bfitçeeln· 100,000 liralık fatlkraz akdine Dedebaşı köyü adının (Ör· 
deki açık miktarı 68,841 lira veya taahhüde glrlşmiye İzmir nek) olarak kabulü hakkın . 
idi. valisinin mezun bulunduğu ya dakl tek.lif te idare encüme· 

93G yıla zar(ıoda yol htdcni zıh idi. lzıhnomenln mecllsce nfne gönderiJdi. Sepet ve çl· 

mükellef iyetl sekiz 3ün ve yol , tasvibi reye kondu. çek mekteblnd~n Vali kona~ı 

parası da maktuıın altı lira ola Avukat bay Kemal (Mene. için alınan baeır koltuk takı· 
rak gösterlliyordu. Yol bedeni rnen) hunun Qzerlnde söz aöy· mının Clcreti, Keraburun yolu· 

mükellef fyetlofn 1935 yılanda lenecek kmmler bulunduğunu non ikmali, Gölcük yaylasının 
eyhll, birinci teşrin, ikinci teş · eöyllyerek taevlblo gelecek cel· ağeçlandmlmısı içlo 1000 Ura 

8eye bırakılmaııoı teklif etti. tahsisat kabulü, Zl"hlrll uazlara 
rin, mart ve nisan aylarında Avukat bay Murat Çınar "' 

Elektirik, Su 
Havagazı Saatleri _____ _.... ...... __ _ 

ÔlçCUer ve ayar başm6fettfş 
liğinlo Olçüler nbamnameılnde 

yazılı müddetle-r içinde 193.t 

yılında mevcut elek.lirik saat· 

lerinf n dörtle birini, eo şlr· 

ketinin saatlerinden üçte birini, 

ha va gazı saatlerioden de dö •tre 
iki ini ayarlattırmtı, ve damga· 

latmıştır. Geriye kalanların da 
ayar ve damgalarımn ikmaline 

çalışılmaktadır. 

Maamaf lh abonemanların oi 
kayetl takdirde iki gfto içinde 
bu gibi raaılerln muayenesi 

yaptırılmaktadır Ôlçiiler yası· 
eıoıo tıkbik tarihinden evel 

halkın ~linde bulunan ve m,.t 

re sistemi ne uygun olan ölçü 

!erin bir defaya mahsus olmak 

uzere umumi ayar fşaretile 

beraber belediye damgalarlle 
damgalanması mftddeti mayn 

sonuna kadar uzatılmış \:e be· 

lediye ayar memurloğnııra wu 

ameleye haılamııtır. Mayı!I ııo 

nunı kadar ölçülerloi damga· 

lanırmıyaolar btl4hare mabke· 

meye verfleı::et:ler. Hs:r.iran 

ayında umn!:li bir teftlıs yapı· 

lacaktır. Ayarsız ve damg1&1zlar 

müıı der~ edilecek.tir. 
lf l il · ı d karşı halkm korunması, bina ı ett r mesı, yo paraeının a (İzmir) de ıynl mütaleıdı ho· Ç 
temmuz ve birinci tr.şrln cyla· lundo. Meclis beşkını: ve arazi ' 'ergllerlnln taksit OCUğUll U Ö d Ü· 
rında olmak üzere iki takıdtte - Bazı yıllar böyle olmuş mftddetlerinin yeni yıl f çln B b 
tahsili muvafık görülüyordu. tur. '[nsvlbl istenen kısım 933 tesbiti, 1936 yılında dalmf bir ren övey a a 

Büdcenln varidat kısmına yıla hesabıdır İsterseniz şimdi, hayvan sergisi inşası için büd Yavrunun Annesi 
dahil olan bütün ıeslmlerfn ve feteraenlz gelecek celsede reye ceye tahsisat kooulmatı, fJk 
tekali( in 19:15 yılında talıJlloe koyalım. tedrisat müfettişlerinin tahel· Şahit Olarak Dinlendi 
devam edileceği, nizamname Dedi. Avukat Bay Ahmed eatlannın arlltrılmaeı, Kız liee· Meneoıt>nde övey oğla beş 

ile muayyen varldatdan başka Şükrü (İzmir); lzahoamenln sinin EOD srnıfında okuyan ba· yaşındaki HOeeylo'i yatağını 
vildyet n4m ve hesnbma hlçbl r meclisce taııvlp edilmezse ol· yan Güzin 'in eon yıl okuma işediğin den döverek ôlftmOne 

teklif tarh ve tetızi edilemlye· zamnemeye göre yapılacak bir tahsisatının kabulll teklifleri eebcbtyet vermekle ı!Oçlu baba 
ceğl de nizamnamenin ayrı mad iş olup olmadığını başkandan ait oldukları t"ncümenlere ha hğı Haean'ın duruşmuına dQn 

delerinl teşkil ediyordu. Nizam· sordu. Meclis başkanı : vale edlldl. Valt General: Ağırcezada başlınmıştlr. 
name ile verllı>n mezuniyet ha - Biç! Cevohını verdi Bay - Bu kız; ozon y•llar dal· Çocoğuo anaeı bayın Rukiye 

rlclode beıhaagl bir nam ve Ahmed Şükrü : ma sınıfının birioclıl olmuş şahit ııfatlle verdiği ifadede, 

surette •vllliyet beeabına teklif - Şu halde hemen reye - Sonu 6 ancı yüzde - oğlunun yatığına işedlıtlnl, ko 

-
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Telefon 3151 TAVVA~E SöN~MASD Telefon 3151 

Albert Prejean, Danielle 
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AYRICA 

Şo iP e ifil ö ifil Gece Enönö 
Büynk ve dahi beatek4tan kendi bestelerlle eOsleneo IAhuti bir şahest r 

Türkçe izahatlı FOX Dünya Havadisleri 
. .,_.....~ .. -........... --~~~~-

Demi ı~ hane l\Iüdürü ve Nııhun Gemisi -
Seanslar: 

İlheten ha iki milstesna filim de devam edecektir. 

13 - l i - 21,15 Demirhane MüdürO, 15 - 19 DEDE, DiKKAT 21,15 seansı (Ucuı halk eeaneı) dır. 
Fiatler ~5, 35, 50 kuruştur. 

kOçük Hüeeyln'i yumrukla döv 

dftğüoO, çocuğun acı feryatlar 

kopararak evin alt katına kaç· 

lığını, kocasının orayı da gide· 
rek dövmekte devam ettiğini 

söyledi ve dedi ki: 
- Kocam baoa bir teetl 

verdi, git buna çcşmed"n dol . 

dur, dedi, evden ayrılmak iste· 

mlyordum. Kocam aı~rar etti ve 

çeımeye gittim. Geri geldiğim 
zaman oğlnm Hüseyin'! ölD 

buldum n jandarmaya mClra· 
caat ederek haber verdim. 

Şahitlerin celbi için muhı· 
keme baeka gOne bırakıldı. 

Bay Osman Orhan 
Rize ~ milrldetomumlef bay 

Oilmıo Orhan, eehrlmlE müd· 

delomomi. muavinllğlne tayin 

edilmietfr. 

kapanıyorlar.. Hiçbir manzara, 

bu kadar yılrek parçalayıcı 
ol•mız @aoırım. 

Zavallı kdçOk katili g~rar 
&lbl oluyorum: 

AoHıoın kanlı ol,ı karşısın· 

da, klmbillr ne hale daemfte 
tftr? Belki bir ~aka, bir ana 

şakaııı Hnmıetır. Belki gGl· 
möşt6r, kftçOcOk idraki, faciayı 

kavrayamıyuak ooo f'ğlendfr. 

miştlr. Belki gözlerini açarak 
hayretle bakJDmıı,tır. 

Z•nllı yavrucak!. Daha he· 

nüz hıyatın kapıııodın girer· 

ken, tertemiz, masam alnını 

bir damga yldl: 

Aoa kalil! .. 

Ve belki de, ömrünün bo 

yunca, ölddrücü, bo~uco bir 

vicdan ıızııı onu durmadın tak.lb 

edrcektlr. An11101 öldaren par· 
maklarını, gün gelecek, bir 

elllodfrio altını, bir çarkın 

di~lerfne ~ermek letlyetl'k.. Ne 

huhraolat, ne ıstırablır ve 

neler?.. •·akıt blçhlr ,ey, ba 

feci hak kadn kanh r .. bloıuou 
ııUemlyecek .. 

Ona içim acıyor n dOtODfl· 
yorum: 

Mes'ul kimdir? 

Ne çocuk, ne taban~? Fakd 
kabahat oı,a o!aa1 hAli e•kr· 

de ve fnıın Galılnde bo tehU-... 
k~li oycnceğı bulunduran geri, 

Jbddat, euurauz zlbnlyd Te 

hiyadiladır. 

Kanon, adalet. mahkeme, 
adliye, zııbııa, cemiyetin mınnl 

nfzım ve ıhlAkı kılf J de~il· 

midir ki bili. bıçaklı, tıbancıh, 

yın beded olank dolaııyoruı? 
Hangi devirde, hangi topr•k· 
lardayız? .. 

Bu genç anne ölmlyecektl, 

bu yavru kıtU olm1yıcakh: 

~•yed, kabadayılık xlbolyctl 

ile bu tabanca •e bıçık t .. 1. 

mak itiyadı oloıaeaydı ve nrt· 
Jen cezalar daha ağır oleaydı .. 

Orhan Ralımi Gôk~.e 

Kültür 
Kftltür mecmo11ının 3 acil 

eayıaı dı çok ıenglo bir mOn· 

derecatla çık.mıetır. Do 11yıdı 

doktor Necati Kemal Kep'fo, 

fiil. lrlboz'oo, Aum KClltftr'Oa, 
Aytekin K.Glt6r'On, lrfın Hı· 

zar'ın, S.tkı Şüluü'nOn de~erll 

yazılarlle batının dola mobır· 

rlrlerinf n terctlme edllmlt cld· 

den okunmaya IAyık ya ıları 
nrdır. 

Kaltürft okorlıramııa tnılye 

ederiz. 
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_Çobanı Kabalığı 

ile Alçak Gönül
lünün inceliği 

Çine Muallimleri Güzel 
Bir Müsamere V·erdile · 

----· ... ··----2-
f amini bilmediğimiz kibar 

ynpıh adam: 
- Elbette dedi, ben.kabil ol. 

=doğu kadarJ sıkışacağım -v;-ıa:
zımgeldiğlni görünce kOçükler· 
den birini de kucağıma ala· 
cağım .. 

Arabada genel, fakat zayıf 

bir alkış sesi kopmuştu. Herkes 
• bir çocuğu kucağına oturtan 
,"";"dama bakıyordu. Mekteblinin 
inadından. dönecek kafası· yoktu: ; 

- Daha iyi ya dedi, bana 
çok yer kalacak.. Buna eöyle· 
meslle beraber yaban bir tavırla 
ayaklarını kanepenin üstüne 
kaldırdı ve boyla boyunca uzan 
dı. Ayaklarının çamorlarile et· 
rafındakilerin üstlerini klrlete· 
ceğlni hiç düşflnmiyordo bile. 
En yakınında oturan bir zavallı 
köylü genci: 

- Aman yalvarırım dikkat 
edin bay, çamurlu ayaklarınızı 

il tüme sürüyorsunuz!. 

Aydın tetiğini bozmadan: 
- Htroz uzakla~ınız, dedJ. 
- Görüyorsunuz ki kıyıda 

oturuyorum, yanımda bulooan 
çocuğuyla bir anadır. Onu ne 
reye tepebilidm?. 

- Teme lazım yerinizi ba~ · 

ka ına vermeğe kalkışwıısaydı

nız. Herkes kendi ne ... 

- Herkes kendine mi? Bu 
hlr bennek (Hodbin) eözhldur. 
Aydın deli gibi yerinden 

sıçradı: 

- Bennek eözü ha! Bana 
benoek demeğe nasıl yeltenl· 
yorsunuz? Şimdi gösteririm ben 
size demeslle köylOnüo üstüne 
saldırmak istemesi bf r oldu .. 

Ba alkış, yolun başlangıcın 
dan beri öf keli bulunan şık gl· 
ylmll adamı büsbfitOn kızdırdı, 
mektebllye doğru dönerek çok 

aksi bir sesle yerine oturmasını 
söyledikten sonra: 

"Bay dedi, en küçük bir b · 
mıldanışınızda sizi kolunuzdan 
tuttuğum gibi dı@ımya fırla· 

tacağım,, 

Fakat l~te tam bu aırada 

arubasını durduran eürficQ ka· 
pıyı açmış butün yolculara 
birden: 

-· Bayanlar, baylar demfıtl, 
hepinizin arabadan inmeniz ıa. 

zımdır. Son yağmurlar yüzün 
den buraya bir su baskını ol 
muştur. Karşıyaknya uzatılan 

tahtalar Ozerioden geçtikten 
sonra orada elzi bekliyen bir 
bı,ka araba ile yolunuza devum 
edeceksiniz. Aydın Çetin buna 

da · mırıldanacak ağzı içinde 
eövlenecı>k blrşeyler bulmuştu. 

yoksul yavrular lçio gö!terdik· 

lerf bu al4ka ve aoyHl rluy~u· 

larını takdirle yazmı~ı bir borç 
sayarım. 

Çlne'ye gfderkeu Dalııma ça 

yında kamyonumuz çayda J::al::lı. 

Çlne'Jiler hemen bir otomobil 

göndererek bizi aldırdılar, çı. 

ne'de çok konuk severlik gös· 

terdller. Baete kaymakam ol· 

mak. üzere jandarma kumandanı 
ve başokutao izzet Ülgene ve 

eşlerine Aydın 'lılar minnettar 
kalmışlardır. 

Çine gençler! o akşam fırka 
evinde bir de konser tertib 

ettiler ve iyi muvaffak oldular. 
Yalnız alaturka musiki yerine 

Y otcular lodilderinde, ken· 
dtlerlne geçit diye oraya bura· 
yı fırlaıalmış taşlara dayatılarak 

ozatalmış çok dar tahtalar gOr· 
mdşlerdl. Koca eoyu geçmek 

için bo zorlu yolu yapmaktan 
başka çare de yoktu. 

Şık mantolu genç yabancı 
küçük koylft delikanlısı ve 
Oteld erkekler bQyük bir neza 
ketle kadının ve çocukların Ote 
tarafa geçirilme işlerini ü deri· 
ne aldılar. Yalnız ismini bilme· 
diğfmlz şık yabancı bir kere 
de Aydın'a seslendi: 

- Haydi bay mekteblf, ya· 
nınızdakl komşunuza bir el 
verip şu andan geçmesine yar· 
dım edin dedi. 

Aydın Çetin : 
- Çok lt>:şekkür ederim de· 1 

,#<i 
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1 efrikıı oumaraeı: 5 

çiçekler belki çocuğu rahatsız 

eder .. 

Sonra tekrar eekl dikkati 
ile yflzftme baktı: 

- Basta gOrünftyoreunuz 
MfteyO ·dedi· çebrenlz eskisi 
gibi değlJ., 

Çiçekler elimden düşmüştft. 

Yazao: Orhaın'Rabmi:Gökçe 

- Allaha ıemarJıdık, geçmiş 
olıun .. 

Dedi ve ayrıldı. Ben, oldu· 
ğum yerdn dııılları fırtınada 

kopmu, bir cAaı; gibt, adeta 
toprağa çrıkılı olarak kıla kal· 
mııtım. 

{Defteri kapıyorum. Arka 
da~lar uyandılar .. Haleb görü· 
nftyor.) 

• •• 

Denizli'ye bağlı Sarayköy ka· 
zası; tren yolu üzerlod,. bağlık, 
bahçelik çok şirin bir yerdir. 

l ılfusunun çoğuna çif tçller 
teşkil etmekte, fazla devam eden 
herek.etli yağmurlar balkın yü· 
zünQ gilldürmekredir. Kasaba 
baştan · ba~a elektlrlkle ' envir 
edilmektedir. Her sene olduğu 
gibi busene de Çocuk esirgeme 

dl. Daracık geçitten kimseyi 
dftşOnmeğe vaktim yok. Pek 
dileyen ursa o lıi de görs6n. 

Genç koyla çocuğa eeılndekl 
bezeli tonu glzlemiyerek : 

- DüşftndüğftnOz ıeye ha· 
kın dedi "Korkağın biridir.,, 

Aydın fena halde kızmıştı. 

Kugacı halile : 
- Korkak hı, dur göstere· 

yfm Hna diye zavallı kOylOoün 
üstüne bir atılış atıldı ki öte 
kinin çevik bir hareketil6 be· 
reket eıvaemaelle kendisinin pal· 
dır k6ldür sular içerisine yu· 
varlanması bir oldu. Bereket 
ki su derlo dt'ğlldl. Kürkhl 
paltolu kibar tavırlı adam ona 
doğra elini uzatarak karaya 
çıkmasına yardım etti. Fakat 
tepe hrnak bir ı?Üzel ıslaoma 

inerken oınuzuma dokundu. 

Çapkınca bir göz kırptı: 

- Nazım ·dedi· harada eğ· 

lence ve kadlD bolluğu varmılJ. 

FırHt bu fırsat, eğlenelim. Sen 
evve14 IJU benim kıyafetime 

bak, nBBıl yakışıklı mıyım, 

elbisem sırtımda 111 doru· 
yor mu?. 

- t.lükemmel ·dedim· mQ· 
kemmel .. 

Kalpağını ddzelttl ve sonra 
gene koouımığa başlııtlı. Ke· 
mal, para düşmanı bir gençtir. 
Onun fikrine~ para, lnaanın 

bir elinden girmeli, diğerinden 
çıkmalıdır. Aksi takdirde losam 
rahatsız eder. O, çehre ve 

vftcud ahengi itibarile züğürt 

Ne yazık Jd, ben artık gurura· 
mu kaybetmiştim. Çehrem ve 

ı:;özlerlm herşeyl anlatıyorlardı. 
Gene tıeodeler gibi olmuştum: 

Evet ·diye kekeledim· 
hha2 Hha 

Nihayet işte Haleb'deyfz. 
Kemal (Konya) nın neş'eslne 

ok.. Kom artimıadın ı 
olduğunu hlldi~l halde geve· 
zelik olsun diye: 

- Ben, Afroditl bile teshir 

Aydın Takımı, Muğla Ta
kımını 3-1 Yendi. 

GôrOşler 

Sezişler. 

x 

kurumu t:lll üç çocuğu giydir· 
miş ve sevindirmiştir. Hamiyetli 

Sarayköy balkının bu hayırlı 

l~te d,. fazla alAka ve yardım· 

Jarı görülmüştür. Resmimiz ka· 
zanın genç kaymakamı Halll 
Tuncrr'J, Çocuk esirgeme ku· 
rnmo üyelerini ve giydirilen 
çocukları bir arada göstermek· 
tedlr. 

aına btrşey yapamadı .. 
Bundan sonra, İetanbal'a ka· 

dır süren yolculukta hiçbir en· 
gele rastlanmadı. Genç mektebll 
başına gelenden çok utanmıştı. 

Artık aes çıkarmamak şartile 

heılı.r.eln gülen bakışları altında 

arabada bir köaeye sindi. 
İstaDbul'a geldikte, durak 

yerinde birçok büyük rütbeli 
zabitlerin, üstün kılıklı lnBBn· 
ların posta arabuıoı bekledik· 
lerlol "ördüler. Bekllyenlerln 
lçlodt>n hepsinin başkanı oldo· 
ğu anlaşılıtn blrlsf, yerlere ka· 
dar ,.ğllerek beraber yolculuk 
ettikleri yabancı adamı se14m· 
lıyordo; onun: 

Bayuoızıo yolculuğunu güzel 
geçlrdfğint umarız? Demeetne 
ötekinin: Gülerek: 

• 6derim. 

Derdi. Zaif, ortaboylo, geniş 
~akaklı, uzun yüzlü bir genç .. 
Bacukları Adeta iki leylek ha· 
cağı kadııır ince.. Ayağındaki 

getrlerile bir tuhaf gördnüyor .. 

Bir kahvehaneye otardok .. 

Abdullah (Aydın), Mustafa 
(Balıkesir), Hamdi lTnbzon). 
K&mU (Urfa), Şükrd (Makedon· 
ya) 'fe Kemal.. 

Kemal blraralık kalktı: 

- Çocuklar ·dedi· benim 
emrlmdeelnlı. Kendi kendimi 
size ko0>andan tayin ~uım. 

8114 kaydOıHt emrime t4biıinlz. 
Hillfında hareket edenler eğ · 

Jenceye iştirak edemezler. 

Kahkahoları baetak ve Kemal 
ortadan kayboldu. Akşamı doğ· 
ru çıkageldi: 

- Haydi bakalım ·dedi- ta· 

;ma~ı 3 l ku:annu ~i ır. 

~I..ig Maçları 

Aydın ııpor mıotak.aeı lig 
maçlırıııa dün ba,ıaodı. Birinci 

maç Nazilli Çine takımları ara· 
rında oldu. Hakr.m Hftsnil .. 
Saba ~ok kalabalıktı . Bu maç 
ta .Nazllli'ler llk devu:de sol 
açık All ve ikinci dı::vrede de 
uğ iç Ahmed blre.r Hyı yap 
tılar ve Nazilll t3kımı ma<,:ı 

2.0 kazandı . 

ikinci maç Söke ve Karapı· 
nar aı aeında oldu. Bakt'm gene 
Hüsnü .. Aydın şampiyonu SISke 
birinci ve ikinci devrelerde 
birer gol yaparak oyunu iki 
sıfır kazandı . Fakat beklenen 

oyunu vermtdi. Buna mukabil 
yardım ve himayeden mabrom 
yetişen K"rapınar'lılar ise bize 
çok ümld verdiler. Bu mığlô.· 

blyette hakemin görmediği iki 
penaltının tesiri çoktur. 

- Beni biraz e~lendlrmiş 

olan bazı ufak bAdleelerden 

başka çok gOzel geçirdim dost· 
Jarım diye kRrşıhk verdiğini 

duymuşlardı. 

Böyle (ÜoUl bayımız) diye 
anılan asil kılıklı adam kendi· 
ni Hran geniş paltosunu biraz 
aralayınca göğeünün nişanlarla 

da dolu oldoğu görüldü. 
Yabancının o korunun bir 

bftyük adamı oldoğu artık bes· 
belli idi. O belki de olusun 
başında bolonaolardan biri, 
belki de bir önderdi.. 

Genç mektebll gördilklerln· 
den kahrc.lmuştu. Yaktıklarına 
pişman ortalıktan sl ,iıecek bir 
delik ararken: ( Bir daha mı, 
bir daha mı) diyordu. 

Sabite A. Otan 

bii hayatımızda ayıb, ayıb diye 
başımıza vurdukları şeyleri 

yapalım da biraz eğlenelim. 

Cepht>ye giden bir lnHn, bol 
bol eğlenmek hakkına maliktir. 
Onun için mftbah faelı Ulken· 
mek bilmez. 

- Nereye Kemal? 
Diye eorduk. Ciddi bir tavır 

takındı: 

- Sormak yok, itaat •ar .. 
Kemal, eık ıık bana takı· 

hyor: 

- Muhterem ahlAk hocası 

efendi!. Yeter kabuğunda eo· 
murttuğoo.. Başını kaldar da 
hayata bak. Bu gençliğin bir 
dehe ele geçt!blleceğinl zenne· 
diyorsan ıldamyoreun.. Bu ya· 
lellllerJ, bu ud seelulni belki 
bir daha duymıyııc11kaıo. Ha· 
leb'dekl bo kıvrak Arıb dil· 

Yazan : Eczacı K. K. Aktaı 

Venizelos 
Veofzdo~'uo siyasal alandao 

çektlt:ceginl gazete inde okudu uı . 

Elf'cı diyarının ihtiyar diplomau. 
aklımda kaldıtıoa görf", bu lif> 
evelce de etmişti. Son Anadolu 
barf'ketiodea ııoora: 

- Artık ibtlyarladırn, siyasal 
alt')dıından Çt'kiJ ı \ nrum. 

O.-mişti . Şayrıi hu d~fa da 
hu lafı etmi~ fsı• sıkıya gelince 
hep bunu eöylüytJr olmalı . Düo 
gece evde oğlum gazete okuyor. 
Veolzclus diyordu . Aşçı ihtiyar 
nine de lafa karıştı : 

- Kendimi btldim blJt'll hep 
bu Yunao'uı VellniyGsunu tşl· 

tirim. 
Dedi. 
- Yo, nine dedim, sen de 

ba adamın adını işittin mi? 
- Vellnlyoıto mu? Naaıl bil· 

mf!m, resmini de gördftm, mevlt 
rahmet eyliye bizim efendinin 
bir ağabeyel vardı tıpkı on• 
benziyor. Sakallı bir adam ... 
Tanrı toprağını bol etein ... 

Vergi Kanunlarında 
Yapılacak değişiklikler 

- Beşı 1 inci yüzde -
diye kadar mükellef lyet mev· 
zuu haricinde kalan bazı mü· 
eseeeeler de vergiye tAbl lotu· 
lacaktır. 

~ - 1eıtlhl4k vergisi, fetih · 
lıtk .. vergleine ait olauk evvelce 
çıkmış olan üç kanun birleş· 

tirllmektedir. Mevcut hüküm· 
lerden bazıları tadil edilecek 
yeni hükümler bulunacak\ır. 

5 - .Muhtelif maddelerdeu 
alınan letlhl4k resmi; bu ka· 
nunda da mükellefiyet mevzuu 
haricinde kalan bazı maddeler 
vergiye tıibl tutulacaktır. 

6 - Elektlrlk ve havag•· 
zından alınan lstihl4k reemf; 
bo reemln kömQr ve mazotla 
lşllyeo müeaeeıelere teemtll et· 
rafında Maliye bakanlığı 14· 
zımgeleo tetkikleri yapmıı vo 
v4kl şik4yetlerl gözden geçir· 

mlş, ba hoeaeta Ôkonoml ba· 
kanlığının mfttaleauoı sor· 
maştor. 

Ôkonoml bıkanlığı tetkiki· 
tına devam etmekted1r. Maliye 

bakanlığı bo l tadil projelerini 
kısmen Rışvek4lete vermiş ba· 

lunmaktadır. Proj4'1er yakındı 

Bakanlar heyetinde görüşülerek. 
kamutay• vnilı·cektlr. 

Bundan haı;ks Maliye bakan· 
lığı yakında kazanç vr.r~h!lndi 
Ci!Hlı değlşlkllklt't istihdaf edeıi 
bir proje hazırlamıya başlıyı· 

caktar. 
Muamele ve arazi ve hay· 

vanlar vergileri kanonlarınd(S 

yapılacak geniş değlşlkllklercı 

dahil olan projeler Bakanlıkc;!i 

billhara hazarlanacaktır. 

berlerlnl belki bir daha göre· 
miyecekeln.. Haydi, somurtma!. 

Kemıl'lo kadına karşı d• 

müthiş bir za&rı 'farda. Nereie 

bir kadın görı" deı bal gözleri. 
dudakları harekete gelirdi: 

- Kadın ·derdi· bizim her· 

ıeylmlzdlr. Biz onun için y•· 

ııyoroz. Bir gftzel kadın kar· 

e1eıoda tabiatı loktr edlb de 

mukavemete sapan her lneaP• 

anlak ve kuvvetli bir toprakl• 

rutubet alamıyan koro otla,. 

benzer. Böyleleri ile ne to· 
naşmılı, ne de onların yftzll'' 

rlne bakmalıdır. 

Hakikaten Bıleb, bir eefabat 

n e~leuce yeri gibi.. Burad• 

birdenbire intibalarımız değişti. 

- Sonu var -
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Karaboğa, Un 
A ık ay 

a en· Salak! .. 
u aşt m. ed·. 

e · ğ" Siyasette Ric'at Gösterdi,, Diyorlar 
Var~ova, Hl ( .\.A) - Askcıi 

mahaf ilin naşiri el karı olan 

Poleka Zlı:-ojna gazf'tt'Sİ Alman 

ya'nın mcdrnıi a~kerlik hizmeti 

ve ri(i fırkalık hir or<ln teşkili 

hakkındo ald ı ğı karar dolayısile 

premlplcr hıızırlamakla iktifa 

.-dtcrğl yntlA tııbakkuku İm· 

kan~ız nızaıi mülahazalıır lı;in 

<le kaybolmu~tur. 

eıllarla imz l:.ı ın kıyrıı••tlnfnl 

aşikar ı;urette gfüterml~tİr · d~ 

mektedir. v~ o @üverlyl iki kıhçto at· 

ten indirdim. Arkadaşım, ıu· 

dan çıkmıtlı . Hen onu arkala· 

yordam .. 

- Çabuk!. Atlardan birinin 

sırtına sıçra!. 

Bu dediğimi de tam zama· 

nıoda yoptı ve Sungur Beyin 

Oıtün~ çullandı.. Ben daldır · 

mıtım. Bir aralık ne bakayım : 
Babacan, Sungur Beyi öldOr· 

mek üzere!. 

Atımın başım kırdım ve bı· 

f;ırdım : 

- Varına, vurma! Dur, vurma! 
Hertıuufı kan içindeydi. Göz · 

leriuden kin ve hiddet kıvılcım 

gibi çıkıyordu. Yetlşmeseydfm, 

işini bitirecekti.. 

- Fakat bu it herif, hıma 

hakaret etti, bırakamam .. 
Sungur Bey yerde up uzun 

yatıyordu. 

- Haklısın!. Fakat onun ce· 

ıunı bııon bağışla!. 

Geride, eeg kalan dört kişi 

Çay kenarındaki bataklık yol· 

den kaçıyorlardı. Arkadaeım te· 

reddfit içindeydi. Bir benim yü· 

ıüme, bir Sungur Beye, bir de 

kanlı, yalın kılıcına bakıyordu. 
Atımdan indim. ~nngur Beyi 

kıs kıvrak bağladım ve başka 
bir atı bindirdim. Sonra: 

- Orman içine marş! 

Dedim.. Ormanlık berbad, 

karanlık bir yerdi. Daldık içi · 

ne, başladık: llertemeğe .. 

Arkadıtımın biç eesl çıkını· 

Yordu. Batını eğmiş, kaşlarını 

Çatauı, düşünüyordu .. 

- Adın ne? 

Diye ıordum. 
- Kıraboğa! 

Dedi.. Ben de ktndi adımı 
söyledim .. Üç saat kadar yürü· 

dük. Blr arılık durdo ve sordu: 

- Ne olacak, ne reye gidi· 
Yoruı? 

- Emniyetli bir tarafa eığı· 

balını da ondan sonra anlarız .. 
Orrnanın öbür tarafını aştık. 

Burada değ çıplaklaşıyordu. Yo 
lunıuı, sert, yalçın kayıılarla 
kapanıp duruyordu. Ta kar~ı
•ında bir eivrl tepe vardı. Par 

lnığı ile gösterdi : 

- lstereea oraya girelim .. 

Bu dağa daha iosao ayağı bas 

ln•11uttır. Tepesinde bir mağara 
•ır. Beo birkaç gece orada 

"ğlendfm. Başında kartal yuva· 

lırı Çatılıdır. iki taraf tao 'ol· 
dan geçenler de gözükür. 

it Bu f lkrl iyi boldam. Çiinkil 

•lıçlarımızdan kurlu lan dört 
kişi ~ 1 

• • ı:neıı e eyi habn ve:lnce 
l~ııntı tamamdı. Binlerce ath 

peehnlze daşecekıt. 

Salak, hikdyeefne devam ede· 
tııedl. Ç<inkii Karabnğa gı:lmiş· 
~I. Yemek te bitmişti. 1çllen 
"IBtak k 1 d ımız arı, bu atlı hay· 
atl•rın gözlerinde dumanlı 

Sôlg ler yaratıyordu. Karaboı:ta 
atından l l d Der ornez ınağar&ya 

ogru ynrildd : 

- Durun ·dedi.- Az kaleın 
unutuyordum. Şurada biraz darı 
t•rabı vır .• 

Salak 
lendi : ynaşça Aybeye eee· 

- Gi;rüyor muson, çok he· 

yecando .. 
- Fark,ndayım. Zavallı ve 

merd bir adıım .. 

Darı şarabı çok nefisti. Sa· 

lak ıilllol damağına götürerek 

ağzını şapırdattı ve Karaboğaya 
hakta : 

ı 

- Y ameneın be Karnboğa!. 

Birgün gelir bizim taraflara 

dQşereeo ben de seni ağırlarım. 

Karaboğa cevap vermedi. 

Tsm bu sıradc; uzaktan uzağa 

bir nefir eeei duyuldu. Uzun, 

keskin bir ses .. 

Haydodlar birdenbire doğrul · 

dolar. Karaboğıı fırladı \e iç

lerinden bitine : 

- Çık ta kayanın tepesin· 
den bek! 

Diye emretti. Salıı la Aybcy 

sosayorlordı. Haydud koşarak 

geldi : 

- Gellyorl11r mış .. Karşı le· 

peden bayruk ta sallanıyor .. 
Karaboğo1 misaf irlcrinio yıı· 

oına ya la§tı . Elini Aybeye 

uzattı : 

- Daha fazla kolamıyacağız. 

Kosora bakmayınız. Aşağıkl 

yolda birkaç saotlık işimiz var. 

Sonra, Toharlstan taraflarına 

geçeceğiz. Merd ol, erkek hl, 
şen y•şa, ılm ak yaş11, bahtın 

açık oleun yiğit!. 

Sonra Salakla kucaklaştı : 

- Unutma beni Salnk!. Ren 

artık haydodlaşttm. Yurduna 

dönünce knrayere benim için 

bir kurban kes! 

iki dev gibi adam, biriblrinl 

bağırlarmdnn sıkıyor ve gözle· 

rlnden akan yeş damlaları, omuz. 

larına düşüyordu. 

- Unutmam Karaboğa, unut· 

ıuam. S~n benim kardeşlnıeln. 

Fakat böyle ansızın nereye gl· 

diyorsan? O sesler, o learetler 

neydi? 

Karahoğa yaveşca fıeıldadı; 

- Çın dlyımndon bir kcr· 

v n geçiyor, Rt rn'n g"diyor. Bi

lir fn ya, b n Çtn'Hlere öteden 

h ı ri düşmanım. Türk ulusu, bu 

yerden bitme, mantar kılıklı 

milletten çok çekti. Onlar ol· 

mascydı, Turan çocukları biri 

birinin kanına girmezdi. Türk 

dtynrı parça parça olmazdı . 

Kahpeler, Pekin kapılarına da· 

yandıfımızı unutmuş olacaklar. 

Gene kundak, ~ene f hne, gene 

feead soktular .. 

Görmfiyor muson Salak? 

Sonu vat -

Lehistan Cürulıurreisi Marc;aı 
Pil udesld 

tefafraııa bulunarak gerek bu 

ve gerek tayyareciliğe mütedair 

olan kararla Verııay nmalıede· 

sinin h p şincl fa 1dının tamıtmt'n 

kaldırılmış olduğunu yazarak. 

diyor Jd: 
- Almarıya'oın lıurerı bir 

sürpriz olnıocnıştır, çünkü bu 

karar siltihsızlanma konft'rıınsı 

ile büyük dovlelltr siyasetinin 

m ntıki bir netfceeidir. SllAh· 

sızlan roa konferansı herkes ta 

rafından kabul edilebilecek 

DJ \iletlertn 2 ~aounevel 9:~2 
beyannamPelnde ve sonra da 

3 şubat tarihli Fıaoeıız·İoglliz 
beyannameelnde miinderiç elyı · 

ı.ıet iııe hukuk müsavatı prensi 

bioi kabul t'tmek suretile hunu 

bir pazarlık mevzuu yapmıetır. 

Ayni zaroanda Fraoea 'oın ıene · 

lı rdenbnl tatbik ettiği slyaect 

bir ric'at elya@eıl olmuştur. Bü 

tün bunların zemini Alman 

kararını hazırlamı~tır. Şimdi 

dikkatr dt-~t· r nokta, ibdae 

f'dilt'n vttzlyete nasıl b"r ofz ı mi 

~ ı- kH veıile crğiai öğrenmpktlr. 

Gazete bu işte merkrzl eik· 

lı · ıin lngillz Alman görüşmtle 

rlod~ olduğu kanaatinde bulun 

oıakta ve vaıiyetlo bundan 

sonraki tnklşıfıoın l!ilah\anma 

yıuı,ıoa müocer olmamasının 

temenni edilmek lhımgelece 

ğioi bildirmt-kt,.dir. 

Milliyeıprr1:er V&raavski Al 

nıanyıı'da olan bhenl bl!en ve 

fakat bııud110 lüzumu olan r.e 

ticeleri çıkaracak yerde Alman 

yanın yırttıgı misakların yerine 

yeni misııklar derpiş tden garp 

Avrupası deçletleriolo barbden 
aoora~i siyasa sisteminin if 14sını 

kaydederek: Alman kararı mi 

üziim, incir 

Ze)1 liuyağı .. 
Bu yıl mahsul mevelmlne 

giruke-n üıüm, incir ve zeytin 

yağı etttodsrdizHyonuna bı~lı 

nac1Jktır. Ükoooml bakanlığı 
standardizasyon şubt'sl eeflerl 

yakında lzmlr'e ~elerek: bunun 

fçf n tetkikat yapacak •e IAzım· 

gelen hazırlıklarda bulunacak· 

!ardır. ................... 
ANADOLU 

-------
Günlük Si) aw Gaıete 

Sarup ve Ba~yaıgıoı 

Baydar Rücdıı ÔK.TEM 
Umumi oeeriyat ve yuı ioleri 

müdürü: Kemal Tılat KARACA 
ldarehaoeıi: • 

İzmir ikinci Beyler eo.k.ağı 
C. Balk :Fırkası bina11ı içinde 
Telgraf: h.mir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 .• Posta kutuıo 405 

ABONE ŞERAITl: 
Yıllığı 1200, Ahı aylığı 700, Üç 

•) lı~ 500 luruıtur. 
Yabancı memleketler için ıenclik 
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Günü geçmif nilabalar 25 kuruıtur. 
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Romen Gazetelerinin Hararetli Y nzıları: 

Alman l{ararı 

Romen Gazetelerinin Fikri: 
Bükreş, 19 (A.A) - Aıt;-;

ya'nın son kararı, bütün ga;;'" 

telerde heyecaolı mütaleıı ., ve 

tefııirlerP. yol açmıştır. Ün i ver

ıul gaZl'tesl diyor 1.;i: 

- Bu karar heyecan ayan· 

dırac'lk mobiyette olm 1 ı :ı be. 

raber iyi mıtlıimat almaktu 

olan mnbuf ili hiçbir veçblle 

hayrete düşürmemiştir. Maamıı · 

fth cür'etkıirane bir hiraftır. 

Avrupa diploma lal ~imdi açık 

bir vaziyet knr~ıeında lıulunu· 

yor ve Alımınya'nın bereketi 

ihtimal sulh davasına hizmet 

etmiştir. Çünkü sulhu zaman 

altına almak için mütekabil 

• yardım l!•İeakları akdinin müa 
tecellyetfnt gOsterml~tlr. . Ba· 

nuola beraber şu ciheti tasrih 

etmek ieterlz ki Almanya'oın 

hareketi muahedeler ahkamı 

mucibince silahlarım tahdit mec· 

buriyetlnde olan diğer memfe· 

ketleri ayol yolu takibe teşvik 

edecek bir mlBlll te~kll etme· 

melidir. Ne kilçCik anlaşma ne 

de balkan anla~maaı ltfacarls· 

tan'ın, yabud Bulgarlaton'ın 

Almanya'nın hareketini misal 
olarak göstererek ve bunu ba 

hane ittihaz ederek yeniden 

slldblanmak ve muahedeler oL 

kı\mını fblAI etmek iddiasına 
kalkıtııbllmelerinl kabul ctmiye· 

cektlr. 

Balkan itilafı imzalanırken. 

Yarı resmi İodependence 

Rumanie diyor ki: 

Şimdi büyük devletlerin ta 
klb edece lcrl bir tek yol var· 

dır· Sulh ın ildaf llerloi blrhl· 

rlne hağlıyan bağları kuvvet· 

lendlrmek ve Berlin bükıime· 

tine aralarından birine karı;ıı 

bir tecavüz vukuuodo, hepsini. 

mütesanit ve mütekabllen mü· 

dafaayıı hazır bulacağını anlat· 

mok! 

Bazı kimseler Almanya'nan 

bu hareketine P.skl müttef lk le 

rlnlo imtisal etmelerinden en· 

dl!Je etmektedirler. Bu zevat 

şunu nazarı itibara almalıdır· 

lar ki kOçük anla~ma ile Bal· 

faatlarını müdafaa lçto her 

zamandan ziyade mftteeanlttlr· 

ler. Ve Tıianon ve Neuilly 

muohedelerhıin Versay muahe· 

desi gibi parçalanmaeıoa müso· 

maha etmlyeceklerdir. 

ltalyan 
Hava Efradı . 

Masımua, 20 (A.A) - İtal· 

ya'dan gelen Callfornlya gemisi 

buraya vasıl olmue ve hava 

kuvvetlerine menııup efradı ka· 
raya çıkarmıştır. Etraf keıif 

bir halk kitlesi tarafından al· 

kan aolaşmaeı müşterek men· luşlıırl11 karşılanmıştır. 

de 
Taahhütlerini Bozdular, 

üsavi Vaziyete Geçtik .• 
Biz 

Ankara, l 9 (A.A) - Alınan 

maelıılıargüzarı Anadolu ajan 

BDa D'lıtğıdakl beyanatla bulun· 

mu~tur: 

- Mfchuri aahrlik hizmeti 

ve suih zamanında l '.? kolordu 

yani :W fırkahk bir ordunun 

te~kili hakL.ındaL.i kanun, Fnn· 
sa da f ki sene aıık.t•rlik hlzme· 

ıinto lr.ahulune bir c~vab teeldl 

eımlttir. Bu haıfüe üzniot' 

ln!.'llit A-ram kamaraeındaki 
mfizaker.•1.-r eenaaında mevzuu 

hı.his olduğu gibi, Vereay moa 

hedeelni imza elmi~ elan dev· 
letlerln taahhüt etmlız olduk· 

ları umıımi alllhsızlaomanın 

vaki olamıyacı~ı aşlkı\r bir 6U· 

rette sabit olmuştur. 

Bundan başka loglltr.rt': ve 

Fnnea muhtelif vesilelerle bizi 

(Almany'ayı) derpiş ettiği eilah· 
laoma tedbirleri hakkında aleni 

beyanatta bnluomıya davet et· 

mteltrdlr. Fransa, I oglltere 

İıalyo ve Lehlatan büyOk elçi· 

lerlne cumartesi günü bay Hlt· 
ler tarafından harici ye bakanı 

hazır olduğu halde ha hosuıta 

mah1mat verilmiştir. Teallhıt 

hakkındııkl kanun, teelihata ve 

buna miltealltk elyaeal meı'ele· 
lere mOtedalr mOzak:erelerden 

imtina ettiğimiz manasını ıslı 

tazammun etmez. Bu kanonun 

yegane teelrl bftydk bir kıemı 

ordolarıuıo teıkllAt ve kunet· 

lerlni kanunla teebll etmfe olan 

diğer devletlerlu bunda o br.1 [$ 

mösa ii vııtlyeuc müzakerede 

buluoroı \ ı.~1mız; olacıkıır. E,a. 
sr.o kauuo yaloıı. Vt.r•ay muı· 

h .. d.-eioln beşinci faı:Ln.n tcbdf· 
ille alA 1udardıt kl lııı kııum da.· 
dı~~r mf"ml~krtlf'r sH:ih!'ızll'lnrua 
bııkkımt11ki büküuılr.re riayet 
elm~ rol, oldu L..lan j.;fn artık 

biıi kuJ t altrnda bulıın•lurmıı· 

maktııdır. 

Bav Hitler 
ol 

Augt1bur0 20 (A.A) - Bay 
Bitler hiı; bek leomedlği halde 

L\f ılnibtcn buraya gelmiş •e 

halk tırıfından coşkun ltz11bO 
ratla karşılanmıştır. 

Yalan 
Belgrıd 20 (A.A) - Anla 

Ajansından: 

Yugoeluya'nan ecnebi mt:m· 
leketlerdeki ıü(~ra ve memor· 
ları ırasında tebeddöllt icra 

edileceglne dair ecnebi gazete · 
terde intişar etmlt <llan bdUlo 

haberler aeıleızdır. 

G. Mahmud l\1uh· 
tar Yolda öldü .. 

Nıpolf, 19 (A.A) - TGrll· 

ye'oin eıbık Berlio bayok el· 

çisi General Mahmud Muhtarın 

cenaıeel bogO.o Napoll'ye çıka· 
rılmı~tlr. lııkeoderiye~deo npurı 
binen sabık elçi yolda 61mOtUlr. 
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erlin l(aranlıl{ta .. Manevra Çok iyi Ge.,;ti. 
. - Başı 1 1 ncl yüzde -

göre, şimdi hııreket noktasının 
bütün devletler için rıynl ve 

müsavi oldu4unn yazıyor. Al· 

manya eu Ih · arzosnndan ile!İ 

gitmemiştir. MQzakerelerin müa· 

bet neticelere ulaşması için 
elinden geleni yapmaktadır. 

Parla 19 (A.A) - Bay La· 
val fngUlz ma-ılahıtgüzarı ile 

Bay Kampbelli kabul etmietir. 
Londra 19 ( A.A) - Sir 

Coo Saymon lngilterenln Parla 
bQyftk elçiaiol ve sonra da 

Fransa'nın Londrı büyQk elçi· 
etol kabul etmiştir. 

Von orat ile mnlAkat: 
J ... ondra 19 (A.A) - Dftn 

Bay Von Norat ile Bay Fillfps 
arasında Berlin'de yapılın mü· 

14katta Almanya'nın oloslar 

derneğine dönmesi meı'elesloe 

temas edildiği bildirilmektedir. 

İngiltere ne bekliyor? 
Vaşington 19 (A.A) Alman· 

ya'nm son kararı hakkında 
İngiltere, henQz Amerika dış 
bakanlığının ııoktal naıarıoı 

sormamıştır. Zannedlldlğine gö· 
re, Slr Con Saymon ile bay 
Bitler arasındaki görüşmenin 

neticesine lntlzaren şlmdilfk 

İngiltere tarafrodan resmen bir 

teşebbOste bolunolmıyarak yal· 

mz şifahi görüşmeler yapıla· 

cakıır. 

"azırlar Berlin'e 
Tayyare ile Gidecek .. 

Londra 19 (A.A) - Dıştelerl 
bakanı Sir Con Saymon, bay 

Eden ile pazar günQ tayyare 
ile I.ondra'dan kalkacaklar ve 

Alman hükümetl idarecileri fle 

görüşmek üzere Berlln'e gide· 
ceklerdlr. 

Almanya'nın lnglliz notaeıua 
verdiği cevab tetkik edildi kteo 

sonra bu seyahat için evvelce 

Köycülük. 

Hareketleri.. ........ ___ _ 
- Baoı 2 inci sahifede -

ral KAzam Dlrlk köylülere kısa 

bir söylev eöyledi, köylülere 
bayramlarını kutluladı. Köy 
kanonu 18.3.924..de onaylandJğı 
fçio köylülerin sergisi açıldığını, 

köylOlerln zenginleşmesi olaca· 

ğım devletin, köylfilerl zer gln· 
leştlrmiye özendiğini, dıoarıya 

çokça ilrüo çıkarmak, olabil· 

dlğl kadar az mal almak gMek· 

-llliğinl, köylünftn varhğımızın 

sağlam temeli olduğunu söyledi. 

Atatftrk, ulus, COmharlyet ve 

köylüleri esenllyerck •özlerini 

efirekJl alkışlar lçersfnde bitirdi. 

'• Adagüme .!ergisi en azdan 

3000 kişi tarafındın ziyaret 
edilmiştir. 

Ödemiş muallimlerinin 
fedakôrlığı: 

3 - Köy serglle.rf nin Oko 
nomfk ve kühiirel dirim ha· 

kımından değerini kavrıyan 

Ödemiş ilk ve ortaokul mual· 

lfmlerl iki kamyonla, eergl açı· 
mı gilnü, Yeniköy, AdogOme, 

Kaymakçı ve Kir z sergilerini 
yerinde tetkik etmişlerdir. 

4 - Ödemiş kazası, her ha· 
lumdau iokıl4ba yaşatmakta, 

yaymakta hızını almış, ileri ör· 

nek çevrelerden biridir. Kaza. 

mız, yeniliğin, ileri koşuşların, 

kalkınma hamlelerinin samimi 

mubltlerindeodlr. Tabiatın mOs· 

teıına zenglnltklerlle mftcehhez 

Ödemlo'f n talihine bakın, ha· 

şında demokrat ülkücftl bir 

vali, yorulmak bilmez gayyur bir 
kaymakamı vır. Borada lnkıl4b 

köylerde hogftn feyzini yaşat· 

maktadır. 150 koya olan Öde· 

~~~~~-----~.-.....-. .. ----~~~~-
alınmış olan kararların bogiio · kamarasında hilkümet namına kova'ya davet edilmiş olması 

kü vaziyet karşısında da değiş söz söyllyen hava müsteşarı B. keyf lyetfni müzakere edtcek· 

tlrUmemesi ıekerr(ir elmlştir. Sasson ezcümle demiştir ki: tir. Sovyet mabaf lll bu eeya 

f ngiltere, Fransa'ya ma(Q. - Son aldığımız haberlere ha tin biran evvel ve hatla B. 

mat veriyor: göre Almanya'mn bava kuvvet· Eden orada iken bile vukoo· 

Londra, 19 (A.A) _ 3 şubat leri bakımmdan bize mftsni 

tarihindeki Fransız _ lngtltz olduğu ilo~rıı df'~lldlr ve sene 
tebllğile bildirilen politikaya sonuna kodı:r Almanya'ya haf lf 

tevfikan Purls hükumeti Alman bir tefevvukumuz olaceğı kana 

bDkümetile on vapılan moha· atindt'yim. Bununla beraber 

berelerin inkışafınrtan malümat· elSyledikl rlm, farazlyf'lere is 

dar ediloırk.redlr Dığer laraf tan tlnad etmektedir. Vazlyrt bizi 
lstlearelere df'vam olunuyor. endişeye dOşdrmek için birçok 

lngiltere'ntn Parle bayak elçisi eebebler arzetmekle beraber 

Str Corç Klark Londra'da bo hava kuvvetlerimizin yeniden 

lunmaktadır ve bu sabah dış artırılması için bir IQzum ol 
işleri bakanlığına gltmlştlr. madığı kanaatindeyiz. Herhalde 

Frınea'nıo Loodrı büyOk el· birkaç haf taya kadar bizzat 

çisi H. Korbln, dış işleri bakanı Alman'lann havı kuvvetleri 
tarı(ındtm görü~meğe davet edil hakkındı verecekle 1 rakımları 
mlştlr. göreceğiz. Sir Con Saymon'ın 

Hava manevraları: Berlio seyahatinden sonra hu 
Berlln 20 ( A. A ) _ Dftn hususta daha iyi mıltimıt Hhibl 

akşam başlıyan hava httcoml• · olacı~amızı da üruld ediyoruz 
nna karşı müdafaa tecrdbeleri· ve nihayet Alman'lar görılnüşe 
ol halk alAka lle takibetmlştir. bakılırsa bdtOn vaziyeti bizimle 
, görü"m"k istemektedirler. Evlerin pençereleri 11msıkı ka· • 

Fransız nazırı da Mospıtılmış, !!okaklardan · geçen hfi · 
tün vesaiti n•kllyenln fen,.rleri kova 'ya gidiyor: 
perde ile örtülmüştü. Başlıca ı>aris :?O (A.A) - Bugünkü 
ktliıelerin çın kulelerine çıka · nazırlar lçtlmaında Fransa 'nın 
nlan memurlar evlerin ışıkla Berlin elçisi tarafından Alman 

ranı taraesut etmektedirler, saat hükumetine verilecek protesto 

23 de yalından bombardımanı 
başlanmıştır. Her taraf karan· 
lı k 1 çerisinde 1 f. 

Berltn 20 (A. A) - Berlln· 
deki bütün ışıkları söndarme 

tecrübeel gece yarısı bitmiş ve 
bu tecrübe tamamen mnvaffak 

olmuştur. Berlio'lller bava ha· 

kanlığının talimatını aynen tat· 

bik etmişlerdir. Tayyarelere 
karşı müdafaa teşldlAhnın ha· 
vada da bir milmeaefll nrdı ve 

teşkUAt mOkemmel bir surette 

işlemiştir. 

Londrı, 20 (A.A) - Avam 

noraeının metni 

caktır. Bu nota 
hattı hareketinin 

hedesine tecavilz 

kararlaştırıla· 

Almauyı'oıo 

Veraay mua· 

teşkil ettiğin 

den maada muahedenln tara. 

feyoden yalnız biri taraf1ndan 

feshini meneden 3 şubat ta· 
ribli Fransız · loglliz tekllf 

lerlne de muhalif olduğunu 

ifade r:decektir. Kabinenin 

mOstakbel müza'keratta tek 
taraf h mokırreratan nazara iti· 

bara ahnmıyacığını bey:ıo et· 
meal muhtemeldir. 

Kabine Bıy Laval'ın Moı· 

nu temenni ediyorlar. Maama· 

f th böyle bir seyahatin uzun 

nzadıya dlplomatlk hazırlıklar · 

da bulonulmaeını lcabettlrdlğl 

de teslim olonmaktadır. 

M. Ruzvelt'in vaziyeti : 
Vaşington, 20 (A.A) - B. 

Ruzvelt Avrupa nzlyetloe kar· 
şı müşahede ıiyaeetlnl takip el· 

mektedfr. Zannedlldi~ine göre 

görüşmüe olduğu 8. Bul ile 

B. Norman Davls Berlln'e bir . 
protesto göndermek f lkrine te· 

mayOI ediyorlardı. Fakat Av· 
rupa'dald mubtem~l karışıklık · 

lara girmek endişesini izhar 

eden bahriye •e harbty~ bakan· 

Jarınm fikri buna galebe cal · 

mıetır. B. Ruzvelt silahları hı · 

rakma çerçevesinde hareket~ 

geçmeğe daha ziyade taraftar 

dır. Fakat iyi haber alan ma· 
haf ile göre son hAdldeler B. 

Ruzvelt'Jn eeearetini kırm•etır. 

Ye Relstcilmhur artık elUhlan 
bırakma f'lrafında . uluslararası 
bir anlaşma ihtimaH mevcut 

olduguna inanmamaktadır. 

Von BIOınbcrgin hcyanah 
8erlin ıo (A.A) - Almanya 

herbİJ.e bakanı Voo Blümberg 

Volkl oer Btobabter gazetesine 

yaptığı bir beyanatta demiştir ki: 
Kısa müddetli a1keri hizmet 

usulüne dönüş Almanya'oın 

bodudlermı mftdafaa lmkılola 

rını yalnız ordusunda gördüğü· 
nü lsbaı eder. Tarih ietlli or· 
dosunun bOebClttın başka bic 
mahiyette olduğunu göster· 

mektedlr. 

B. Von Blümberg ' ilaveten 
mecbuıi askerltğl lmtiyazat ta· 

________________________ .. ______________________ __ 

- Başı 3 ünctı yüzde - ettiği hakkındaki mektub okun· bugilo bu meı'elenln mdnakaşa 
tor. Bn genç bayanı nazarı do ve görüşme nrticeaiode bu edllemlyeceğlnl söyledi ve yal 

takdirinize arzederlm. nyelfğe Bay Muharrem (Öde· nız teklifin zabta geçlrlleceğinl 
Dedi. Romınya'da bulunan m'ş) seçildi, Menemen ilyelerl ruznameye alınacağını bildirdi. 

dört TOrk çocuğunun İzmir tarafından verilmiş olan bir Avukat Bay Ekrem (Ödemiş) 
mektcblerlne kabul edilmesi takrir okundu, bunda da Me· eatılmıo olan mobaaebel husu· 

ve okuttorolmHı hakkındaki nemen Tayyare cemiyetine omu· ıiye akaratından 3000 Uran1n 
teklif maarf ( encümenine gön· mi mecliıt namına bir ilye ae· Eore(paşa ve mrımleket basta· 

• 
derildi. Vali General: çllmeel isteniyordu. Bay Mue· hanelerinin yetmlyen llAç mas· 

·_Bay Hamdullah Sobbl Ro· tafa seçildi. Ödemiş Cümhurl· rafına münakale auretlle dalmt 

manya'da bulunan bazı Tdrk yet Halk Fırkası kaza idare enc4men tarafında.ı geçirilmiş 

ç ı: cuklarını Türklye'de okutmak heyeti başkanlağı tarafından olmaeının aebeblni ıordo ve 

için mflracaat etmişti, bunlar gönderilmiş olan bir mektob encftmence meclise izahat Te· 

herhalde mdsteld, fakat fakir okunda, bunda İıtlklAl mektebi rilmealnl istedi. Bay Bıean 
çocuklardır, dedi. Ödemiş Tay· olarak kullanılan bina için kira (Bergama;: 

yare cemiyeti idare heyetindeki isteniyordu. Vali General izahat - Gelecek lçtlmadı, dedJ, 
mecUel umumi liyeslntn istifa verdi ve bo teklif de Maarif avukat Bay Ekrem: 

encdmenine gönderildi. Baeka _ Şimdi beıab verilemez 

okanacak enık yoktu. Dondan mi? Diye aordu. Encümen üye · 

sonra Bay Yoıof Ziya (Bayın· alnden Bay Mehmed Aldemlr 

dır) söz istedi ve geçen yıl izahat verdi, sağlık encümeni· 

hüdce darlığı yüzünden on 11· olu hastaneler büdcelerfne gayet 

radan yedi liraya lndlrilmlo az ilAç masrafı koymesı yOzün· 
olan Meclisi umomf Oyelerl 

den hastanelerin kapanacak va-
Qcretlerloln Manisa, Aydın, zlyete geldikledol, memleketin 

Denizli ~e dığer vtl4yetler omu· baeta evlAdlarıoın eokaklard" 
mi meclis Ocretlerl nazarı dik· kalmalarını mAnl olmak için 

kate alınarak on lirıtya çıkarıl· eı;cümenin mee'uliyetl Qzerine 

oıaaını tekllfettl ve: alarak büdcede mft.nıkale yap· 

nımıyan ve mesleki terakkinin 

· ancak aeciye ve kabiliyete bağ· 

lı olacağını kabul eden nazır 

akideleri ftzerine m4eseee ol· 

duğonu söylemiştir. Alman 
milletinin bu hizmeti mıımtaz 
olmakla beraber küçük bir 

akalltyette kalmasını nakabll 

bir arzu tabammftl addettiğini 

izah eden nazır hizmetten Is· 
tisna eillleıılerin arzuları bütün 

milletin müşterek iddiası şek· 

line lnkılAb ettiğini beyan ey· 

!emiştir. Nazır ordunun kendi · 
sine gö11terilen itimada lô.ylk 

olacağı ve yrnl Almanya'yı ya· 

raıao ve lona önderlik eden 

B. Hitlerfl kar~ ı ettiği bağlılık 

yeminine aadık kalacağı ümidi 

nl izhar ile ıözOnü bitirmiştir. 

Londra 20 (A.A) - B. Sae· 
son avam kamarasıodı hıın 

büdçee' ni verirken hava bakan · 

·lığının muayyen bir devre için · 

de b r. rhangl bir lo;:;illz f lrması 
tarafından bak.anlık ihtiyaçları · 

na en uygun olım:.k yapılacak 

tayyare için 25,000 lsterltng 

mükAfat vermek ta9avvurunda 
olduğunu ve keza yilkseklerde 

ve uzun meeafe üzerinde tec· 

rObeler yapmak soretfle tıyya · 

reler yaptıracağmı bildirmiştir. 

Bn tecrflbeler iyi neticeler ver· 

diği takdirde muvafık görClle· 

cek bir devre zarfında dünya 

yükseklik ve mesafe rekorları 

tesisine teşebbOe edilecektir. 

Derli o 20 ( A. A) - Royter 

ajansından: 

B. Von Nörat Royter ajaneı 

muhabirinin bir eoallne cevab 
vererek demiştir ki: 

- Sir Coo Saymon ile 8. 
Edenin Berlln'J ziyaretleri iyi 

bir hava içinde yapılmıktıdır. 

Müzakeratın br.yetl omnmlyeıi 

kolay ol11maz Fakat evelce 

tflplantıda varlı:tot büdceııiol gö· 
rllşeceğlz. GDolerimlz sayılıdır. 

Toplantıları uzatmak gibi bir 

harekete lüzum yoktur. Toplıtn· 

tılarıo daha düzgün yapılmasını 
beklerim. 

Pazar güoii 

varidat bildcesi 

cektlr. 

saat ondörtte 

müzakere edile· 

Hevecanlı Peh-
e/ 

livan Gnreşleri. 
Yarınki comı gdnü Halk 

aahasmda büyük pehlivan gü· 

reolerl yapılacaktır. Bayramın 

son g6nü Mftldylmle Tekirdağlı 
arasında yapılan ve halkın le· 

tekle seyrettiği güreş Tekirdağ· 

hnan mağlubiyeti ile neticelen· 

mlotl. Ayni pehlivanlar revanş 

için tekrar karşılaşacaklardır. 

Haber aldığımıza göre bo g«l· 
reşler için Kara Ali de davet 

edllmledr. Mantea'la Rifıt, Kara 

Ali, MOIAyim ve T~kirdağhnın 

baş için kart taşmak istedikleri 

söyleniyor. TDrklye'nto balen 

en kuvvetli pehllnoları olah 

bu dört pehllv~mn yapacağı 
gOreşler tablattle heyecanlı ola

caktır. liu güreşlerden evvel 

başaltı için baeka pehlivanlar 

da kareılaeacaklardJr. Gdreeler 
öğleden sonra baı,lıyıcak ve 
akşama kadar devam edecektir . 

mlş'in 125 köyftude telefon 

tesisatı var. Ödemlş'lo köyle· 

rinde 12 kooperatif teşldlltı 

çalışmaktadır. K.öylerde LP-gorn 

tavuk kümesleri yapılmış, cins 

aygır, boğa ve eşekln getirtU. 
mlo, arıcılık kurumuna, en oc· 

ra köylere varıncıya kadar ge· 

rnn verilmiştir. Ağaç dlklwl, 

parklar, <;ocuk cfmnastik meydan· 

ları tesisi. posta, ıağlık kurumları 

halk: dere• aurleri ve modern 
mektebler, köylü çocukları için 

leyli panııiyonlar, köy hamam· 
lara köyUllerlmize ctlmhurlyet 
nimetlerini yaşatan mazhariyet· 
lerdlr. Ödemiş köyleri, lnkılA · 
hın örnek köyleridir. Halk 

Atatürk gOzeyinde kıvanç ve 

gönenç içinde yaşamakta, işle· 

rfne canlı başlı sarılmış çahş· 

maktadır, ne gftzel. 

- Arkadaşlarımın ihtiyacın· t1~uu söyledi ve: BeJçi ka U J U. 
dan dolayı değil, fabl içtlmat - Bandı mes'uliyet varsa 

bakımd•n bnnun onar uraya bize aiddır arkadaşlar. sal Mndafaası .. 
çıkarılmaaı IAzımdır. Varidatı Dedi. Vali General; bu vaziyet 

daha az vllAyetler blle ilyele kare181nda bu yıl blldceslnde Onlar da Hazırlanıyor. 
rine eeklz Uradan aşağı ücret haetanaler için gtçen yıla na· Brüksel 19 (A.A) - Meclis 

vermiyorlar. Bu teklif imin kı · zarın 23,000 lira fazlı ilAç ulusal mildafaa lı.omfeyonu bış· 
bolünQ ve bu yıldan tatbikini m.arafı konmuş oldogono bil kanı Dedreyl dlnlemlttlr. Baş· 
isterim, dedi. dlrdi. Başka ıöz alan olmadı. kan Belçika'nın ask .. rllk bakı · 

Vali; bOdçede 68 bin lira Vali General: mından mftstakbel bir siyasası 
E. H. Akman gibi m6hlm bir açık Tarken - Arkıdaolır; dedi, gelecek olduğunu ve hiçbir memlekete 

bundan 
Şimdi 

dıbı kolay de~Udl. 

hlçolmazsı eeae dabı 

aydınlıktır. Ve kellme Qzerinde 

mQnakaşa edeceğimiz reıllıtler 

Ozerloe teli nal edebiliriz. 

Bedin 20 (A. A) - Almıo 

gençliğinin toeele'kl mft..eabaka· 

larına dftn Ahnaoyanın her 

tara(mda başlanmıştır. Mfttaba• 

kal ara f ştlrak eden 1,000,000 

genç her mantakada eeçme m6.· 

eabıkalara yapmışlardır. 

Elli kadar eco"bi gazeteci 
Berllo'de bu müıabıkaların 

yapıldığı mahalleri ziyaret et· 

mişlerdlr. 

Çanakkale Za
feri Y ıldönilmü. 

Kaya~rl, 19 (A.A) - Çanak· 

kale zaferinin yıldöoOmü mft · 
nuebetlle Balkevlnde yapılan 

toplantıda erkAnıharb binbaşı 

B. Suad tarafından zafer hak· 

kında verilen bir konferaoıı 

gilzel bir temsil takib etmietlr. 

Çanakkale, 20 (A.A) - 19 
Mart Çanakkale boğnz deniz 

zaferinin 20 inci yıldönDmO 

Çanakkale halkı tarafından Bal· 
knl ıalonunda kutlulaodı. Cf· 

ban harbinde boğazın zorlan· 
maıundakl aebeblerle deniz har· 
binin ea( baları n kazınılan 

zaferin Amilleri hakkında çok 

canlı bir aorette ve krokiler 

üz~rlnde verilen Jzahat derin 

heyecanla dinlenmiştir. 

Devlet Demiryol 
Jarı ve Limanlar 
7 inci işletme M 
fettişliğintlen: 

14.3.935 pereembe günü 11•· 
ıt 15 te açık eksiltme lle eı· 

tıo alın11cağı Anadolu gazeteı· 

inin 26 şubat 3. 7. 11 mart 

gaolerlnde H6n edilmiş olaD 

10 ton horda demir ekailtme· 

sine iştirak eden lelekliler ka · 

nunen vermeğe mecbur olduk· 

ları beyannı'De ve veeılldal 

ibraz edemediklerinden ekelll 

me 25.3.935 pazartesi gftn 
saat 15 e bırakılmıştır. İstek 

itlerin daha evvel behemehal 

işletme mafettlşltğlnc mftracı• 

ederek bo humetak.1 eartnı 

meyi ve fcab edrn izahatı al 
malırı llzımdar. Ekslltmlye gir 

mek için 18 Ura muvakk* 

teminat verilecektir· Muhı 

merı bedelle miktar 

•eaiıda yazılmıştır. 

• 

Cinsi: 
İyi clnı hurda dökme demi 

Miktarı: 10 ton. 

Muhammen bedeJI: 230 Ur 

817 

Ünl•ereltede Döçent, 
(Muavin Profeeör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Baetalara hergüo öğleden 
eonra bakar. 

fetik.IAl caddeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S T A N BU L 
Telefon : 49250 

~~~~~----~~~-----
bağlı bulunmadığını ıöyledl 

•e aıkerl anlaşmalarını Jte 

misakını mftstenld bolundağoO 

kaydetmiştir. 

Komisyon azası sl•ll aballo 
müdafaasını gayri kAfl baldo 

larını ve han tHrrozlırı 

kartı koyacak hın teşkUttJ 

teftiş edeceklerini bildir 

lerdlr. 
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8abeş imparatorunun 

Bir Gazeteye Beyanatı. 
''ltalya'nın Askeri Hazırlıkları, Ha
heşistan 'ın Gözünü Yıldıramaz.,. 

---------------
Cenevre. 19 (A.A) - Ha· 

beşfetın hük1imetl heniiz Deş · 
tedlloıemlş olan yeni notııl81nda 
ltoQJa ile mftzakerelerln akim 

~•ldığını ve İt•lyan kuvvetle· 
tinin seferber edildiğini tesbit 
'te nıtışahede ederek misakın 
lo ve 15 ncl maddelerini ileri 
96rnıekte ve muayyen oeule 
teteesQl edJlmeslni istemektedir. 

10 uncu madde uluslar der· 
lle~inde aza bulunan devletlerin 
tG.rıa tecavilz ve tehditler kar· 

'
1
•
111da toprak büıOnlüğünfi 

"1•'fet hakkındaki tHhhiitlerinl 
lnıuazammındır. 

1 
15 inci madde bir inkıtaı 

llt•ç edebilecek thtllAf halle· 
tlıı · 

l ve uzlaşma saf hasını derplt 
tltnektedlr. 

terin ilk sebeplerin blllnmeme· 
sinden ileri geldiğini söylemiş, 

lıalyan mOetemlekeler bakanlığı 
tara6ndan çıkarılan kitabın 

Habeaüıtan Krab 

h Bu ıaf hada konsey ihtll4f 
•llnde olan taraf lan anlaştır· 

:•ya teeebbiis eder. Bu teşeb· 
O.e •kim kaldığı takdirde ikinci ••f b ltalya'oın ıoprak.larını Bahe· 

• mevcottur;kt bandı kon· 
lty b tfstın hesab1Da genf şletmflk: fçlo 

asam leye raporunu vermtık· 
ledır. ' kullandığı usulleri göeterdlğiol 

a söylfyerek demfıtlr ki : 

1 abe1Jlstan hökCımeti aaamb· 
enııı fevkalade olarak derhal - Bu kitapta ltalya'nın aza· 

lopt mf metalibatını gösterir bir ha· 
•11maaını istemektedir. Mea· ete rlta vardır. Bu haritada Ualual 
gayri melhuz bir hal zuhur 

ı" et ... d açıkça Habeıbtan'a bırakılmış· 
,,.. """e lkçe mayıs devresinde 
"44tl L tır. İşin başlangıcında Habeşla· 

ı 
1•-.ere ~dllecektlr. 
4.drıababa, 20 (A.A) _ Tf· tan İtaly11.'nan lıııedlklerlol bir 

"-ea 
1 1 

imparatorluk heyetlnln.mes'olf· n Ll gazetes n n hususi moha· 
il Q ti yetlerlnl lsbat etmek oartlle 

b Ge beyanatta bulonın Ha· 
etfatın imparatoru demlttfr ki: tatmin edeCC!'ğfnf bildirmiştir. 

., 1908 muahedesinden sonra ltalya'nın son askeri hazır· 
"'•pıtın hfttftn teıebbOsler İtal· lıkları ile ~abeşlstan'ın gözO 
ı•' d 
1 

llııı muahede hftkilmlerloe ağlanmıyacaktır. Ne hudut vi· 
~·'ftl 14kaydlsf yOzüoden akim lAyetJerlnde, ne de Habeşlstanın 
•hnı•tır öteki mıntıkalar1nda seferber· t .,, . 

t tbpıraıor bu sözlerden son- Hk başlamış değtldlr. 29.1 n IJ 

d~t 8abeşietan'ın smırları tah· 2.2 deki mahut hAdlseler İtal· 
•· tıı teeebbdslerlnln akim kat. ya'nın askeri bazıtlıklatına bir 
~kkında yapıJan tenkit· vealledtn başka blrşey değildir. 

al 

•' 
•• 

it· 

•· 

• 

lıay Mümtaz Savutun Ce-
nazesi Kaldırıldı. 

Cenaze Merasiminde Dahiliye ve 
Kültür Bakanları Bulundu. 

dt Ankara, 19 (A.A) B:1: • ~:moş, jandarma ve polis 
~ Yeler bank111ı genel mftdürü mQfrezelerl son ihtiram mera· 
,: eekı Adana vallel bay Müm· simini ifa etmişlerdir. 
ı Sa 
~ 'Ut don gece ölmftştdr. Merhumun tabutuna iç itleri 

Utev ffı (iı;l e anın cenazesi hogön bakanı ile Ankara vll4yet ve 
t:ı eden 

tıı sonra kaldırılmış ve belediye bankaları oamma hl-
erael d 

ŞÜlc.rQ QJ e Dahiliye bakanı hay rer çelenk konulmaştur. Mer· 
~bidı Kaya, kOltflr bakanı hay hum sabık maliye nazıra Mene· 
el~teı n Ôzmen, Moekova höyük menlloğhınun damadı ve Ana· 
~., h V&sıf Çınar, Divanı mu· dolu Ajansı genel müdürü 
b,~e at reisi bay Seyfi ile Muvaffak Menemenlioğlu ve 

tlın~Dhk.Iar ileri gelenleri şeb· dış işleri bakanlığı katibi N u· 
dtı de bulunan bankalar mü· man Menemenlloğlunon eniştesi 
"•e llltlme88llleri hazır ha· idi. 

~ l:ıınir ve civarı sebze ve meyva satış 
00pera tif inden: 
tooper • . • 

llalL atif ımızın 935 seneel heyeti umumiye içtimaı bagiln 
ır;:evlnd Zi 

dGt(i e l'&at başmilddrd hay Zühdü ve Ziraat bankası mO.-

b,1 Ş bay Atkı Eren'ln ve İktısad vekaleti nAmma milfettlşlerden 
t,'ftl evkl'oln huzurll., yapılmış ve ruzname müzakere edilerek 

•nıeıı k b de~ 
7 

a nl edllmlttlr. Meclisi idarenin istifası ftzerlne yeni· 
• heıedi apılın intihap neticesinde idare meclisine ortaklardan Boca 
a,'dı Ye reisi hay Niz1m Anık ve bay Salih Bayram, Karşıya· 
lh,1 ; ••hık mecllel idare relsl bay Hikmet Okkan, Balçova'dan 
Nt41 •tloı Alataş ve bay Mebmed, Narlıdere'den bay Yunus 
h,1 İı Cunıaovau'ndan bay lemall, yedek azahğa Karşıyaka'dan 
~lltlıdasan Celtl, Balçova'dın bay Ahmed Iııkmen· mürakıbllğe 
" ere,d b ' '-'l&ı·. en ay Remzi ve Zl.ut bankası şef !erinden bay 

lzmir 2 inci icra: 
memurluğundan 

Bay Cemal'in emlıik: ve 
eyıam bankasından ôdünç aldığı 

paraya mukabil bankaya ipotek 
eyl ~dlği torgutlonun camu:ce· 
dld mahallesinde paşa cami 
sokağında halen bük'llmet ko· 
nağı olan, tapunun k. sanl 
929 tarih ve 8. numarada ka 
yıtlı zemini bodrum llk:kanaf 
1 salon 4: oda bir helA, iktncl 

katta 4:. oda bir salon 2 ca· 
mekAnh balkon bir hela ve 
büydk bahçe ve müetemlllitlle 
750 m. murabbaında ve 18050 
Ura kıymet tahmin olunan bu 
gayri menkulün 

Mülkiyeti açık artırma sore· 
tile ve 844 numaralı em14k ve 

eytam bankası kanonu muci · 
hince bh defaya mahsus olmak 
şartlle artırması 1 ·5·935 çar· 

şamba günü saat 14 16 de 
yapılmak üzere 30 gün 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticeaf nde satıı 

bedeli her ne olursa olsun bor
cun ödenmesi tarihi 2280 no· 
maralı kanun merlyete girdiği 

tarihten sonraya müsııdtf olmaeı 
hasablle kıymetine bakılmıyı· 

rak ençok art : ranın üzerine 
ihalesi yapılacaktır. Satış 844 
numarah emlAk ve eytam ban· 
kası kanonu hilkftmlerine göre 

yap1lacağından ikinci artırma 

yoiı.tur. 

Satış peşin para ile olup 
mO.şteriden yalmz yi'lzde iki 
buçuk dellAllye masrafı alı· 

mr. işbu gayri menkul öze· 
rinde herhangi bir şekilde hak 
talebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte yirmi 
gün zarfında lzmlr ve turgotlo 
lcrasııı a müracaatları lhı mdır: 

Aksi halde hakları tapu si· 

Tt:J R .K iYE 

l 1 R/\~T 
BAN~A51 

~ 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAl-lAT--bD~Q 

lzmir Lisesinde Yetişenler Cemi
yetinden: 

Cemlyeıf mizln yıllık kongresi yarınki cuma g6nfl saat 14 te 
Erkek lisesinde toplanacaktır. Azaların gelmelerini dlleriz. 

' 1 • 

lzmir Defterdarlığından: 
tesisinin vergi borcundan ötürü taheUi emval yasasına göre 

haczedilen tllklllkte çorakkapı caddesinde kıiln 374.·376 sayılı 
hamamın 32 hissede 15,1·2 hissesi 4,3,935 tarihinden itibaren 
ylrmiblr gün müddetle mQzayedeye çıkarıldığından almak ve 

pey sürmek lsıiyenlerln defterdarlık kalemine müracaatlerl. 

laşmadao hariç katarlar. 20·4· 

1935 tarihinden itibaren şart· 

name herkese açıktır. TaUp 

olanların yftzde yedi buçuk te · 

minat akçası veya milli bir 

banka itibar mektubu ve 934· 

1242 dosya numarastle lzmlr 

enin 3:1·756 

7 12 17 22 715 
dosya numaraeile açık bulun

duğu torgutlo icra memurluğuna 
müracaatları llln olonor. 

B. İş. No. 384 

8. Geri 
Geri tütün kampanyası nmum 

mtidftrQ Bay Geri dO.n lstın· 
bul'dın ıehrlmlze gelmlotlr. 

'Kafandaris 
Nihayet Bulundu. 

Atlna, 19 (A.A) - leyanın 
başıodanberl ortadan kaybolan 
muhalefet lideri bay Kafanda· 
ris hasta olduğunu ve hükume· 
tin emrine Amade buhındoğonu 

bildirmiştir. 

Tayyare Ne Oldu? 
Leopoldvll, 20 (A.A) - Vali 

Ronar'ın bindiği bir tayyarenin 
kasırgadan dolayı nereye dftş· 

tüğli anlaşılmamaktadır. Tayr•· 
rede ımfirettebattan başka aç 
zabit vardı. 

Manisa icra me· 
murluğundan: 

Manifaturacı bay K~mll'tn 
emlak ve eytam bankuındao 

ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği mani. 
sada çarşıda bahkpazarı cadde· 
sinde 255 cedid nomaralı bir 
bap dükkanın sağl osmaniyeli 
oeman elendi dükkıioı, eolu 
manifaturacı hay Rifat dOkkAnı 
arkası yeni ban, önQ yol ile 
mahdut bulunan bo dükkanın 
önü çini taşla yapılmış bir kal· 
dmm ve üzeri renkli camlarla 
yaptmlmış saçak ve cephe kı•· 
mı üç sürme kepenlrli ve ze· 
mini beton tavanı potrellerle 
yapılmış kArglr ve marsllya ki· 
remldile örtiihl elliblr metre 
morabbaında ve 3000 lira kıy· 
metinde olan bu ddkkAnın maa 
mOotemUAt 

Mdlklyetl açık artırma ıure · 
tile ve 844 numaralı emlAk 
ve eytam bankası kanunu ma· 
clblnce bir defaya mahsus ol· 
mak ve kati artırmaeı 25.4.935 
perşembe gftnü saat 14-16 de ma· 
nlsadahilk.ftmet konağmdaki icra 
dalreefnde yapılmak üzere 30 
gQn müddetle Htılığa konuldu. 

Bu art1rma neticesinde satış 

bedeli tahmin olanan kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulursa en 
çok artırana ihalesi yapılacaktır. 
Akel takdirde 2280 numarala 
kanona göre satıf geri hıra · 
kılacaktll. 

Satış peşin para ile olup 
mftşterfden yalnız yOzde iki 
buçuk delllllye masrafı alı· 

oır. işba gayri menkul 
üzerinde herhangi bir şeklide 
bak talebinde bulunanlar elle· 
dndekl resmi vesaik ile birlikte 
yirmi gün zarfında maniea 

icrasına müracaatları lbımdır . 
Aksi halde hakları tapu el· 

cilince malum olmadıkça pay· 
!aşmadan hariç kalırlar. 13.4. 
1935 tarihinden itibaren şart· 

name herkese açık.tar. Talip 
olanların yüzde yedi buçuk te· 
minal akçesi veya milli bir ban· 

ka itibar mektubu ve 34·1887 
dosya numaraslle manlsa icra 
memurluğuna mO.racaatları llAn 
olonor. H. İş. No. 429 

lzmir tramvay ve 
elektirik şirketinden 

Şebeke ameliyab dolayıslle 

cereyanın: 

22 ·3· 1935 te saat 7,30 dan 

17,30 a kadar ve 23, 24, 25, 
26 ·3· 1P35 de saat 12 den 
saat 14 e kadar Keresteciler, 

Limoncular, Halimığa. belediye, 
Yolbedeetenl, Çekmececller, 
Odunpazarı, Kotancılar, Oama· 
niye, Parmakkapı sokaklarlle 
mücavir sokaklarda: 

22 ·3· 1935 de Hat 7,30 dan 
17 ,30 a kadar Peetemalcılar, 

Saman iskelesi sokaldarlle mG· 

cavir sokaklarda: 
23, 24, 25 ·3· 1935 de 88St 

7,30 dan 17,30 a kadar Arasta, 
Şekerciler, Tahmis, Mutaflar 
eokaklarlle möcavlr sokeklardat 
kesileceği muhterem halkın ma· 

ldmu olmak iizere llAn olunur. 



,---------;,,.. 
Öksnrenler! l\lut· 
lakn (Okamentol) 
Ökso.rnk Şekerle-

ı rini Tecrllhe Edi
niz ... 

ve l'ü rjen ~ahopın 
En Üstün Bir J.Uns
hil Şekeri Olduğu· 
nu unuımayımz. 

a:: 
<C 
--' >
< ca 
Ll.I 
> 
:z 
< 
>< ca 
a:: 
LLI 
c.c 
L&.I 
c -

........................ 

Ku l'vetl i Mas bil 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat Sargan 

Haplarını !Uaruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerd~n 
Arasınlar. 

~ 
>
<C 

"' 
SIHHAT 

ECZANESi 
Hamdi Nüzhet 

Ucuz, taze, temiz ll4çlar bulunur 

• 11 Batdorak - Bnyok Sa· 
ti lebçl Hını karşısında. 

Aydın Nafia Haşmohendisliğinden: 
(4028,80) lira keşi( bıdeli Aydın - Tire yolunun 12+500 

deki 3X10.00 lok beton arme köprO)e bir göz llAvesi eksiltme· 
elne istek.il çıkmadı~ındın bir ay mOddetle pazarlıkla yeniden 

ekelltmlye konulmuttur. İsteklilerin 303 Ura teminat akçeslle 
2 l.3.9;J5 pcrtembe güotı Hat onbette enctımene gelmeleri. 

19 20 21 979 ..................................... 
Hamza Ilüstem 

FotoğıraiFhanesö 
'---+-+---

1 - Bayram gGnlerl açıktır. 

Muhterem mGtterllerlmlt:den gôrdftğftmılz rağbet ve 
teveccilbe naclz bir mukabele olmak Qzere bayramın 
birinci gannnden Mutan nlhayetlne kadar reıılm çek-

tirecek saygılı mıltterJlerlmlze birer 11rlf hediye Yer· 
mtği dftııtındOk. 

Maşterilerlmlzln bo hediyemizi kabol etmekle btsl teref· 
lendireceklerlnl amit ve temenni eylerlı. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
ve umum fotoğraf malzemesi btıyftk tenzilat ile ealll· 

maktadır. Muhterem mtltterllerlmlzln bllha81ı nazarı 
dikkatlerini celbederlı. 

Resne Fotoğrafhanesi Sahibinin 
Müşterilerinden Bir Ricası .. 

ikinci Beyler ııokağındakl fotoğraf hanemi kapattığımı ııaygıh 
miıştPrllerlme ilin ederim. 

Kllşelerlml Emirler çart181ndı Bıy Hamza Rastem fotoğraf· 
hanesine naklettim. Slparlt vermek lııtiyenler lQtfeo oraya uğ· 
rasıolar. 

Ben de şimdilik ekıer zamanlar oradayım. 

BAHAE'ITİN • FOTO RESNE 
...... 11111 ................................... .. 

Dahiliye Mütehassısı 
İkinci Beyler sokak No. 45 Beyler Hamamı karıısında .. 
Ô~leden aonra 3 - 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

TELEFON : 3806 • 

1111 l 111111111111111111111111111111111111 111 1111 11111111111ili111111111111111111111111 1111 il -

-Akşehir bankası ~ 
;: Sermayesi: 1,000,000 T.L. = ---

u~mnır ŞOJJlb>esn --------------

Aylık elektirik . 

Masrahnız yüksek mi? 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

Bu marka az sarfiyat, bol ışık, 
ve uzun ömürlüdilr. 

Mehmet Tevfik 
Baynk Elektirik, Telef on v~ 

~lalzemclf"ri deposu. 
Peştemalcılar N. 77-79 1,el. 3332 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

11ULYSSES" vapuru 20 martta beklenmekte olup yük.Ooü 
booalttıktın sonra Burgae, Varna ve Köetence Umanları için yok 
alacaktır. 

"CERESıı vapuru 25 marttan 28 marta kadar Anven1 Roter· 
dam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yfik alacaktır. 

"ULYSSES,, vaput'u 8 nisandan 11 nisana kadar Anvers, Ro· 
terdam ve Hamburg limanları için ynk alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LlNIEN 
11ROLAND11 motOrü 20 mutta Roterdam. Hımburg, Copen· 

bagen, Dantzlg. Gdynla1 Goteburg, Oalo ve lekaodlnavya Uman· 
ları için yok alacaktır. 

"VİKlNGLAND,, motörfi 2nleanda Roterdam, Hamburg, Co· 

penbagen, Dantztg, Gdynla, Goteburg, Oalo ve f skandlnnya 
Umanları için ytık alacaktır. 

SERViCE MAR1T1.M ROUMAlN 
Garbt Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

11 PELES,. vapuru 6 nlHnda gelip 7 nieaoda Malta, Ceoova, 
Marellya v~ Baraelona hareket f'decektir. 

" ALSA JUL YA ., vapuru 1 mayıııta gelip 2 mayısta Maltı, 
Cenevo, Marallya ve Barilelon'a bartket edecektir. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İzmir Nev· York arasında ayda bir muntazam Bf'fer 

"TAMESIS,. .. puro 19 martta (doğru) Nevyork için yük 
alacaktır, 

0 RINOS,. ~•puru 20 nlııanda ( Doğru ) Nevyork için ytık 
ılıcaktır 

Hamit: lıAnlardakl hareket tarihlerindeki değl~lkllklerdeu acente 
meı'ollyet kabul etmeı. 

Fazla taleU•t için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye ılrketl 
blnaeı arkasında Fratelll Sperco ıcentabğına mtlracıat edilmesi 
rica olunur. Telefon: 2004 . 2005 

V.N. 

VV. ~~. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCBE LEV ANTE LlN1E 

"ALA YA,. npuro 21 martta 

Anvere, Roterdam, Bamburg 
ve Bremen limanlarına hareket 
edecektir . 

11 AKKA11 va puro 31 martta 
bekleniyor. 4 nisana kadar 
Anvere, Roterdam1 Hamborg 

ve Brf'men için yok alacaktır. 
0 SAMOS11 vıporu 15 nlean· 

da bekleniyor. 18 nisana kadar 
Anvere, Roterdam, Hamburg 

ve Bremen limanlarına yok 

alacaktır. 

ARMEMENT R. SCHULDT 
HAMBURG 

11 TROYBURG 11 vapuru 23 
martta bekleniyor, Hamburg 

ve Anveraten yiik çıkarıp An· 
ven, Roterdam ve Bamburg 

llmrolarma yük alacaktır. 

" NORBURG ,, vapuru 28 
martta bekleniyor. Bamburg ve 

Anvere'ten ytık çıkaracaktır. 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

CendeU Han. Birinci Kordon 

Tel. 2'43 
1'he Ellermın Llneı Ltd. 

"0PORT011 vapuru 21 mart· 
tı Lherpool ve Sevaueea'dao 
gelecektir. 

'· FLAMlNIAN " vapuru 22 
martta Ltverpool ve Seveneeı· 
dan gelecektir. 

0 DELOS,, vaporu 21 martta 
Bamburg, Bremen ve Anvera· 
ten gelecektir. 

" THURSO " vapuru halen 
limanımızda olup Londra ve 
Hull için yük ılacakhr. 

Not Vurut tarihleri Ye va· 
pnrlann isimleri berine denl
tlk Uklerden mes'uliyet kabul 
edilmez:-'""-

THE EKSPORT ST.EAMSBıP 
CORPORATıON 

"EKS1LONA,, vapuru 2 nl· 
sanda bekleniyor, Nevyork, 

Filadelf lya ve Bo ton Uman la· 
rına ytık alacaktır. lklnct kordonda Boru civarında kendi bloaeında 

TELEFON: !2363 - DEN NORSKE MIDDELBA VS· "EKSMOUTB11 vapuru 19 
olsan, doğru bekleniyor, Nev· 
york, Fll4delf lya ve Baltlmor 
limanlarına yok alacaktır. 

--······--- -:: LINJE D S. AS 

HertfirlO. Banka Muamelatı, Emtea 
Kumusyonculuğu .. 

Müsait şeraitte mevduat kabul edilir 

-------------------- Hu -- yağı 
- pthr 

-uhat, nznm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· ~ 

. ~lnlların vOrodonda sahiplerine en mOea· = 
İl şeraitle avans verilir. - ---
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SPANSKELlNJDN - OSLO 
"BANADFROS,, vapuru 23 

martta bekleniyor, Dieppe ve 
Nonec llmaolarana yük alı· 
cnk.tır. 
0 NEPTUN,, SEA NAVIGATI. 

ON COMPANY Ltd. 
BUDAPEŞTE 

"TlSSA11 vapuru 20 marttı 
bekleniyor. Doğru Bıalla, Bo· 

dapeıte, Brattalava ve Viyana 

için yak alacaktır. 

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

"EKSMINS1ER,, vapuru 19 

mayısa doğru bekleniyor, Nev· 
york limanına yük alacıkhr. 

N. B. - Geliş tarihleri ve 
npor tarihlerinde acentemiz 
hiçbir mes'uliyet kabul etmez. 

Telefon No. 2007 · 2008 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker iliııları 

Ankara M. M. v. ea. al. ko. nundan: 
Yeril fabrikalar mamulıttındıo ve beher metreelolo tıhoılll 

edilen f latl lkfyOz doksan dokuz buçuk kurut olan elllbio metre 

boz kaputluk kumaş kapalı zarf la ekııllmlye konulmuştur. lb•· 
lesi 25,3,935 paurteel gftnü saat 15 tedlr. Muvakkat temin•' 

87:-ii Uradır. Şartnamesini 749 kuruşa almak ve ör· 
neğlnl görmek letiyenle,r hergdn öğleden sonra komiııyona uğrıy•· 

blllrler. Ekelltmlye girecekler muvakkat bankı teminat mektup 
veya maliyeye yatıralmıo teminat mukablll alacaklara makbuz· 

larla arttırma, eksiltme kanununun 2 ci ve 3 cO maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte teklif mektublarıoı ihale e atlnden eoııı • 

bir saat evvel M. M. v. ea. al. ko. nuna vermlt bulunmaları. 
s 12 15 21 720 

Ankara M. M. v. sa. al. ko. nundan: 
Yerli fabrikalar mamulatından ve beher klloııuoun tahmlı:ı 

edilen f lali 188 koro~ olan onbetbln kilo pamuk ipliği kapılı [~G 
zarfla ekslltmlye konulmuştur. İhalesi 24,mart,935 pazar gonO 

1
tt 

saat 15 tedlr. Muvakkat teminat 2ll5 liradır. Şartnamesini 141 le 
kuruşa almak ve örneğlal görmek lstlyenler hergün öğledell 

sonra komisyona uğrıyobllfrler. !Ekslltmiye girecekler muvakkt1I 

teminat mektub veya maliyeye yatmlmış teminat karşılığı ate· 

cakları makbuzlarla arttırma, eksiltme kanonunun 2 et ve 3 c4 IJ 
maddelerinde yazıla vesikalarla birlikte teklif mektublarmı ihale ~ 
ea11tfnden enaz bir saat enel M. M. v. ea. al. ko. na veraılf ' ı.' 
bulunmaları. 8 11 14 21 722 

~DOKTOR 

Fahri Işık 
. 

f zmir Memleket Hastanesi Rontken Mntabassısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKT1RIK TEDAVİLERi. 

Yornmi1en ve BiJhaHa RAŞİTiK Çocuklara Ultra-Violc 
Tatbik. ve Rontken ile KEL Tedavileri Yapılar. 

ikinci Beyler Sokak Fann Kar9ıeı No. 25 • T~le. 2642 

Bornava satın atma komisyonunda iha
leleri yapılacak olan asker ilanları 

Burna va Sa. Al. Ko. nuodın: 

1 - Tamen birliğinin ihtiyacı için 2911 kilo benzin ıhı>* 
caktar. 

2 - Muvakkat teminatı 75 liradır. 
3 Paıarhgı 23 mut 935 cumartesi günü ııaat l 1 de bur 

navadakl aakeri eatın alma komisyonunda yapalacaktat• 
4 Şartnameyi görmek iııtlyenler her gün ve lstekllleıi1' 

il4n edilen gOn ve eaatte mGracaatlerl. 19 ·21 801 _./ 

-~ Gaflarzade Oteli ,._ 
O:el bıttanbaşa yeniden boyahlmıa ve mobllya11 tecdit 

edllmfotlr. Sıhhi temizliğe son derecede dtkkat ve itina 

edilmektedir. Senlı muntazam, oda flatleri zamanın lcı· 

hına göre ucozdq,_r. Bandın evci senelerce mdıteclrl bolun· 

mut olduğum bu mGeueeeme gösterilen rağbetin gene göı 

terllmeslnl muhterem mllşterllerlmden rica ederim. 

Denizyolları lzmir acenteliğiodeıt 
Denlzyolları işletmesi vapurlarına lzmlr Umanmdan tıbııı1: 

veya bu vapurlardan tahllye olunacak eıyayı tdccarlyenln tabııt1 

Ve tabltlye tıcreti bir Bene milddetle talibine ihale olunmak Q,trt 
21 Mart 935 peroembe gOoünden itibaren 20 gGn maddeci' 
mOoakaııaya konulduğundan talihlerin 1 O Nfııao 935 çartaııılı' 
günll saat 15 de İzmir acentelik binasında yapılacak açık todlf' 
meye iştirakleri ve bu babdakl ıerahl anlamak letlyenlerln ald' 
diden acentellğlmfze mdracaatları ll4n olunur. ~ 

21 24 27 ~l 3 1 

Deniz Levazım Satın Alma KomiB' 
yon undan: 

6 
2000 ton Rr.kompoze kömtırO 21 mnt 1935 pereembe gOOıı 

Hat 9,30 da Kaaımpaşa'da komisyonu bloısıoda pazarlıklı 8'11 

alınacaktır. Tahmin edilen f latl 3( bin liradır. Şartnameyi ted 
yenlere bir Ura yetml~ kurnt mukabilinde vtrUlr. lsteklllerlıJ 
~550 llrad.tn ibaret olan muvakkat teminat makbuzu veya bJd' 
ka kefalet mektubunu ve lbımgelen belgeler ile o gan ve &I 
atte komisyona gf!lmelerf. 818 
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~ Esnaf ve Ahali han kas1 1 
~ 

---------------------
--------
= ----

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

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

Alaşehir, Tire.. ~ ---·---
HerUlrlil Banka Muamelatı Yapar .. 

o/o 6 
o/o 4,1·2 
o/o 4 faiz verit• 
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