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konsolosu, meınleketfmlz mahsulünden tflUln almak (lzere 
bogOn şehrimize gelmiştir. Barodan fzmlr'e giderek mil· 
hlm miktarda tOtün milbayeası için tetkikat i yapacak ve 
satın alacaktır. 
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-------·--· __.. _______ _ 
Bay Eden ve Bay Suviç Paris'tedir. Hariciye Na- Bir Harh Patlarsa Der

hal Dünyayı Saracak! zırı Da Bugün Berlin'e Hareket Etmektedir. 
------------~.--------------------------.. --···~·~~--~-------

ikinci Görüşmeye Almanya Da Çağırılacaktır. Küçük itilaf IGarb Dev- Rusya ve Amerika Buna Kanidir-
letleri Taraftarıdır. Çemberlayn Beyanat Yaptı. ler, Amerika Tedbirler Almakta .. 

l'ır· • 18 le bulunan İngiliz mümeııeili Bay Eden'le lıugüu llcılin'e hareket 
edecek olıın logitiz hariciye nazırı Bay Con Simon 

gi ~ltnbul, 23 (Boeusi) - İn· bakanlarının ziyaretini al4.ka 
l liı lllurahbaeı Bay Eden'le ve memnuniyetle beklediğınl 
~1• lllorahbısı B. Suviç P.a· sôylemio ve demlııtlr ki: 
~ e llUıvasal&t eımlıı ve derhal - Hldieelerln son gQnlerde 
l' l''Getı murabbaelarlle m6zake· ıldığı ~ekil dolayıslle açık ve 
tye b 
İG •ılımıatardır. halisane bir laglllz • Alman 

Co gU(z hariciye n11ırı Bay gôrQşmesl büUln Avrupa dev· 
l> il 8111100 da yarın (BogDn) letlerl için ancak pek faydalı 
d:::'ten tayyare ile Amster· olabilir. Hukuk müsavatı hak· 
~d il gidecektir. Orada Bay kında metallblmlz tamamen 
le tıı kendisine mtılAkl olacak anlaoıldığı vakit loler Qzerlnde 
ı btrıberce Berlfn'e geçecek· mnbtm bir terakki elde etmek 
'tdır. çok milşkll olmıyacaktır. Bana 
Von Nôrat'ın beyanatı: binaen 1ngllis bakanları ziya· 

cJylltrıın 23 (A.A) _ Bari· retinln görDotUecek mes'eleler 
~~ bakanı bay Von Nôrat hakkındaki mfitekabll noktal 
'ita 'tlkııa Ajınıılıundın biti· nazarımızı faydalı bir surette 
~l Glta\ıablrlne beyanatında aydınlatmıya badim olacağını 
~ftktlmetinln İnglllz ' ilmh ediyorum. 

llluslararası Kurumu 

---··-----
Vaşington, 23 (A.A) - Ayan 

dışişleri komisyonu roi i 8. Pit· 
man Amerika uluslar kurumunda 
olmadıgı için Almanya'nın tekrar 
&ilfıblaoması işinin dışında L:alma· 
sı icabelli~ini söylemi~lir. 

Buna mukabil ayni komi yon· 
da aza olan B. Ceynus Bob bu 
giinkü ~artlar içinde Amerikanın 

Avrupa'da hir haıh \'ukuundo bi· 
taraflıgıoı muhafaza etmesi iuıkinı 

:olmadı~ıoı ı:ö}lewietir. Bu takdir· 
do pamuk ziraatı;ılurı ile sanayi· 
ciler d niz ticareti yollannıo açık 
tutulma ı için hükumet üzerinde 
<layaoılmaz bir tazyik )·apocak· 
)ardır. 

Avusturya:da mnne\'ralar: 

Viyana, 23 (A.A) - Kabine 
uluslararası politika vaziyetini tel· 
Jı:iL: etmiş ve Avusturya'nın müda· 
fna vasıtalınoı arttırmağa hukuk 
müsavatı işioi müzakere yolu ile 
tahakkuk ettirmeğc .karar vermİftİr. 

Amerika tedbir alıyor: 
Va~ogton, 23 (A.A) - Ame· 

rikan hududlanoın korunması için 
altı kuvvetli bava merkezi yapıl· 
ınası ba:L:kında harbiye bakanlı~na 
sellihiyet ,·eren kunun projea.ini 
mec1is askeri komisyonu ittifakla 
tns,·ip t>tmiştir. 

Rusya mndafoayahazırdır 

Askeri trenler üzerinde ve hareket halinde Almao'lnrın top 
cndıhtı talimleri. 

Viyana, 23 (A.A) - Dün Ve· 
ner0 Nostad'da ve Viyaoı'nıa şima· 
linde Baden mıntakası.:ıda bava 
taarruzlarına karoı manevralar ya· 
pılmıştır. Manevraya ordu, jandar· 
ma ile sivil ve askeri biltün sıh· 

evyork, 23 (A.A) - Sovyet 
Rueyn'nın Amerika ef iri, Avru· 
rika sefiri, Avrupa'da patlıyacak 
her hangi lıir harbin derhal ev. 
renscl bir harb olacağını söylemi§, 
Sovyet Hu } a 'nın lıudualannı mu· 
hafazaya hazır olduğunu, fakat Fran ız nota~m 

Moskova, 23 (A.A) - Frın· 

sız biiyilk elçisi, Alman h0.kt1· 
metine verilen 21-:l tarihli 
Fransız notasının bir snretlnl 
B. Ltıvlnof'a tevdi etmiştir. 

Orduya şnkran: 
Berlin, 23 (A.A) - Hıns 

ajansı ~muhabirinden: 

Ordu teşklU için Alman 
milleti taraf1Ddan verilen para· 
nın çokluğu münaeebetlle har· 
biye bakanı bir Berlln bankası 
nezdinde (Orduya oilkran) ismi 
altında bir hesab açmıştır. Bu 
hesaba verilecek paralar asgari 
formalite ile kabul edilecektir. 

M. Eden Paris'te: 

Bir Hava ~irketi: 

Berlln, 23 (A.A) - B. Göe· 

rlng'Jn riyaseti allındı Eeppelln 
- Sonu 6 ıncı yQzde -

:hiye:teeekkülleri iotirak etmi~tir. 

ulh istediğini ve merik:a ile ti· 
caretinin inkişafını dilediğini ildve 
etmi~tir. 

..................................................................... ~ .............. ~ ........... ~ ..................... ~ ..................... ~ ............. .. 
B. Herbert Samuel'in Beyanatı 

------------~: .. ------------~ 
lngiltere Eski Arl{adaşlarına 

Arkasını Mı Çevirdi? .. 
Bay Laval, Şimdi Kurnazlıkları Para 
Etmediğinden Şaşkına Dönmüş .. ____________________ .. _________________ ~---

Amerika Da Fransa'yı Tutuyor ve . Nazırın 
~Beyanatı~ Almanya'da Fena Tesirler Bıraktı. 

i ~onseyi Toplanıyor 
~ l\ ---------,-----

Parle, 23 (A.A) - 8. Eden 
diln boraya gelmlottr. B. Laval 
ve bay Suvlç ile yapılacak Oç· 
ler konferaneına iştirak ede· 
cektlr. B. Eden enelce karar· 
la~tmlmış olduğu gibi Londra'ya 
dônmfyecek ve Sir Saymoo'u 
Pazar sabahı Amslerdam'da bu· 
larak onunla beraber tayyare 
ile Berlin'e gidecektir. 

I.ondra, 22 (A.A) - TJmee 
gazetesi yazıyor; 

Bay Herbert Samuel dışara 
itleri bakanı Bay Saymon'uo 
Berlln'e bO.tiln İngiliz milleti · 
otn mfimesslll olarak gittiğini, 

1 °nsey Başkanı Bay Tevfik Rüşdü 
~ ı\tas Genel Katipliğe Cevah Verdi. 
~ 4nk --------------

b •rı, 22 (A.A) - lstih tarafından yapılan talebi tel· 

,. 
,. 
O' 

•t•ınıı 1 göre, uluelar kuruma graf la konsey başkanı fe Dışarı 
işleri Bakanımız bay Tevfik 

'g llay Te\fik Rü•d(l Ar 
~llel k • .. 

~1lrıaın Atlbl bay A nnol oluılar 
dttet tı konıeylnfn toplantı'a 

edJımeıl bıkkındı Fran11 

Rüşdü Aras'a bildirml~tir. Bay 
Tevfik Rüşdll Arae'a verdiği 

cevabta kooeey lçtfmaının nl· 
sanın ilk haftası zarfında ya· 
pılması için aıaları mah"ımat 
verilmeııiof, kal'i içtima tarl· 

hini de bil4hare tebliğ edeceğini 
bildirmiştir. 

Eserleri 
Menedebilir Mi 
Edemez Mi? 

1stanbol, 23 ( Hosoei ) 
Ağaoğlo Bay Ahmed, eserleri 
menctmekte, Matbuat mildDrl· 
yeti umumiyeeinln kanuni ealA· 
hiyetl olmadığını yazmıştı. 

Gfreeon meb'usu Hakkı Ta· 
rık Uı'la bo cihetten aralarında 

mt'loıkaıı bıılımıgtu. 

Vergi Kanunlarında Ya
pılacak Değişiklikler. 

Maliye Bakanlığı Yeni Projeleri Ha
zırladı. l\'luafiyetler Kaldırılıyor. 

---------
Maliye Bakanlığında vergi glbi dlger mamul kauçuk eşya· 

kanunlarımız Ozerlnde yapıla· dan da fstihlAk vergisi ılınması 
cık değişikliklere dair devam mukarrerdir. 
eden hazırlıklar etrafındaki Eğlence Yerleri: 
mfttemmlm mahlmah yazıyoruz: Öğrendiğimize göre, eğlence 

Muhtelif maddelerden alının yerlerinin tekrar istihlak vergi· 
latlhl4k resmi kanununda ya. elne t4bi tutulmalırı dfişQnül· 
pılacak dtğlşlklikten makead mektedlr. Bu hoııosta Maliye 
mfimaslllerl vergiye tlbf tutul· Bakanhğı bir kanon IAylbası 
ınoo bazı maddelerden de vergi hazırlamaktadır. 
alınm11ı teminidir. Meseli, Kazanç vergisinde değişiklik 
pencere camından olduğu gibi Maliye Bakanlığı kazanç ver· 
kristal ve diğer cam mamull· glsl kanununda 6o0m0zdekl 
tının da vergiye t&bl totulma11, malt ıene zarfında tatbik edil· 
otomobil lletlğlnden oldugu -- Sonu 3 nca yazde -

Bııy Lava! ve arkadaşları. 

her 1nglllz Almanya He karşı bahta Almınya'ya teklif ltr 
karoıya konuşmak 14zımgeldi· yaparak onu bu tekUCleri kabul 
ğl mdtaleasında bulunduğunu veya reddetmek eıkltrından biri 
ve Saymon'uo ııeyabatlnln baş. karşısında bulundurmak pek te 
lıca gayesi de fate bu olduğunu makul bir yol taklb etmek ar· 
son anda battrlatll. zosundadır. İnglltere'oln Frın· 

Bıy Herbert Samuel'e göre, sa'yı ve alehlmum Avropa'ya 
İngiltere bizzat kendi yolunu yapabileceğinden iyi hizmet Al· 
taklb etmlo oleay8ı ııon blr mınya'yı mOşterek gayelere 
veya iki yıl içinde çok daha yaklaştırmaktadır. Bay Saymon 
fazla eeyler elde etmlo olurdu. kendfelnln de eayledlğl gibi, 
Filhakika bir tıkım · devletlerle Ahnınya'yı uloılır kurumuna 
itleri garoomek ve ııonra bu - Sonu 6 ıncı ynzde-



Amme Hukuku Notları: 3 "-~-------------------------••--••--
ilk Devlet 'Teşkili ve Am-1 T e O Ya ~ o ~ lYI Y lY m O a D"' o 1 

------------------------.. 11 Knçnk Duyumla 

meHukukuEsaslarıKur- Mülteci Yunan Zabitleri Difteri ikinci 

mak Şerefi !ürk'ündür. Çanakkaleden Ista~hul'a Geldiler. 
Aşısı Başladı.. ı 

G • İkinci difteri 11111 tatbl_~ 
dünden itibaren dört ııı tp, 

yonunda baılanmıştır. Dokl~ 
lar, mekteblerde ikinci af 

Yeni rejimin Amme hokoko 
telakldslnl çerçevelerken bu 

bahlete hakiki benliğimizi gös· 
teren tarihimizi ihmal edemeyiz. 

Ana yurdumuzda, Orta Aıya· 
da ve göclerden sonra Türk'On 
kök ve medeniyet ealdığı her 
yerde tarih bize gösteriyor ki, 
cihanda en evvel devlet teıkll 
etmek eeref 1 TGrk'dn olduğu 
gibi her ghdfğl yerde de hemen 
devlet teıktlAtı yapmak kolay· 
lığı da Tark'ün bir hususi ye· 
tldlr. 

Ferdin devlet ve hOkônıet 

mftesseıeslni kurabilmesi için hu· 
kok idraki çok ilerlemiş olma· 
lıdır. Hukuk idrakinin mevcu· 
diyeti, ferdlerln medeniyet ala· 
nanda olgunlaşmış oldoğanu 
gösterir, 

Hukuk, bizatihi nizam, 194. 
ylı, dirlik, dOzenUk..... Gibi 
medeniyet mefhumunun ana te· 
metlerini ihtiva eden kaideleri 
benimsedikten, mıl edindikten 
eonra bu hokokon yOksek kısmı 
olan ılyad hukuku timme (.Am. 
me hukukunu) kabul ve tatbik 
ederek devlet teıkllAh yapmak 
hukuk tarihinin ehemmiyetle 

kaydetmeıl gereken bir hAdl· 
eedJr. 

DeTletctllk ve hftk11metclllk 
teıkUAtını tarihin bağrın~ ilk 
yazan Tark milletJ, Orta Asya· 
dan uğa ıolı akın ettiği zaman 
gittiği yerde hemen muntazam 

bir hftkumet idaresi kormuş 
olmaıı bOnyeslnfn mOsıfdJf ğln· 
den öUlrftdftr. 

Tdtk milleti hakumetlni kor· 
doğu her. devlrd~n ve her yer· 
de mfttekAmll bir devlet teıkl· 
lAtJ esularına ayak uydurduğu 
görftlmfteUlr. 

Eski Tark Amme 
Hukukunun esasları: 

Tark'Jerln devlet tetkll4tı, 
kuvvetli bir merkezi hlklmlyet 
ile hılkcıbk eaıalarrnı telif 
f lkrine lıtlnat ediyordu. 

Amme Hukuku 
Tarihi Mukayesesi: 

İnsanın ve insan hukukunun 
tarihi olan Asya Amme boka· 
im bakımından bize iki örnek 
de (Tip) görOnQr. Biri, esasla· 
rını hayattan TC hakikatten 

alan Tftrk tlpf, diğeri temelle· 
rint ulôhfyet ve mezheb f lklrle· 
rlnden alan tftrlü medeniyetler 
tipidir. 

Türk tipinin açık anı çizgi· 
ferini göstermek, kırakterJstlk 
noktalarını bulup çıkarmak için 
diğer tipleri gOrmek gerektir. 

Eski Hind Medeniyetinin 
Amme Tarihinin Esaslı 

Noktaları: 

Eski Hind medeniyeti, hokok 
kaidelerini oltihlyet ve din esas· 
larına dayar. Borada birçok 

UAhlar vardır. En bDyOğG Brah· 
mı'dır. 

(Manoo) bo llAbın peygım· 
beri ve Hind maaallarına göre 
ha Brahman'ın oğla adedflen 
bu kanon nzn (Manoa) ıanslk· 
rit dlllyle mllAddın 880 aene 

evvel bir kınan mecmuası yaı. 
mıetır. 

Bfnd'lllerln lddlaaına göre 
bu mecmua llAhl bir vahiy ese· 
rldlr. ' 

Amme hukukuna temas eden 
hOkumlerl ıonlardır: 

İIAh Brahma tarl'dlr. 
1naanları fdarc eden kanan· 

ları o vazeder. 

İfihın bu kanonlarını tatbf k 
eden (Brahman) · Ruhani bir 
sınıf • rahlbler vardır. Bunlar 
lnıanların eıref ldlr. HU kati 
Alemden mak&1d bunlardır. 

lnunlar bunlar lçlo yaratıl· 
mııtır. 

Bunların oğla anasının rah· 
mlnde iken bile mukaddes 
taoıhr. Millet uğrunda bütün 
hayatını vermiş olan en büytik 
insanlardın bile OstOn aayı· 
hrdı· Balk (Kaet) denilen zOm· 
reye ayrılmıetı. Asker, memar, 
çtf tçl gibi, bir zftmteden diğer 
zOmreye geçilemezdi. Ferd har. 
rlyetl aon derece tıbdld edil· 
mletl. 

Borada hukukun ve bllhaeıa 
Amme hakakunun lnklşafıoa 

lmkAn olamazdı. 

VllAyet genel kurultayı 
Gyesl avukat 

Fehmi Kural 

Tnrk ukının cihan tarihinde 
dnletcl, idareci, tazlbatcı bir 
ırk olarak tanıtan Türk'lerln 
yer yftıftnOn tOrlfi kısımlarında 
pek çok devletler teste edip 
tGrlft milletleri aHyle içinde 
idare edebilmelerini temin eden 
Amil Tark'lerin pek çok sağlam 

(Amme hukuku) esasları ol· 
moıtor. Tarih cilt 1. S. 48. 
Bu e1a1lar orta Aıya'dakl Bun, 

Tokyo, Uyıor, dnletlerinde 
an Aıyıda SOmerkalde ve Eti, 
Akalar Ege'de Mlnyos devlet· 
terinde açık bir şekilde gö· 
rftnOr: 

DorrOşehvar 

lngiliz Kralı
nın Elini öpecek. 

-------· ANADOLU -Günlük Siyasal Guete 

Sahip ve Baıyazganı 
Haydar Rftfdü ÖKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı iıleri 
müdürü: Kemal Talil KARACA 
İdarehanesi: 

İzmir JJrinci Beyler aokağı 
C. Halit }'ırkası binası içinde 
Telgraf: 1zmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutmu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yılhgı 1200, Alb aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için aenelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtur. 

GClnO geçmiı nüshalar 25 kuruatur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

İstanbul, 23 (Hususi) - Do· 
raya gelen haberlere göre, ı,kıt 
halife Abdillmecld'ln kızı Dür· 
rOşehvar 1nglllz kralının eltnl 
öpmek (lzere Londra'ya gide· 
cektlr. 

Haber Tek· 
zih Ediliyor. 

İstanbul, 23 (Hoıusi) - Al· 
mantara, Oç milyon liralık mal 
vermek için hOkumetlmfzle an· 
lışma yaptığı hakkındaki haberi 
hOktimet tekzlb etmektedir. 

Zehirli Gazlar 
Ordo, 22 (A.A) - Hılkevl· 

mlzln ınıkladığı zehirli gazlar 

konfenne serisinin blrioclst 

bogftn nrllmlttir. Halka gaz 
örnekleri, maıkelerde kollanı· 

lan malaemeler göeterllmlotlr. 

Kondilis, Çaldaris'e Muavin Oluyor _____________________ .. ____________________ _ 
tatbik etmektedirler. 

Bir Zengin Bir Milyon Drahmi Hediye Etmiştir Bay Rahmi Balabao 
İstanbul 23 (Bososi) - Atlna'dan btldlrlllyor: U6nen rivayetlere göre, general Kondllhı, bay Yeni işine Başladı .• 

Çıldarls'e muavin olacaktır. Lise felsefe moal\lml 

İstanbul 23 (Hueoet) - Atlna'dan bildiriliyor: Papoetolos adında bir fabrikatör, Yunan tayya· Rahmi Balaban'ın İzmir ] 
recilfğlne earfedllmek fizere hükumete bir mtlyon drahmi vermtştlr. Muallim mektebi mOdftrlO~ 

letınbulj 23 (Hususi) - Borada tevkif edilen, Venlzeloa'on oğlana Ald npur, Yunan haku· tayin edildiği hıkkındakl e 

metince tesellOm edllmfı ve bogOn hareket etmlıtlr. Atlna'dan gelen haberlere göre, Yunan milli gelmlı ve sayın Bay Rıhm~ ~ 
bankası mQdilrilnOo isyancılara 200,000 drahmi verdiği anlaşılmıetır. laban yeni vazifesine b"'I 

İstanbul, 23 (Hoeuei) - Millteci Venlzellst Yunan zabitleri bugOn Mersin vapuru ile Çanak· mıttır. Değeri~ profesöre ,/: 

kale'den fehrlmlze gelmlılerdir. Banlar, borada siYll olarak gezebtleceklerdlr. va( fıkıyetler dileriz. 

Bu zabitler arasında, topçu General Anagnıetapulos da vardır. Bir Tayin 
--------·••••~· •Htt-t-++ hmlr liman itleri udi 

B 1 k I? • T ı mftdürlOğO. moraklpllğlne a an 1 

~ onseyı op anıyor maliye mftf~ttlılerinden .. 
huJgar ve Macar'lar Almanya'yı Tak· 

Jid Ederse halkan Orduları 
Sefer her Edilecek .. 

~~~~---~~~~ 

Bay Titulesko Belgrad'a Görüşmiye Gitti .. 
İıtanbul, 23 (Hoeoııi) -

Romanya hariciye nazm Bay 
Thalesko Belgrad'a hareket 
etmietlr. Bay Titulesko, Bel· 
grad'da Yevtlç'le temaa ederek 
Bulgat'larlı Macar'tarın Alman· 
ya'yı taklit ettikleri tıkdJrde, 
kilçdk ltllA( la Balkın antantının 

ordularını seferber etmelerini 
teklif edecektir, 

Dış Bıkanımız Bay Tedlk 
ROşdG Araa'ın yırın Belgrad'a 

hareket etmesi muhtemeldir. 

Balkan .konseyinin de Belgrad· 
da toplanmaaı lhtlmıl dahllln· 

dedir. 

re'nln olyetl, Alman akınını 

'Rusya'ya çevirmek lmlı. 

Avusturya da 
Hukuk Mü-
sa vatı isti yor .• 

Viyana, 22 (A.A) - DJtarı 

işleri bakanı Bay V aldeneg 
beyınattı bulunarak demlıtlr ki: 

- Uluııamuzon vatNnper· 
verltk htılerlnden mOftehlrlz. 
Her zaman vatan topraklarını 

mOdafaaya hazır bulondoğono 
İıtınbul, 23 (Husoei) -~Lon· biliyoruz. Biz de hukuk mQ. 

dra'dan gelen haberlere göre, eavıtını tetlyoroz. Bu istedi· 
İngiltere, bfttOn menilin kona· Bay. Tituleako; ğlmlzl elde edeceğimize kana· 
şulması için beynelmilel bir Jrıtanbul, 23 (Huıosi) - Av· timiz vardır. Çdnka moahe· 

kongre toplantısına taraftardır. lropa gaz.ıtelerine göre. ln~lhe· ' deler bDyGk bir adaletsizlik 

Yunan Sefirinin Beyanatı teşkil etmektedir. 

Türkiye-Y uoanDostluğu Takas 
Ç k S ~ı d D d• Mflddeti 

O ag am ır' e 1• Uzatılmalıdır. 
İstanbul, 23 ( B ususi ) - Yunan aef iri memleketine gitmek 

üzere bu,fin Ankara'dan oehrlmize gelmiştir. Sel lr, ' kendlslle 
gllrftıen gazetecilere, Ttırklye - Yunanistan arasındaki dostluğon 
sağlamlığından bahsetmiştir. __ _... ..... __ __ 

htınbul, 23 (Husuei) - İh· 
racat tacirleri, Y nnanlstanla 
mukabil takas mflddetlnlo üç-
ten altı aya çıkarılmasını tale· 
betmlılerdlr. 

Suriye Fevkalade Komiseri hay Abidin 
AnkarayagiderekMühim Ziraat Umum 

Müzakerede bulunacak. Mndurn Oldu .. 
İstanbul, 23 (Hosoııi) - F~ansa'nın Suriye fevkallde komi· 

seri, Bay Martel pazartesi sabahı şehrimize gelecektir. Bay Mar· 
tel haradan Ankıra'yı giderek rlcallmlzle temaa edecek ve mü· 
hlm mOzıkerelerde bulunacaktır. ·-·-

Ankara 23 (Hususi) - Ağrı 

kftltür hakanlığı mOsteııarı Bay 
Abidin Ege ziraat m6d6rl0· 
ğilne tayin edilmiştir. 

Teşekkür 
Savot ve Mcnemencloğlu 1 

Arif Hlkmet'ln tayini yd 
taadlke iktiran etmiş ve e 
gelmiştir. Keyf lyet Bay 
Hlkmet'e bildirilecektir. 

8ut"nava'da Çeşoı] 
Barnava'da General K 

Dlrlk maballeılnde yapılm 
enlce baılanan yeni Çe 
bltlrflmlı, halk soıazlaktan ~ 
tarılmııtır. Bu yeni mahalle'1 
batan sokaklarına da .,.,, 

metre ıra ile ağaçlar dikli~ 
tedlr. 

Çekildi 
"Ege,, gazetesi neıriyat " 

diirO avukat Bay Bedri İl 
dan aldığımız bir mekto~ 
"Ege,, den çekildiğini bll' 
mektedlr. 

Vilayet Genel Mecli 
VUAyet umumi mecllıl ~ 

gtin uat ondörtte toplınıe~ 

ölflm ı 
Gazeteci arkadaılarımı~ 

Bay Faik Şemseddln'ln k 

Bay Orhın kıH bir hu 
mClteaklb benClz pek genç 

mıza tazlyetlerlmlzl ıunarı•· 

Bay Ahmed Mooif: 
VllAyet lskln madara .~ 

Ahmed Mantr meaanlF 

Ankara'yı gltmlıtlr. 

Bozyaka ve Karaba~ 
Bozyaka ve Karabağlar ,,ı 

lerl inzibati idare noktaııll 
jandarmadan ahnmıı pollı, 

resine verllmlıtlr. 

Bay Kenan 
Ödemiş kazuında ID 1' 

l~lerlni teftlt eden Defte~ 
Bay Kenın yılmaz tehrl 
dönmOştOr. 

Bay adir 
Mıntaka zlr11t 

ğlne Glreeou mıntıkası 111 

dele mGfettltl Bay Nadlt 
yln edilmiştir. 

MART 
1935 
Kaıım 

136 
24 

Hukuk Fakültesinde Bir Hadise 

Bir Talebe Tabanca ile 
aileleri belediyeler bankası ·---------~· Arabi 1353 

Arkadaşını Yaraladı. 
İstanbul, 23 (Huınei) - Bugün hukuk fakfilteslnde BaylSırn 

isminde bir talebe, ders eınasında 1 tah.nca ile oynarken ateı al· 
dırmııtır. Çıkın korıun mOlklye taleheeinden Bay C.hlt'I hafif 
surette yaralamaşllr. Tahkikat yıpalmaktaclır. 

umum mftdllrO. bay Mftmtaz'ın 
ölQmfl dolay11lle her taraftan 
aldıkları taziye telgrafnamele
rlne ayrı ayrı cevab vermlye 
hissettikleri bılyuk ıztırab ve 

tee11firleri mini olduğundan 

teşekkftrlerlnln ifasını gazete· 
mlzden rica etmlılerdlr. 

18 Zilhicce 

Evbt 

Gdııeı 

Ôğle 
İkindi 
Ak .. m 
Yata 

Lmak 

Ezani 
11,40 
5,59 
9,'25 

12 
1,31 
10,00 
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l=:Gtüınıtüını MemD~ket Dlb!lylb!lmOaıro 

addi Zarar 5-7 Milyar Denizli'de Zeyti11dağ111da Da 
ler Sergisi 

Zengin Bir Köy-ISiirt'te Pe-
• • ı lktısad Ban· 

Drahmıyı Buluyor. kası T. A. ş. 
Açılmıştır.. çeler Atılıyor .• 

------ • Kongresi Toplandı. 
Katimerini, ,, enizelistleı·e Şıdcletle Oenfzll, (Hususi) - fktıead 

Kim 
r 

Ç ' B Z ] bankası Türk Anonim şirketi 
atlvoı· ve.· ' tı arar aı·ı J umumi heyeti yıllık toplaotıeını 

d S 
idare mecltel reisi Oeulzll say· 

ö iyecektir." "'Diye oruyor. lavı doktor Bay KAzı ının baş 
kanlrğıncıa y pdı. 

Atioa'nıo-gencl görünüşü. 

lktısı. •t H Konlığıoı Vail Bay 
Fuad Tuual rcmeil ediyordu. 

Jdore mcctiei rapor~, blAnço 
\ ' P. mOrakıb raporn onuy laodı. 

Hu sene banin; bfa, .. oerlara 
saf 1 olarak yüzde beş kazanç 

dagıtmağa karar verdi. 
İdare mecli 1 azılıklarına 1 . 

mail Ctllo, Esad Kaymak.cı, 

Sabri Karabağlı, Halil Kan ğlu, 
mQrakıbliğe Tabir Berkay ee· 
çildller. 

Bay 1aili: 
Şehrimiz belediye ha~kanı 

Bay 'aili Kaçüka ıehir elek· 
tlrlk lşf için Ankara 'ya git· 
miştlr. Vekili, eczacı Bay Hils· 
nüdür. 

birçok köprOler mahvedllmlştir. Tavinlcr: 
Acaba batün bunlu kaç mil· Yeni Beçlmde Denizli saylav· 

Nahiye merkezinde toplantıdan bir intiba ve köşede muhtar Bay Osman 

Zeytlodağı nahiyesinden (Bergama) yazılıyor: 
Ayın oneekizlnde başram yapıldı, davul, zurnn ve tezahüratla 

sergi açıldı. Köy mahsullt"rf, ellşler, cine aygır vo boğalar, tavuk· 

lor, gfirbüz çocuklar teehlr edildi. 14. mükafat kazandı. Serginin 
köylülerimiz üzerindeki tesiri çok 1 yldlr. Nahiye muhtarı Bay 

Osman Güven, sergi 1 leriode hüyOk gayretler göstermiştir. 

Şimdi ye kadar köy manevi şııh9lyeti namın o 9000 kOsur ke· 
vak, 7000 meyvalı meyvasız fidnu dlkflmlştlr. Dikim devam· 

dadır. 

Isparta Sanayi inkişafı 
- - -------------

Siirt, 12 (A.A) - Balkevin 
Silrt'io bfitün mt'murları val 

nin başkanlığında toplanmıel 

ve valinin teklif 1 üzerine pe 
taşıyanların peçelerini kalrlı 

maları hakkında karar verml 

lerdir. Halk.evi peçeleri kald 

ran bayanları baylarile birlik 

sinemaya davet etml~, sine 
nlonu peçesini atan bayanlar 
dolmuştur. Haliı. bu karardı 
çok memnun ol cıı ı ı ş ve pe 

Sllrt'te tarihe karışmıştır. 

At Yarışları 
lçiıı Hazırlıklar. 

Bahar at yarışları hızırlıkf 
rına başlınmıotır. Kızılçufl 
koşu alanında geregen orma 
lar yapılmaktadır. VflAyet yar 

heyeti dün öğleden sonra bı 
tar müdürlOğOnde toplanmı 

koşular için g6rüomtıotnr. 5 ~ 
sanda bışhyarak beo hafta d 

Atlna'da çıkın Katlmerlnl 

gazetesi, Yunınlstan'dı on gOn 
sftren Venlzelle isyanının mem· 

lekete verdiği ziyanları oöyle 
bullea ediyor: 

VHAyet mal Hndıklınnda ve 
bankalarında bulunan 300 mil· 

yona yıkın drahmi bu hareke· 
te eırlolunmuştur. 

yondor? Belki de Yunanlstın'ın lığına seçilen şehrimiz lemle· 
yırı bftdcel'I kadar ziyan var. ket hHtanesl başhekimi opera 
5 yahut, 7 milyar. tör Bay Hamdi'nln yerine ope· 

1nean ziyanı, kan ziyanı, ma· ratör Bay Akli Atllmaz gel· 

lspa rta 'da Yeni Yeni Fa~ 

vam edecek yarıolar için ol 
diden Ankara, Bursa ve lstı 
bul'dan 4.0 kadar iyi cine f 

deferll at getirilmiş, koou ıl 
nında idmanlarını bışlınmııtı 

8. Fuad Yorddaş 
VllAyet hukuk işleri mQd(lt 

Bay F.uat Yorddıo bir tahkl 

(kat için Bergıma'ya gltmlotlr· 

nni tahrlb ve bugOnkO yara· mletlr. 

ların •ilcud11 getirdiği iktidar· § Vil4yetimlr: def terdarı Bay 

Manisa def ter· 

edildiği haber Bu son gOnler içinde 375 
milyona yakm drahmi Hkeri 

ihtiyaçlar tçlo harcanmıştır. 

Harb levazımı ve eslahıdakl 
hasar bf r milyarda o fazla tah 

ıııtn olunmaktadır. 

flonanmaoın hasarı, 100 mO, 

600 mO, 1,000 mi, ne kadar 

milyon olduğu mal\ım dr.ğlldir; 
fakat çok bfiyOk olduğu mu 
hakka kur. 

İstikbalde yapılaca • askeri 

maEraflatla hususi servetlerin 

gördüğO haııarlar için verilecek 
tazminat, 500 mtlyon drahmi 
den fazla~ır. 

1 marıtanberi bütün clba . 
yetlerlnl kesmiş bulunan mal 

sandıklarının açığı gene 500 
milyon drahmiden fazladır. 

BOtOn bunlara olueal ökono· 
minin gördüğfi ziyanları llAve 

etmek· IAzımgellyor: BOtOn Yu· 

naolstan'da hertOrlO mübadele, 
iş, ticaret ve turizm hareketleri 

• • 
durmuştur. Turizm o kadar dur 

muştur ki olsan ayında Yona· 

nlsıan'a gelecek vapurlar bile 

Yunanlstan'a uğramıyacaklarını 

bildirmişlerdir. Dahili harbın 

cereyan ettiği mıntıkada malı· 

sul harab olmuştur. Makedon · 

ya'da birçok kurutma inşaatı, 

barajlar ve Struma Ozerlnde 

t ızlığın verdiği azim tehlike ise 
bunlardan hariçtir. 

Batnn bunları kim ödeyecek? 
Biz, dnlet mi? 86\ün Elen'ler 
mi? Btr çete mi? Venfz,.llstlet 
mi? Aotlvenizelistler mi? Meoro 
hükumet taraftarları, yoksa a i · 

ler mi? amuelu ''atandaşl1&r, 

yok a hainler mi? Vfcdanlılar, 

yoks• akıleızlar mı? 

Hareket blttikt~n ve lıeeab· 

lar yapıldıktan sonra barnr da 

anlaşılacak ve o zaman devlet 

Elenlere diyecek ki: " Haear 

işte bu kadardır. Binaenaleyh 

bu kadar fedakarlık ve bu ka· 

dar vergi llzımgellyor, ,, Ek. 

mek bıhahlanacak, butüu hl· 

rlucl derece lüzumlu ı;ıd,ların 

f latl yOkeelccek, leler duracak, 

loıizler artacak ve hulAea ha· 

yat taoınmaz bir yok olacaktır. 

Fakat, bo ıefer, lo bu ka· 
darla bltmlyecek. Venlzelfıtle· 

rln rilyalarında hile gôrdOklerl 

zaman lnanmıyıcakları bir şeyi 

(lmf d ediyoruz. Evet, Venlze· 

Ustler de bu defa anlamışlar· 

dır ki Venlzeloı'larını peşin 

akçe ile ödemeleri ve alkıılırlle 

hırs buhranları plll'a halinde 

s6killmelerl zamanı artık gel· 
ml~tfr. Yirmi senedir, hu Ve· 

olzelistler yaıadılar, eemh:le· 
diler, para kazandılar, hayatın 

,#1<1 

~ TE/).RASINDA... 
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1 efrika numaraeı: 7 

Artık ebediyen ayrılacağımı 

düeOnQyordam da bu yaman 

hakikati havealamı ıldırımı· 

yorum. Dimağım zorlanıyor, 

fakat eonra gene tabilleolyo· 
ırum: 

- Ben -diyorum · askerim .. 
Şahtur Dizordın kalkalı, 

bili (asıla beş gfin gittik:. Ge· 

cclerl battanlyemlze sarılıyor, 

yıldızlara bakarak uyuyoruz. 

Anıya geldik. Buraaı tuhaf bir 
yer. Binalar bekçi kulObesl 

gibi ayn ayrı Ye iki uatllk 

Yazan: Orhan Rahmi~Gökçe 

bir sahil lmtldıdıncs uzayıb 

gidiyor .. 

Manzara değloti. Hayat de· 
~itti. Tipler, ln11nlar, s~sler, 

znkler, heroey değloti ve bo 
değlome hiç durmadın devam 
ediyor .. 

Sıhlllerde'l deve sQrillerloln 

çan sesleri geliyor. Daha bir 

haha evvel bizim ıahturcunun 
IAOball kıya(etl, oturuşu biraz 

hl!!lmlze dokunuyordu. Şimdi 

artık bunlara alışıyoruz. Fırat 

aebrt Gaerbade garub bir baıb 

Halil Serim 'in 
darlığına tayin 
alınmıştır. 

Ne iyi? 
Bu bayram, hiç vukuat kay· 

dedllmemlotlr. Emnf yet memu 

rumuz Bay Şükrfi ve arkada~ 

Jarımn faaliyeti takdiri muclb 
olmuştur. 

Sarıgöl' den 
Bir Şikayet. 

Sarıgöl nahiye ind~n Mehmed 

lmzasile blr mektob aldık. Bon· 

da, yeni tayin edilen hatib ve 

imamın yeni Tilrk harf !erile 

okuyub yazma bilmediği iddia 
edilmektedir. Bu cihetin tab· 
kiki IAzımdır. AIAkadarların 

nazarı dikkatini ceJbederlz. 

aağ tarafına oturdular, köokler, 

kAoıneler aldılar, mileeseeeler 

kurdular, ' resmi memuriyetlere 

ve iş gôrrncden paralar alacık· 

ları makamlara kondular. Fa· 
kat şimdi Flravnın rilyasındaki 

tik yirmi sene bitti , ve öteki 

yirmi sene bathyor. Bo yeni 
seneler içinde de ôdeyecektlr. 

İsyan hareketlerinin tam yı· 
kılışı QzerJne kurulacak yeni 

devletin temellerini hu Venlze· 

llstlerln 1servetlerl teokil edecek· 

tir Onları müdafaa eden ka· 

uunlar artık yoktur. Kendileri 

tOrlil oluyor. Her itibarlı anlı· 

yoruz ki, artık Arab dünyası 

içindeyiz. 

Felluceye gelmlotik. Burada 

indik. SOr'atle, fırkadan alaya, 
taburlara, bölüklere ve nihayet 

takımlarımıza verildik .• 

İotc ben timdi tam bir as · 
kerim: 

Cephede bir zabit namzedi .. 
Hayat birdenbire nazarımda 

yaman bir değlolkllğe, başka 

hedeflere döndn ve bıoh 
gayelere bağl•ndı. 

Efrad•mın yiiztlne bıkıyorum: 

Bunlann çogu, Anadolu ço· 

cuklımdır, Rumelld~n g"len 
çGcuklardır. Sabırlı, mütevek· 

kel lueanlar. Fakat zannedi· 

yorum: 

Ôlilmiln karıısındll hile tOy· 

teri kımıldamıyan bu neferler, 

huca ea kaçak bir badiee tle 

rikalar rKuruluyor! 

İsparta'dan [yazılıyor: 
1 parta, ökonoml ve sanayi 

bakımından lnkltaf tadır. 1926 

bir terafa atılacak ve zararlar, 

birer birer, falzlerlle kendile· 

rlne ödetilecektir. İsyanın ma· 
llyeciıl ihtiyar kadınan earayı 

ilk olar,_k devlet rehineleri 

llateeine girecek ve bunu Ha· 
lepa cilzımheının oğullll'ının 

boradaki servetleri taklb edecek. 

Bunlardan ıonra da diğer dev· 

!etlerin malları gelecek ve bu 

listeyi, bu eözDm ona liberalle · 
rl n senelerce aldıkları ve ellP.· 

rinde tuttukları memnrlyetler, 

maaşlar vesaireler kapıyacak. 

Bu kadar ıtırtllğe, haşin ha· 

dabı şiddetle parhyabilecek bir 

ruh taşıyorlar.. İçlerinde yaşlı · 
lır da var. Takımın Ali onbaşısı 

nevi şahsını inhisar etmiş bir 

asker tipidir. İosana, emniyet, 

ınkuu veriyor. O, yeni bir 
zabit, hele bir zabit namzedi 
görOnce derhal ona rehberlik 

etmeğe koooyor. 
Ôyle ya, ben, ne bu araziyi 

blllyordum, ne harbe glrmlo· 
tim. Ne top, sllAh cayırtıları 
içinde kalmıştım?. 

Siper hayatı nedir, horada 
zaman nııul geçer, geceleri ne 

olur, toprağın içi nasıldır, 

insanlar nasıl ölQr, kurııunu 

yiyen n1&ıl bir inilti çıkarır, 

efingOler bir insanın gövdesine 

nasıl saplanır; ne bileyim lien 

bunları?. 

Fakat lote, siperde ölOmün 

kaqıııncla ve yeni bir Alemin 

, da hnynk'~ve modern bir iplikr 

fabrikası kurulmuştu. Şimdi de 

(Sanayi ve ticaret T. A. Ş. ) nln 

rek.ete lüzum var mı diye soru· 

lablllr. Evet vardır, çOnkil: 

On gOndOr, devlet, ihtllAlle· 
rln en oenflnl, isyan hareketle· 

rlnln en man11Bızını ezmek için 

uğraşıyor. Halbuki, reislerinin 

hareketini reddetmek vatanper· 

verliğlnl göstermek beş on 

Venizcllstten başka biltün dl· 

ğerlerl susuyorlar, dii~Ouftyor· 
Jar, gizleniyorlar ve bekliyor· 

lar... 1922 de böyle değildiler: 
Ü zaman gazetelerinin ıQtunları 

aleybtarlıkla ve altı bakanın 

idamlarını lstiyen kolOblerio, 

içinde bulunuyorum. Hakikat 

olan da budur. 

Bir alay kumandanımız var ki 
onun için: 

- Cesur ·diyorlar· Make· 
dooyadı bombalar içinde doğ · 

muş, yaşamış. Yakın kargaşa· 

hklarda bemeo heryerde, her 
cephede boluomuo, bfzzat çar

pışmış, yaman bir asker .. 

Kemal de benim bölü~ilmde .. 
Akşam oldu. Cephede ilk ak· 

eımın man11sını, yalnız asker. 

olan bllil'. Kemal'le tabur ka· 

rargAhında karoılaıtık. Yüzfime 
tuhaf tuhaf baktı: 

- Bakalım ·dedi· bu harb 
denilen nesne nasıl blroeydlr? 

Sonra güldü ve ilave etti: 

- Eğer ölecek olursan bana 
daha evvel haber ver .. 

Kemal gittikten eonra bir 

köoeye çekildim. Gene dtıştl· 

-------
yeni maklnalarlı genlşletifıJ>l 
vr. faaliyete geçlrllmtştlr. 

Ayrıca, Tilrk gillyağcılık il 
lnilet şirketi tarafından bl 

gülyağı fabrikası kuroımuşııı 
ki, asri ve fenni bir varlıktır 

Gnlyağcılık, İ~parta'ıun el!~ 
bir itidir. Cümburiyet fdare,ı 
bunu nazarı dikkate alarak btf 

ııenelik programa yeni bir ~ol 
yağı fabrikası inşasını dı i14ff 
etmiştir. Şirketin vQcude getir 

dlğl ve resmi görülen fabrik' 
nın inşaatı bhmlıtir. Mootl 

işi de epeyce ilerlemiştir. BO 
tao güller, iJİ f latle fabrlk•f' 
satılmıştır. Bahçe eabfplerl fi 
ziyetten memnundurlar. Fahri~' 
'hu mahsul yılanda toe baolır' 
caktır. 

~şahetyetlerio imzaları ve reyltı 
rfie dolu idi. 

Şl~df lıe ayni adımlırıll 
dilleri sanki yok gibi ve ee'' ı 
lerl kııulmııı bekliyorlar 111 

kendi kendilerine diyorlar ki: 

"Kfmbllir, Allah bOyük, bel· 
ki Venfzeloe gene movaf f•• 
olor . ., Evet, böyle düşQosOO' 

ler ve beklesinler Bugiln. de' 
ğilse yarın, 6b0r g<lu ödeytı· 

cekler, hem bu tefer bu adıdl' 
lar için birinci derecede ıoO· 
hl m ve kıymetli olan bir neeo' 
ile, kendi paralarUe ôde1e' 

cekler. 

nilyorum. Gene mazi ile blf 
ba~ayım. HAii hatırımda: 

Genç dadı lle konuotuğO; 
gılniln gecesi haetalanmıotıd 
Bir hafta evden çıkamımıetıtSI 
Teyzemin .. ızları gelmlele~ 
Benim adadı bulunduğumu 

llyorlarmıf. Çıka geldiler .. 

- Aaaa, basta mısın Tızııll' 
Diye bakındılar .. 

- Ne vır ·dedim· halt .... 

fevkalade blrşey mi ki? 

Teesıilrlcriul glzllyemlyorl~ 
dı. Bllhıuı Nevlo'ln göıl 
birdenbire kısılmış ikl ıf~ 
benziyordu. Ben Nevln'deo a;I' 
yao, Nevlre'den de üç yat ,İ 

yilktüm. Nevln'le benim l ,ı 
vacım, ti çocukluğumuz ı•" 
nındanberl menuubıhlı f IOİ 
Nevin bftyftmlo, yetlt•1 / 

- Soau ,., 
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Analdou'nun Tarihi Tefi·ikası 

fiATU/( flAKAtl 

TefrikapNo. 7 l\I. AYHAN 

Salak Bir Nara Attı: Uö Höööoyt. Sanki 
'Kıllç Değil, Cirid Oynıyordu .. 

Bir eanlye geçmemişti kf, 

o da atının g~mlnl çekti ve 

"" bacaklarını sıkta, yokuş ıışeğı 

dikildi. Savaş yerine varmıştı. 
İlk gözüne çarpın, Karaboğa 
ile Salağın yanyana çarpışma· 
ları olmoetu. . 

KHftboğa. sağdaki süvarinin 

kim olduğunu henQz farketme· 
lblttl.. Salak bir nara attı : 

- Ulan kıçtan bacakhlar, 
dayanın! 

Karaboğa, başını çevirdi ve 

Sılağı görünce, ııevlnçle bağırdı: 
- Salak, kardeıtm!. 

Salak, ıldmş eımedl, bir nan 
dıba anı : 

- Hö hööööyı! 

Karşıeını üç aOvarl düşmüş 

16. Sanki kılıç dtğll, genzellk 

olııon diye clrld oyoıyordu. 
Bir aralık, içlerinden blrJnl 

•ttın yuvarladı. Salık bir kah 
kıbı ıınucdu : 

- Herif, armut sepeti gibi 
dOşOyor yahu!. 

Ve karşıeındıkl ile de alaya 
lıışladı : 

- Nued<'n g,.llyordun civa 
1hrn.. Gözlerin neden o katlar 

ktıçok senin?. Kılıcımı bari gö 

teblliyor musun! Şurada çene 

ilin Hğ tarafında bir tvrl 8lnek 

•ır, bele dur şunu öldfireylm! 

Ve bu @on cümle ile beraber, 
1hnın iletfinde öyle bir hareket 

}•ptı ki, ıol taraf tan ve bay· 

••oın kıçı OstOnden dOşectk 
.. llıldı. 

Sılak, luhcını; dOşmanının 
~1111 çeneılne ve tarif ettiği y~re 
111dlrınlş ve gene dlm·dik ke 
tlhnteıt 

Çırpı~mı kızıııyordu. Salak, 
tepeye doğru baktı. Aybeyl ara· 
1ordu. 

BıtıDı geriye çevirince, Bol 

~f tı onu, ftç atlanın ortasın· 
gGrdG .• 

- Bizimki tehlikede! 

Diye mmldandı ve atın hı:· 
~taı o tarmf a cevirdi. Bu sırada, 
g 

r lllızrık burnuna eıyırarak 
tçı(. 

~ Satık, kızgınhğındın bir kil 
Gr B•Yardu. 

ela - Ulan ·dedi· ay mı ean· 
ta heni! 

Ve bir manevra ile hasmını 
:tını ıldı. Bıldır baldıra gel· 

ltlerdl. Kılıç sallamak imkanı 
1oluu .. 

- Köpek! 

------·-... -------Ve kim bilir kaç defa ayol 

şeyi yapmı~tı. 

Haydudlordan dardü ölnııişlü, 

ikisi de yaralıydı. 

Atmı, ormanın dibine doğru 

sürdü : 

- Ayhııy ·diye bağırdı ken· 

dini kolla! Sola bak! 

Eğer Salak, bu euretle bağır · 

masaydı, Aybey çokt•n kara 

yeri boylıyacaktı. 

Bereket ki, Salak görmüştü. 

Bir kasırga glhi }eıierıılıti . 

O eırada Aylıt!y, karşısındaki . ' 

ilç süvariden birinin kalklnıoı 

parçalamış, kafa taeıoı ikiye 

bölmOş ve yuvarlamı~tı .. 

Salak, k~yu JI bir nara attı: 

- Ya~şa arsl&ınım, yaşşa! Kı 

lıç dediğin böyle vurulur! Şimdi 

birini bana b;rak ta hesap ça· 
buk bitain! 

Aybey, 

- Şu pehlivan bozuntusu 
herif benim payım! 

Diye cevap verdi. Fakat Sa 

, lak hundan m emnun kalmnınış 

tı . Çüukü Ayheyin karşısındaki 

hattıi kendi indto ve Karabo . 

ğa'dao hl bir herifti. Soğuk 

lr.aoiıhkla ve ustalıkla döğO,il· 

yordu. Darbeleri, eıyralışlan 

tehllkelldi. A ltmda ki hayvanın 

manevra kahlllyeıf d,. ~·ok ~·ük 

sekti. 

- Aybtıy, Aybey! 

Hem döğOşüyor, hem konu 
şuyorlardı : 

- Sen o ızbandudu bana 

hırak! , 
- Olmaz Sı lak, olmaz! Çün. 

kü bu herif b~nlm atalarıma 

varıncıya kldar eöğdü. Ya o 

bent gı>bertecek, ya ben onun 
bağırsaklarını deşeceğim. 

- .Fakat! 

- Sus Sılak! Şeref imle ye . 

min ederim. Kılıcımı evvela ıe 

nln baeaodı parçalarım.. Sen 

bent ne sandın? 

Salak bu cevabı bayılmıştı: 

- Yaşşa! lleeey, enul ulan 

tokmak kafalı, eş~ek suratlı 

herif!. 

Diye lılr nara savurdu ve 

tek mızrağını, karşıeındakioe 

savurdu .. Süvari, derin bir inilti 

çıkardı . Atın gemlerlui elinden 

çıkardı. Atın gemlerini elinden 

düşürdü ve biraz ötede Blllana 

sulleoa yu \'&rlandı . 

Bir ayağı özenglde kalmıştı. 

At ürktü vr: zorlu bir çifte ~ı· 

karttı. Artık l~I hltmi4ti. 

- Sonu l'ar -

Ankara Oalkevinde Köy· 
lü Bayramı Yapıldı. 

Oörtyüz Köylü, Atatürk'ün Heykeli 
önünde Köylülerimizin Boyok ön
dere Bağlılıklarını Tekrarladılar. 

~~~~-----~-..·~--~~-------Ankar1. 22 (A.A) - Ank.ara 

bılke•inde bugün köylO bay· 

ramı yapılmıştır. Bu maksatla 

char köylerden gelen dörtyüze 

yakın köylü balkevl mt:nsublı · 
rlle birlikte önlerinde muzika 

ve toprak verimlerile ııOslenmi~ 
temsili arabalar olduğu halde 

ıebrln bOyOk yollarından geçe· 
rek oloı alanına gelmişler ve 

burada Atatürk heykeline bir 

çelenk konularak Büyük Ön· 

dere kar~ı köylülerlmlztn bağ 

lılığıoı ve !evgllerlol en güzel 

sözlerle yaıatan eöylevler söy· 

lenmiştir. 

Bundan sonra yOksek ziraat 

enstltOaGne gidllmlt ve köylü· 

çok dar olması yOzlnden ene 

thünün her yerini köylüleri· 

mlzln istedikleri gibi gezemlye· 
c"klerlnden ötilrQ mütee88ir ol 

doğunu söylfyerek: 

- Fakat, d"mlştlr, burası 
Bizin kendi eviniz, öz ocağınız · 

dır. lıtedfğiniz vakıt gelir gezer, 
görftrıüoOz. 

Ziraat Hakam B. Muhite Erkme· 

nln söylevine HıtlkevJ köycGler 
şubesi Oyeılnden Mehmell Tark 

menoğlu karşılık vererek teşek· 

kor etmletlr. Köylülerimize ene· 
thünQn bertarafı gezdirilerek 

kendllerlne lzıhat verllmletlr. 

Saat 15 de köylü konukları· 
mız şeref ine bir mdsımere ve· 

Altay Türkspor'u, K. S. K. lzmirspor'u, 
Göztepe Buca'yı Yendiler. 

~-------------.. ~-------------
Pehlivan Gnreşleri, 8 isi k le t Yarışları Da Yapılmışllr. 

Cuma giluü eabahtan Alsın · 

cHk stadyomunda ilk mıçiarıoa 

baelandı. 

İlk oyun Altay - Türkepor 

arB!lıoda idi. Geçen e.efer K S. 
K. takımına çok zaylf bir kad 

ro ve (B) takımı oyuncularlle 

çıkan Türkspor'lular bu maçta 

takımı daha iyi bir şekilde 

tertib etml~lerdi. 

11k devrede Türkepor'a mnğ· 
hib olarak (2) puvanıoı kay· 
beden ve binnetlce puvantajda 

geri kalan Altay öcQoü almak 

için ciddi davranmıf, 7 gol 

atarak oyunu kazaomı~lardır. 

Altıııordu - Şarkspor maçın

da Şarktıpor'lular çıkmadık.la 

rmdan hakem eeremonl yapı 

rak Ahınordu'yu hOkmen galib 
saymıştır. 

GlJztepe ·· Buca maçı: 
GOoOo heyecınlı ma .tarın 

den biri addedilen bu oyundı 

Buca takımı teknik bir oyun 

göstererek {;4'.Jztepe'yl zaman 

zaman tehlikeye dOşürmO§tftr. 

Fakat hücum hattında gol çı 

kırabilecek eleman bulunma 

dığındao el~ g,.c;,.n fırsatlardan 

istifade oluoamemıştır. Buna 

mukabil Göz1t·pe'lilı·r 3 sı:ıyı 

yaparak oyuodırn ü l çıkmış· 
!ardır. 

K. S. K. lzmirl'por ınaçı 
Günün soo ve b"y,.cıoh maçı 

bu iki takını ara ıodald O) un 
idi. 

İlk d.evrede 1 O galib çıkan 
lzmir~pnr'un bugün de iyi bir 

netle~ alıb almıyacağı rnrulu 

yordu. Oyunun oeıicesi daha 

bidayette anlaşıldı. Çünkü K. 

S. K . lılar Bilmi'nlo gayretile 
teblikell hilcumludao geri kal 

mıyorludı. JzmtrEpor :3 ilocil 

dakikada ilk golü ylalkten 

sonra l O uncu dakikada ikinci 

v~ haftayım soounı kadar be 

şlnci gollerini yidl. İkinci dev 

rede de daha iki gol yiyen 

lzmlrtıpor 'lular aocak. bir tek 

Hyı yaparak oyundan 1 - 7 

mağlup vaziyette çıktı. 

Balk sahaaında Buca--Şnrk· 

apor maçına Şı'rkeporlular çık · 

madığından Huca (B) takımı 

ıeremoui ile galip geldi. 

Altınordo Göztepe ırmıınd•kl 

maç çok alikalı ve heyecanlı 

oldu. Altınordulolınn bir pe· 

naltıyı dıtarı atmık aorl'!tile 

kaçırmalarını mukabil Göıte · 

pelller bir tek gol yaparak oyu 

nu kazandılar. 

mir'c gelmedi~iodeo milaabaka 
iara üç kişi arasında devam 

t-dilmesine karar verildi. 

Hııkem heyetinin kanrı ile 

bu üç pehlivandan baogİiılnln 

daha eve~ güreşecrğlol keblt 
fçln kur'a çekildi ve kur~a Ri 
fat pehlivanla Tt•klrdığlı Hü!e· 

yin pehlivana iıııbet ettiğinden 

lldd giirt>~tilrr. Nrtlcede Büee 

yfo prhllvan gallb geldl. Hal · 

buU h•lk Teklrd•ğlı HQıryln 

pehlivanla Mülayim pr-blhanın 

güreşini gör"llrk hır.yordu. Fa· 

kat kur'anın l11betloe de blrıry 

denemeıJi. 

Burnava Spor Eğlenceleri 

Burna va Gençler Birliği 
f lilal Takımını Yendi .. 

~~~~~~---~~~~--~-
Buroava, (Husuei) - Cuma ler ve fırkanın koymut olduAu 

günü Burnava alınında t:. H. çok güzel kupayı takım ıkap1a· 

fırklıı tarafından tertib edilen nın• werdller. Bay Cemal df! 
spor tğlencelerl çok gOıel oldu. gençlere bir ıöylevde bala•du. 

Bayram uçurmaaı da bugftne Fırka çatııı altında topla bir 

tesadQf ettiğinden İımlr~den surette çahfaD Buma ıa geaçlllf 
ıkın akıo seylrciltr grlmfıtl. gerek futbol, gerekte atletlım 

Tam saat lkibuçuktı fırka he· ubılarında iyi hlr ııaavaffakı· 

yetinden bay l:IOsnfi Ataca ile yet b11nmııt1r. Buraava'nın 

b&y Bedll'nln nezareti •hında muhiti naa.rı itibarı alı•rak 

f!ğlenceye baılendı. l\luzlka Is· bu kolilbün federasyon teıkl· 

UklAI martıDI çaldıktan ııonra lltı içerisine ılınmHı llsımdır. 
voleybol maçı yepıldı. Bu maçta Burnava'lıler lzmir rnınt•ka 

heyetine müracaat eımitler 

mnku h,.yf'tine df! '"tebbO 

aata girl:ml~lerdlr. 

Bisiklet Yarışı 
Cuma günO eabab Rf'tadi 

ye'df!n 30 kilometre biükld 

yarışı yapıldı. Bu yanı• lamir· 
ıpor'ctan Kb.ım. Cud,.t, Sil· 

J .. yoıan, Nuri K S.K. lan Rirl 

KortiuJ, Altay'dan l'nl olıoak 

Oure ahı kiti ~irml~l"rdl. Hun· 

lardan Cevdet'ıe Sülf'yman'ıa 

IA~tlklerl p•tl•dığındın Jırı,ı 

bırık mık ıuecburly .:ti o de . hl· 
dı!ar. 

Sona 2 lkilot:nelre kalı yan 
yaoı gideo KAzım'l• Rirl yek· 

dlğıarlnl geçmrk için ol•nca 

kundlerile çıhabyorlardı. 

lbayet 59 dıkfka dakfbcla 

K .S K . tı:n Rlri btrlncilit:, bir 

saniye farklı da lzmlrspor'dıa 
Kizım lklncllfğl aldılar. Tam 

bir enue de Alıay'dan Pc-1 
QçüncQlftğü ka11ndı· 

Yüksek Ziraat 
Enstitüsü 
Profesörü Geldi. 

- 0.eı 3 GncQ yüzde -

Valh hulurııak zeytin mıata· 

katarını gezerek tetkikat yapa 
cağıı. 

- Bıydud! 
ta Sııı~ın iri elleri tlddetle 

~tadı. K11kacı benzeyen pıtr· 
dtk/•rı bir hamlede ~kareısın· 

lerfmlz burada enstltn rektörQ ve 

tedrlh heyeti talt.belerl tarafın· 

dan kareılınmııtır. EnetiıGde 

bulunmakta olan Ziraat Baklnı 

bay Muhlis Erkmen konuklara 

karşı: ( Arkadışlar hoşgeldlnlz, 

uğurlar getirdiniz) diye öztürkçe 

olarak söylediği bir. söylevde: 

rUmfş ve JerlklAI marıı ile bat· 
lıyın bu mfteamerede Çıkallar, 

Karaoğlan, Banal, Gerede ve 
Viraocılık köylt'rl tarafından 

Alaturka pehlivan gftre~leri 

Buroavıı takımının kazandığı kupa 

her iki takım berabere kaldı· 
lar. Çuval yarışında Rlzı birinci, 

Fethi ikinci, yoz meıre sftr'atte 

llaa1D birinci, Şeref ikinci, 

1500 metre muknemette 4 

dakika 40 Faniye ile Rıbml 

birinci, Riu ikinci geldiler. 

Yumurta koşusunda eczacı 

BOsnü Kemal birinci, Ahmed 

Can ~tk'ilr ikinci geldiler. 

Bundan sonra Burana· Hl · 
lal takımlarının maçına baılandı. 

• • • 
Bugcın profeıör •e doktor 

Bay Kerim Ömer, Vali General 

K4zı m rnrlk''le blrllkt.. ~ttal 
kıynığıoa giderek klyaakta ıet· 

kik.at bıılamıılardır. 

S 111 Y•ktlıdı ve atından çekti. 
.\d •lıgın yüzQ kan içindeydi. 

tll d· 1 1 l.fr ""' t:tm t glbldl. Korkunç 
dt tekil ılınııtı. Haımını, atin· 
._ ta •yır1nıı kendi ılloın Q.9tü· 

~ e •ltnııtı. 
lrı 

cloı. parmıklarıoı gırtlı~ını 
L_ dı Ye öyle ııktı ki herif 
~t ' ~e bir horoz gibi hırıldadı 
ttl loar-, içi partal dolu bir 

~l teldlade yuV1rlındı. 
lata. lak, oaı dönlp bakmağa 

16-m g6rmedl ; 
~ ~aklarnun kunettnden 

- Aul sizler için yapılmış 

olan çlf tçlllgln ilerlemesi, yOk· 

ııelmeal, l'erlmtnlo artması için 

yolla!' araıtırnıık, yollar gö3ter· 

mek, tarım bllglıl yapmak, yay· 
mak (lzel'e kurulmuş bulunan 

bu öz yurdumuzda sizleri Hygı 

eevgtle sevinç ve kıvançla eelAm· 

lanm. 
Demlttlr. 

Bay Mahlll Erk.men nkda 

Cumorluk marşı eöylenmlıtlr. 

Saylavlırımııdın B. KAiım 
Nami bir açılıt nutku söylemiş, 

köycGler şubeal başkanı B. Ke 
mal de Balkevlnln bu yıl için 

de köylülere yaptığı işleri kı· 
aaca anlatmıştır. 

Bundan eonra mllli tOrküler 
söylenmiş, mllli oyunlar oynın· 

mıı, f ıtiklAI ve BHbıhçe piyes· 

lerlnden bir parça teınsll edil· 

mittir. 

Hılkevi tarafındın bu gilzel 

gGnGn batıruını yıtalmak G&e· 

re köyl6lerlmlze fidanlar ve· 

rllmlflir. 

Cuma gftoQ halk uhaııında 

öğleden eonrı binlerce seyirci 

önünde alaturka pehlivan gil· 

reşleri yapıldı. 

Koçak ortada Bucalı Meh 

med pehlivan raktplerlni yene 

rek ilat çıktı. 

Btıyfik ortadı 1zmir'll Ya· 

malı pehlivan kazandı. Başıl · 

tında Gnoanlı Hamdi Pehlivan 

raldbt Abdüsselam pehlivana ye· 

nerek kazandı. 

Bıı pehlivanlığa Karaall, Rl· 

fat, Tekirdağlı Oaeeyln, Metil· 

ylm pehlivanlar çıkacaklardı. 

Halbuki Karaall pehUtan ya· 

pılaD dante lcabflt ederek 1s 

Bu 'ilaç için Halk lırkaeı bir 

kupa koymuştu. Tepecik kulü 

bünden bay Meeıafa'nın ldare

ııinde yapılan 01on baştan nl 

bıyete kndar çok ıevkll, çok 

heyecanlı geçti. Hlltl takımının 
çok gasel Te ıni t hlcomhmnı 

Burnu• mQdafaası oıaklattırı· 

yordu. Burnava tıkımı faik bir 

oyun göstererek sıfıra karşı 

bee sayı Ue oyunu ,k .. ndı. 

Hakem bay Mustafa dı oyuna 

gilıel idare etti. 01ondın eoan 

belediye •e fırka relılerl Ue 

6rkı heyetladea blly Ataca 

gellflerl topla711rak tebrik etd· 

Burea~da Ablbıyat ada Hrilen 

eo~Gk ve kGkilrtlCl ıu; ı.dyo 

ık.ti•ltesl itibarile çok sengin 

bulunmuıtur. Bu ıu; b6yBk bir 
lıtlkbal ndetmektedlr. 

Yeni Polisler 
Pollı ıeçme heyeti don Em· 

aly:et mild6rQ Bay Feyıl Ak· 

korun baıkanhgıadla topl•••t 

we bot poU. •em•rlnklanaa 
mlrecaat edealerduı ......... 
ledal .., .... ......., 



Paris'te üçler Mü
zali.esesi Basladı .. 

' ---·····----- Bışı l tocl yüzde -
tslmlf bir bava olrketl teşekkill 

etmiştir. Teftiş heyeti reisliğine 
doktor Ekner tayin edllıulotlr. 

Londra, 23 ( A.A ) - Eekl 
Dış leleri bakanı Slr Ostln Çam· 
berlıiio Blrmlugham'da siyasi 
ufukta toplanan bulutlar ve 
Uluslararası münasebetlerin in· 
lnkl9afı hakkanda söylediği bir 
söylevde demlttir ki: 

- Açık söyllyeceğim. Bana 
kalırsa :siyasetimizde bazı ace· 
mlllkler olmuştur. Berlln'e da 
vet edflmemlzln sebebi belki de 
müsavi hukuk aablbl devletler 
grubunda enaz tarafgir olmak· 
lığımızdır. Öyle zqnnedlyorum· 
.ki yapılan daveti }"'ransız •e 
İtalyan dostlarımıza bildirerek 
Berlin ·e hareketimizi ilin et· 
meden evvel bu seyahat bak· 
kında beraber mQzakere etmiş 
olsaydık daha iyi etmlı olurduk. 

İngiliz hakanlarının Berlln 'l 
zf yaretlerl arefesinde Almanya· 
nın kendisini Ver11y muahede· 
sinin askeri kayıtları ile bağlı 

olmadığım ani olarak llln edlıl 
ve ne garb, ne de orta Avro· 
pa'da bulonmıyao mikyasta bir 
ordu teola.11 etti ğlnl blldlrmeıl 

bfttftn danya için btıyilk bir 
darbe oldu. Bayle bir ı:amanda 
verilen böyle bir karar bana 
yapılın taahhtıdlerln kıymetleri 

hakkında şilbhe Yerdi. Bılyilk 

bir ulus bayle hareket edene 
bir l!ulb sistemi lrnrulrnaz. 

Diplomat, ln~lltere'nln bo 
kabil şeyleri kabul eımlyeceğlnl 
beyan etmekle sulh gayesine 
daha iyi yardım edileceğini 

Omld ettiğini eöyledfkıen son· 
ra muba(azak.Arların lideri söz· 
lerlnf şöyle bitirmiştir: 

- Solhan ldımeal ile alaka· 
dar c1evletler1n ıolbu koruması 
için müştereken hareket etme· 
lerl lizımdır. Umumi teminatı 
ald bir Jşte rol oynayacak vazf. 
yelle bulunmamız icabeder. 

Amerika, Alman hareke
tini beğenmedi· 

Vaşington, 23 (A.A) - B. 
Bal Alman kararını tınib et· 
medlğlnl lhHs etmiştir. Bakan 
Almanya'dan bahsetmeksizin 
demiştir ki: 

8. Eden 
Londra, 22 (A.A) - B. Eden 

eaat 18,27 de buraya muvaaa· 
IAt etmlt ve B. Lanl'ın bir mft· 
meaelll tarafından karoılanmııtır. 

Almanya da Konfe
ransa Çağırılıyor mu? 

Londrı, 22 {A.A) - Royter 
Aj•naının btldlrdlğfne göre flay 
Sıymon Avam kamarasındaki 

beyanatında halya'nın ılmallnde 
bir ıehlrde toplınacak olan 
iki net garb devle ti eri konftran· 
sına Almanyı'oın davet edilme· 
eioln de muhtemel olduğunu 

söylemiştir. 

Bu takdirde muhtelif görilf 
meler netlceelade tavazzuh ede· 
cek vaziyeti dört devlet hep 
birlikte tedklk edeceklerdir. 

Londra, 22 (A.A)-Almanya 
istihbarat bilroıuodan: 

Lord Eden bu akşam Parla'e 
hareket edecektir. Üç devlet 
mftzakereaioln cumarteal akoa· 
mına kadar devam edeceği 

zannedilmektedir. Bay Eden; 
paz.rteıl ubahı Amaterdam'a 
giderek oradan Slr Con Say· 
mon'ı getirecek olan tayyare ile 
Berlln'e hareket edecektir. 

İtalyan - Fransız Notaları 
Aarasındaki Fark .. 

Bertin, 22 ( A.A ) - Döyçe 
Algemayn Çaytong; Franııız n 

halyın notaları arasında mtıhim 
bir fark olduğunu yazarak di· 
yor ki: 

- İtalyan notaaı Almanya'ya 
tam bir hOkftmrani ve hukuk 

mfisavatını tıoıdığı halde Frao· 
sız notası hukuk mtıeavatının 

tahakknkuna mlnl olmak için 
emniyet iddialarını tekrar et · 
mektedlr. 

Ktıçllk itilaf ta Akisler: 
Bftkreı, 22 (A.A) - Alman 

kararları Bakreo, Prag ve Bel· 
grad araııında nokıal naur te· 

atisine vesile olmattor. BGkreo 
resmi mablf ilinde muhafaza 
edilen gizliliğe ~men kaçak 
ltlllf de•lellerloln hattı hare· 
ketinin garb dnleılertala hattı 
hareketine uygun olacağı anla· 
eılmaktıdır. Fraau'aın Ulaılar 

derneğine mClraeaatl burada pek 
ziyade taı~b edlllJ!lttlr. 

itolya Mtlİneesili Gidi) or: 
Roma, 22 (A.A) - Hariciye 

mQııteoarı l:S. Suvlç bogftn lSğ· 

le vak.ti Parls'e hareket etmlotlr. 
Orada yarın ôğle tızerl B. La· 
va) ve Lord Eden ile yapılacak 
toplantıy• iştirak edecektir. B. 
Suviç; istasyonda İngiliz ve 
Fransız haytık elçileri ve hı· 

rlclye bakanlığı 1akeek: memur· 
lırı tarafından uğurlanmıştır. 

- Amerika ve onun uloıı· 

ları muahedelerin biitün htl· 
k6mlerloe kıt'! olarak riayet 
edilmesini teşvik için aıümkiln 
olan büttln maneli nQfuzlarını 
dalma kullanmalıdırlar. Ameri
ka devamlı bir barışın bOtfin 
bünyesi muahedelerin te::kll 
etmesi lıizım geleceğini dalma 
teyfd eylemiştir. Ulualararaaı 

mee'elelerln muslihane bir su· 
rene halline inanan herke! 
merly~tte elan muahedelere 
riayet etmemek husuııundıkl 

umumi temayOlfi garmekle mO· 
tezıyid bir endişe hissetmek· 
tedlr. 

Almanya'ya Yeni 
Mnstemlikeler Lazım. 

Berlln, 23 (A.A) - Hav111 
ajansı muhabirinden : 

B. Hnl'On muahedelerln lal· 
bikl lehine Amerikan'ın manevi 
nüCozunu kullanması IOıomu 

haklundakl beyanatı fena kar· 
eılanmıttır. 

Varıova, 22 (A.A) - Aık:eri 
mahaftlln gazeteal olın Plotkaz 
Borojnı; Alman kararının ibdaı 
ettiği 'Vaziyeti Uluılararuı ted· 
kik ederek diyor ki: 

- Garb dnletlerlade hhıl 

olan akafllAmeller bir karıııkhk 
maozaruı H mflıterek bir azim 

yoklapnu gaııttrmektedir. 
Kurjer Pronl g11eıeıl de ıöyle 

yazıyor: 

B. Uerhert Sa- lzmir 1 nci icra 
muel'in Beyanatı. memurluğundan: 

Bir Otomobil Denize Y 
varlandı, Gitti .. -----··----

- Baıı 1 inci sahifede -
tekrar getirmeyi iatlyor. Ti ki, 
Almıny~ hokok m08avatını ve 

izzeti nefsini ıamamile mOdrlk 
olarak ııulbua taralnloe diğer 
dnletlerle beraber çalııııın. Bo 
İngiltere'nln birdenbire Parla, 
Roma 're BrOkeel'e arkaıııaı 

dôadilğQnü Uade etmez. Bay 
Saymon, Almanya, ileride yapı · 
lacak 01ftzakerelere iotlrak eder· 
1e hundan memnun olıcağtnı 

açıkca eöylemlttlr. 

Fransız gazeteleri 
Neler yazıyorlar~ 

Parla, 22 ( A.A ) - Alman 
Ajaoaınıo hususi muhabJrl bll· 
diriyor: 

Franeız matbuatı Berlln'e 
verilen proteııto notasını başka 

başka tefsir etmektedir. Gne · 
tein Franeı'nıu Berlio sefiri 
ile Alman dışarı işleri bakanı 

B. Von Norat arısındaki ko · 
nuomauın naılk4ne cereyan et· 
tlğlni ve Almanyanıo Pırla 

eef irinin de Fransız notasını 

kabulden imtina etmediğini, ın · 

cık Franea'oın ileri ıilrdüğQ 

deJlllerJ kabul eylemedlğlol 

yazmaktadır. 

Eko Dö Parls gazetesi bun. 
dıo lııtifade ederek B. Laval'a 
htıcam eylemektedir. Bu gıze· 

te dJyor ki: 

"Almanyı'nın ve İngiltere· 
nln menlmslı tedbirleri B. 
Lavıl'ın kayıtaıılığı teıad teş 

kil etmektedir. B. Laval bir 
takım entlrlkalarla B. Dumergln 
wıD'iCiın;-k-;z;udıktiD &-;.;ra 
dııarı işlerini ele aldı, Şimdi 

kurnazlıkları artık para etme· 
dlğlnden oışkına dtsnmOştür. 

Ne yapıcığanı bilmiyor.,, 
Jurnal gazetesine gare, Fran· 

sız sel lrl ile Alman dııarı işleri 
bakanı araeındaki gartlşme na· 
zikAne olmuo ise de menfi bir 
netice vermiştir. Şimdi yapılacak 
iş mOcriml fikrinden çevirmek 
tir. Halbuki uloalar kurumunda 
yapılacak bir teıebbtıı boş ko· 
nuımalara mtıncer olacaktır. 

Uluılar koruma nlzamnameılnln 
16 ıncı maddesinin tatbiki Al· 
manya'nın ihracını intaç ede· 
cektlr kl böyle bir tedbiri yara· 
maz çocuğu tekrar aile oca~ına 
@'etlrmek ılyuetl ile telife im· 
kAn yoklar.> 

Matln gazesl de ıayle ya· 
zıyor: 

«.Fransa ve İtalya'aın teşeb· 
bftalerl muvaffak oJmuıtor. 

ÇtınkO bo de•letler bir taraf la 
nrllen herUlrlO k:aral'a muhalif 
olduklarını gaatermişlerdir. :o 

B. Glgnonx Joornnee İndaı· 
trlelle gazetesinde alaylı bir 
tarzda diyor ki: 

.. Belki de Alman ıeflrtnln 

Fransız notasını ıu sözlerle ka· 
bul etmesi bekleniyordu: "Ne 
gazel bir veılka, cidden parlak 
bir tez ihtiva ediyor. BGyOk 
bir itina ile tetkik edeceğim. 

İleri aQrCUen ıebebler doğru lae 

ytızbla klollik orduya avdet 
edertı. » 

Zayi Diploma 
926 seoeıılnla 292 numara 

ile aldığım diplomamı zayi et· 
tim. Yeniaial çıkartacağımdan 

eıklıinin bakma yoktur. 
Diş doktoru 
A. Cevat Dığh 

Ali oğlu oeman ağanın em· 
IAk ve eytam bankuandın 

adOnç aldığı paraya mukabil 
bankayı ipotek eylediği lzmlrde 
fettah mıhıllealnde ve tapu 
kGtüğünün 135 ea'.. lfealnde 
37 4 adanın 23 paneli menzil 
sokağında 32 rakam •e 36 taj 
ve 15 metre murabbaında olan 
bu hane Qç katlı olub birinci 
katta taohk ve bel& ve goeul · 
hane vardır. orta ve fiet kattı 

birer oda mevcud ve 700 lira 
kıymetinde olan bo evin ma 
mftştemilit 

Mülkiyeti açık artırma ııure 

tile ve 8(4 numaralı emlAk 
're eytam bankaııı kanunu mu· 
clblnce bir defaya mahsus ol· 
mak ve kati artırması 1.5.935 
çar1J9mba gtıoO aaıt14 de lzmfrde 
hnkumet konağındaki l inci icra 
dairesinde yapılmak Ozere 30 
gün mOddctle aatılığ(koouldo. 

Bu artırma neticesinde aahş 
bedeli her ne olursa olııun 

borcun ödenmeıl tarihi 2280 
numaralı kanunun merlyete 
girdiği tarihten eonraya müea. 
dlf olmnsı basablle kıymetine 

balulmıyarak ençok artıranan 

Ozerlne ihalesi yıpalecaktır. 

Satıo 84;1 numarala ~mlak ve 
eytam bankası kanunu hüktım. 
lerlne göre yıpılaca~ından ikinci 
ıtırmaeı yoktur. 

Satış peşin para ile olup 
mOştedden yalnı~ yftzde iki 
buçuk dellAllye masrafı ah· 
nır. işbu gayri menkul 
Qzerinde hMhangl Mr oekUde 
bık talebinde bulunanlar elle· 
rlodekl reemt vesaik ile birlikte 
yirmi ~ gün zarfında lzmlr 
icrasına milracaatlırı lAzımdır. 

Aksi halde hakları tapu ıl· 

cilince malam olmadıkça pay· 
!aşmadan hariç kalırla.r. 18.4· 
1935 tarihinden itibaren şart· 
name herkese açıktır. Talip 
olanların yüzde yedi buçuk te· 
mlnat akçeıl veya mlllt bir hın· 
kı itibar mektubu ve 34 6371 
dosya oumaraalle 1 inci icra 
memurluğuna mtlracaatları UAn 
olunur. H.lı. No. 57a 

lzmir 2 inci icra: 
memurluğuııdan 

Bayan Talla'nıa emlAk 're 
eytam bankaıından ôddaç al· 
dığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği lzmlrde karo•· 
yakada donanmacı mahallealnde 
dlltver aokeğıada 8 yeni DO· 

maralı ve 144 metr1ı murabba· 
ındakl mezkdr haneye kapıdan 

içeriye gtrlldlkte taıhk: bir an· 
tre azerlnde sağda blc oda 
kartıda diğer bir odı Hğdakl 
odanın yanında kGçilk bir oda 
yukarı çıkıldıkta kartılıkh iki· 
ıer oda ve merdiven ortasında 

bir 're motbah yanında bahçeye 
çıkılır kapı &andık odau, IO· 

lumbı, elektlrlk teel11tı olob 
mutbak yanında bir oda çama· 
oarhk vardır. 2000 lira kıy· 
metli bu evin ma mftştemUAt 

Mftlldyetl açık artırma ıure· 
tile ve 844: numaralı emlik ve 
eytam bınkaıı kanunu mocf· 
hince bir defaya mahıuı olmak 
tartlle arıırmaaı l ·5·935 çar· 
ıamba gftnd aaat 14 de 
lzmlr'de hftkdmet konağındaki 
ikinci icra dairealode yapılmak: 
dzere 30 gaa mtıddeıle 11tı· 

lığa konuldu. 

---~--~~-~---------
Cuma güotı ıaat onbeşte hl· 11tı1 deposu memuru olan .,_ 

rlncl Kordon'da ~el benzin lekender dlrekaiyoao ıcllf 
deposu anonde bir otomobil etmek iaıemlı, fakat Şel der 
kazaeı olmuo Ye Bay Rapoport'a ıu önGndekl virajda çok iJJ 
ald 52 sayılı otomobil kazadan giden otomobile manevra ~ 
aonrı içinde Qç klıl bulunduğa tırımamıotır. Otomobil ~ 
halde denize uçmuştur. Etraftan deniz kenarındaki korkul 
yetişenler; bzada yaralanmıı dlvarıaa çarpmıo, an kıımı 
olan üç kişiyi denizden çok dlrekalyonu parçalandıktan 
zor kurtarabilmişlerdir. ra denize yuHrlanmıttır. Ü~ 
. Vak'ıt şöyle olmootur: bırakılmıt olan bir otobol 

Alıııancık gece bekçlıl 92 uyuyan ıoför muavini gtırftll 

numaralı Nuri oğlu Bay Tıahlr den uyanmıı ve az ıonra '-, 
ile SelAolkll Veli oğlu Bıy nizden: 
Şabab ve Ct!l41eddln oğlo Bay - lmdad! 
lıkender akıamdan tamir r.ttl Seslerini duyunca 
rtlerek Standard benzin depoeu bulunan dl ğer arkadaolırını 

önilne bıralu lmıv olan 52 nu· alarak denize dftşenlerla tı9'1 
maralı otomohile binmişler ve dına koomuotur. 
ııiğıra almak Qzere Alaancak Bunlardan bay TJ 
vapur lskelealne kadar gitmiş· burnundan ve sol bacağlD~ 
lerdir. bıy Şabab gazd datftnden, ~ 

lstındard benzin satış depo· dıklarıadan •e bacağından,~ 
eu memuru tarafından b•y İıkeader de muhtelif yerlefl'l 
Şahab direksiyonu idare edi· den yaralınmıetır. Bay T 
yordu. Sigara aldıktan sonra n Şabab'ın yaraları a~rCI 

döni1şle bunlardan Şel benzin Tahkikata denm edlllyor. 

Kışlada Mns. Mev. sabo alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar 

Mdstıbkem me•ki ııa. al. ko. noadaa: 

Cinai 

hpınak 

Taze bakla 
Kab ık 

Miktarı 

kilo 
780 

2160 
2760 

Muhammen 
bedeli 

Lr. kr. 
983 

teminatı muHk 
akçeli 

Lr. kr. 
74 

Taze fasulye 5520 
Patlıcan 6900 
Tomateıı 1840 
Taze haber 800 .J 

M6stabkem mv. lutaatının ynkırıda clnıı ve miktarları Y" 
yedi kalem ıebze ihtiyacı açık ekııtltme ınfetlle aatın alını~ 
tır. ihalesi IO.nfaan.935 çırşambl! gftntı saat 15 te kışlada 

mv. aa. al. ko. : da yapılacaktır. lıtekltler tartnameılol 
gün komisyonda gareblllrler. MilnakuHına lttlrak edece 
ıartnımede yazılı veslkalarlle birlikte lbale:11atlndea enel 
mlayona milracaatlMI. 24 29 3 8 850 

Mflııtahkem mevki 11. al. ko. nandan: 

Miktarı Cinai 
Kilo 

5200 Iııpanak 

11120 Taze bakla 
11960 Kabak 
23900 Taze fasulye 
29900 Patlıcan 

8280 Tomatea 

Muhammen 
bedeli 
Lr. k:r. 

4479 

Teminatı moTak~ 
akçeal 

Lr. kr. 
3:)6 

4148 Taae bftber ~ 
Mıt. mv. kıtaatının yukarıda :ciaıl Ye miktarları yazılı 

kalem ıebıe ihtiyacı açık eksiltme ' aoretlle Nlın ıha• 

İbaleıl 10.nlaan.935 çaroamba gtlntı Nat 15 te kıılada Mıt. 
aa. al. k:o. da yapılacaktır. istekliler ıartaamealnl hergGa ko 
yoada garebilirler. MGnakaaaaına lotlrak edecekler oartnallJ 
yazılı vealkalarlle birlikte ihale Natlnden enel komlııyon• 
racaatlerl. 24 29 3 8 849 

Mtıatahkem me•kl aa. 

Miktarı Ctnıııl 

1050 Ispanak 
2600 Bakla 
3200 Kabak 

al. ko. nuodao: 
Muhammen 

bedeli 
Lr. kr. 

1098 

6400 Taze fasulye 
7100 patlıcan 

8.J O Taze bGber 

Temltatı munkkal• 
akçesi 

Lr. kr. 
82 35 

2080 Tomateı ~ 
Mat. m'r. kıtaatıaıa yukarıda cinai ve mlktuları yaaıh P 

kaltım aebze ihtiyacı açık ekılltme ıuretlle aatın alına~ , 

-Jhaleıl 10.olıan.935 çarıamba g6a6 IHI 15 te kıtlada Mı•·,-! 
u. al. ko. da yapılacaktır. İateklller fartnameılnl hergCln k~ 
yonda görebilirler. Manak ... ıına l~tlrak edecekler tarta• J 
yazıla nılkalarla blrltkıe ihale aaatladea enel komlıyon• 

8 racaaılerl. 24 29 3 8 8' -

kaııı kanonu hakamlerlae gare Akıl halde hakları ııp•..., 
yapılaca~ından ikinci artırma clllnce malam olmadıkÇI 1~J yoktur. laımadaa hariç kalırlar. '/.. 

Sıtıı peıln para ile olup 1935 tarihinden ltibereD i,1 
miltterlden yalnız ynzde iki name herkeae açıktır. f 

Berllner Tıgeblat gazetesi, bu 
beyanattı Fraosa'nın kat'i tezi· 
ne bir lstlnatgAh görmekte ve 
hunun Almanya'y• karşı bir 
hareket olduğunu aôyllyerek 
tunları lllve etmektedir. 

- Almanıa'da işsizliğin azal· 
maaı blllıaııea ordu lhtlyaçlırı 

için yapılan lma14uan ileri gel· 
mektedfr. Binaenaleyh Alman· 
ya'nın ıalh ılyuetlae dönmesi 
aucak onan ıalh lmailtına H· 

detl ile mlmkllMtlr, Boau 

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

Bu artırma netlcealade 11tı1 

bedeli her ne olursa olıua bor· 
can ôdenmeıııf tarihi 2280 DO· buçuk dellAllye maerafı alı· olanların ytlıde yedi baço• ~ 

Almanya muahedelerla A vru· 
pa'ya ıalh getiren bir vasıta ol· 
da&ano laklr etmiyor. 

için de Franııa, laglhere ve 
Amerika'nın Almanya'yı yılaıı 

yeni krediler değil, fakat ayot 
zamanda yeni mahreçler ve 
mleıemllkeler lt!mla etmeleri 
lkımcbr. 

marala kanun merlyete girdiği 

tarihten aonraya mOudlf olmaeı 
haaablle kıymetine bakılmıya· 

rak ençok artıranın Gıerlne 

ihalesi yapılacaktır. Satıo 844 
aamarala ema.k ve eytam ban· 

nır. ftbu gayri menkul aze· mlnaı akçası veya 111tllfgtt 
rinde herhangi bir ıekUde bak b1111ka itibar mektuba ye~ 
talebinde bulunanlar ellerindeki 6882 doeya numan11le fi 
reami vesaik ile birlikle yirmi 2 inci icra memurlapn• ,. 
gtla urfuııda lzmlr leruaaa cutları llAD oluar. 
mGracullan IAumdır. B. it. No. 602 
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UmlYlml Haırpte Tüırlkoye 

de OngöDüz C<aSlYSDaırna 
Yazan: Conl Bohan 1 Tefrika numarası.} 03 

Bu Dumanların Kokusu Daima Ri-
şar'a Fena Günleri Hatırlatacak 

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

8u kadar işlek bir yolun milletin Almanlar tarafından unutmadı. 

fyl muhafaza edilmiş bir halde badireye sürüklenmiş olmasına Öğleden sonra kolbaşını geQ· 
bulondorolmssı ancak Belçika teessüf ettiler. Asker karavana tiler. Şimdi birkaç saat için 
Yol mfthendfslerine vergi oldu· yemek üzere mola verdiği za. c':lolerhıde açık yol vardı. Arazi 
ğundan Ankara yolunun ufak man onlar da öğle yemeği için şarka doğru biraz meylederek 
tefek 4rızaluı mazur gôrdlmell durdular ve siyah ekmek, kuru onları büyük bir nehrin udi · 
idi. Bir yandan Tftrklye'ye incir, ekşi şaraptan ibaret olan sine indiriyordu. Az sonra 
haa karmakan,ık nakli vaBJta· yemeklerini yediler. Rhar; cepheden dönen ktıçük parti · 
ları; eşek, kilçD.k Anadolu at· biraz Almanca hilen zabitlerden lere rastladılar. Yôzlerfnde 
ları, ök'ftz, manda koııolu ara· blrlle görüşU1. Alman zabit şimdiye kadar göroıedtklerl bir 
balır bltlb t'ftkeomlyen yolcu· Rlşar'a; doğru Rus hududuna mana vardı. İlk teeadOf ettikleri 
luklarına giderken, karşıdan da gittiklerini, Kaf kasya'da şanh yarah gorubları her cephe ge· 
kırık dillr'ftk bll4Uabmer posta· bir zafer kazanıncaya kadar rfslnde görillen tabii şeylerdi. 
lara yarah getirmekte idiler. yürüyeceklerini 11öyledl: Fakat bu defakller kıt'alarını 
l:afUelerJn yanından geçebll· - Fransa ve loglltere'yf kaybetmiş, ekseriyetle çıplak 
tnek: için saatlerce beklemeğe mağlub ettik. Şimdi eua Rus ve aç zavallılardı. Yol boyunca 
tnecborfyet h4sıl oluyordu. ya'nın. . kudreti kesilerek ozanmış par· 
l.a.ranlık basmadan evvel biraz Derken nberlenmlş bir dersi tiler, yorgunluktan bajını çevl· 
Berbeet eaha bularak son silr'at· tekrar ediyor gibi söylüyordu. 'lb te bakamıyacak derecede 
le on mil yol aldılar. Fakat Maamaflh son derece yorgun mecalsiz grublar ~c')riililyordn. 
•rabanın lhtllıtçlarla sarsılması olduğunu da Uave etmt-ğl - Sonu vat -
lltşar'ı endişeye dftşftrüyordu. 
Bit defa zavallı; adamakıllı 
•akarıa olmoıto. Saniyen en 
lndkemmel Roa Ruvls otomo· 
hlU bile olsa eninde sonunda 
011.urı da hakkından gelebl· 
lirdi. 

Her ne hal ise, eaf havada 
'nlltkllAtla da olsa yol almak 
gene bir nimetti. Peter'in rengi 
'Yeri.ne gelmf ttl ve sert rüzg4r· 
1•tı geytlr: gibi kokluyordu. 
Ötede.beride korolıo konak 

'erlerinden odun ve tezek .ko 
~tıları geliyordu. RüzDıirın 
b~ o 
glJltuııona karışan bn duman· 

ı,, 
~ 11l kokular• dalma RfıJar"a 
•hetenglz günleri hat1rla· 

t11cı1t .. 

d Saaıler geçtikçe Rtıar ken· 
l laıoı daha f yf hlesedlyordo. 

1
:k defa ıaborlle Ayerden ller-
Yerek ateo hıttına girdiği 

t11-.ı ı ll ın arı hatırlıyordu. Doğrueu 

h 1t•r şehir hayatından pek 
0tlanmu, binaenaleyh hu 

~olculoktan memnundu. Artık 
~•rk, giden yolun Ozerlııde 
'111nuyorlardı. Er·geç bu yol 

oaıı111 lt rı lıarb meydanına göuıre· 
~le ti. O meydan ki casus faa · 

0
YetlerUe pek alılkadar değildi. 

b 
11

1
lar ıte1,1 hattına sokulacak, 

eki d • ~ e dftşmamn gerleınde 

1 fllldllerlne göre vazife alacak· 
•rdı İlk ile b. ve eon mee'ele ordu 
g ir <:ılgın kadın araemda 
d. ec,en 11'.liicadele idi. Artık Of• 
tı ırı:n 

tı mücadelesi Rlşar'ın 

"•ıırındı ikinci derecede kalı· 
JOrdu. 

1lı~:ce pis bir evin döşemeleri 
,E; ne uzanarak uyudular. 

tteaf h 
tt8ı sa ah ta bir kar serpin. 
.\ttı~çlııde yola dOzüldüler. 
Çolt Ytikııelf yorlardı. Soğuk 
d L !llddetll idi. Refakatlerln· 

"'•d ark d 
ldl E 8 8 !il ·Ki adı Hüseyin 
eıı;ğl Vlelce buralarda yolcolok 

Yııtıe:den RJşar'a geçtikleri 
dq hakkında izahat veriyor· 

• •tnoı R lat il lşar pek farkına 
•nııy d )illt or u. Bütün sabah bft-

bır 'c. bir Y0.r6yfiş kolonu geride 
bit•ftn•kla Uğraştılar. En aşığı 

ırka t b 1 ~ıt' a m o edfleo bu 
gôr 

11 şimdiye kadar Rlşar'ın 
liet~edlğl cebri bJr yilrftyft.!Jle 

Yordu. 
ltitar 

b•tb etmeli ki Törk'lerfn 
lıtr kahlllyetl hayret edilecek 
.. "•zlveltP. 1111 A .1._.:1 __ ._ _ 

il[ DOKTOR 

Fahri Işık 
fzmir Memleket Hastanesi Rontken Mfttahassıeı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELER1 

ve ELEKTİRİK TEDAVİLERİ. 

Yftriimi,en ve Bilhassa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Viofo 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tednileri Yapılır. 

Bornava satın alma k~misyonunda iha· 
leleri yapılacak olan asker il8.nları 

Bu.rnava Sa. Al. Ko. nondan; 

Cinsi Mi"tarı 

Un 
Un 

Un 
1 

3 

Kilo 
29000 
50000 

150000 

Ödemiş 
Burna va 
Gaziemir 

Açık eksiltme Ue 

" 
Kapalı ıarf la 

Miktar, cinai ve mevkileri yukarıda yazıb yiyecek hfza. 
larında gösterilen usullerle ekslltmiye çıkarılmıştır. 

İhale 3 nisan 935 çarşamba ~O.nO. Bornava'nınld saat 
10,30 da, Ôdemlş'fnki saat 11 de ve Gazlemlr'inld de 

eaat 14 te yapılacaktır. 
Muvakkat teminat Burnava için 338 Ura, Ödemiş için 

196 lira, Gaziemir için de 1013 liradır. 

4. - Kapalı zarfa fetlrak edeceklerin ihale günOnde azami 
saat 13 e kadar mektoblannı komisyona vermiş bulun· 
maları. 

5 - Şartnameyi görmek~lstlyenlerln: her · gün ve Lleteklllerin: 
mezkur gln ve:: saatlerde komisyona müracaatlerl. 

19 24 28 2 802 

lzmir Muhasehei Hususiye Mil· 
dorlttğünden: 

Bedeli s1abık1 

5101 
İdarel hususiyet vllAyete alt Balçovada Ağamemoan ve ılıca· 

lar1 icara verilmek üzere kapah zarf usollle müzayedeye çıkanl· 
mıştır. Şertnamesloi görmek lstlyenlerin daireye, pey sürmek 
lstlyenlerlo de 10,4,935 çarşamba günü saat 9 dan 12 ye kadar 
tekllfnamelerlle birlikte encümeni vilayete müracaatlerl. · 842 

Söke Belediye Başkanlığından: 
Belediyemiz elektlrlk şirketinin müddeti 12 nisan 936 tarl · 

hinde hitam bulacaktır. Makine dinamo ve tevziat tablolannda 
maada bütün harici tesisatımız hazırdır. Gerek ortaklık ve ge· 
rek tesisatı da üzerine almak soretlle talih olacakların ve bu 
bapla izahat almak istlyenlerln 20 gün zarfında belediyemize 
müracaat etmeleri ilan olunur. 24 25 26 27 28 29 847 

lzmir 1\laarif Müdürlüğünden: 
İlk okullar için 987 llrahk defter, cedvel vesaire yaptmla· 

caktır. Bu iş 24.8.935 gününden başlamak üzere 15 gün açık 
ekslltmlye konulmuştur. Yapmal fsthenler nO.munelerlnf, f lat 
listesini ve hususi şutnameslnl görmek üzere hergiın maarif 

müdürlüğftoe, eksUtmiye girmek letiyenler de 7 .4.935 pazar giı· 
- "' .. ...n . , ... . .. .. . • • 1 - .. ~- -•-

İzmir belediyesinden: 
1 -;- Belediyenin bir yıl 

lçlode neşreulreceğl 1000 Ura 
muhammen bedelli ıazete ilan 
işi başkatlpllktekf şartnamesi 

veçhtle ve açık ekelltme ile 

30·3 935 coma.rtesl g6n6 saat 
16 da ihale edllecektlr. İştirak 
için 75 lira movakkat teminat 
ile söylenen gün ve eaate kadar 
komisyona gelinir. 

2 - 1302,66 lira bedeli 
mohammenll Gftndoğda ikinci 
kordon 54 adanın 217, ll met· 
re morabbaandakl 38 eayılı 

area satışı ihalesi belediye baş· 

kAtlpllğlndekl şartnamesi veçhlle 

ve açık artırma ile 30·3·935 
çumartesl günd eaat 16 da lha· 
le olonacakur. f~tlrak için 98 
lha muvakkat teminatla söyle· 
nen gf1n ve saate kadar ko· 
misyona gelinir. 15 20 24 29 

Şehir mecUsl aşağıdaki ruz. 
namede yazıla işleri konuşmak 

Qzere 1·4·935 "pazartesi gılnil 

mutat toplantılanna başlıyaca· 

ğ1Ddın o gD.n eaat 16 da eaym 
üyelerin belediyeye gelmfllerl 
bildirilir. 

Rozname 

1 - Geçmlo zabıt hulasası 
2 - Başkanlıktan verilecek 

935 yılı bütçesi. 

3 Başkanlıktan ve:Uecek 

• 4 - EncO.menlerden gele· 
evrak. 839 

-------!· fJnlvereltede Döçent, 
(Muavin Profesör) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergün öğleden 
sonra bakar. 

İstiklal caddeli No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN BUL 
Telefon : 49250 

l - 20758.18 lira keşif bedelli Aydın • Tire yolunun 1 
455 · 19 + 233 arasmda 9 menfez ln~aatı eksiltme 
istekli çıkmadığından yeniden ve bir ay mfiddetle 
zarlık eksiltmesine konulmuştur. 

2 - İsteklilerin 661 numarala eksiltme kanununa gfüe 
zırlıyacakları vesikalarla yilıde 7 ,5 otıbetlode tem 

akçeslle 11.4.935 perşembe gfinO. saat onbeşte vll 
encılmentne gelmeleri. 

3 - EkeUtmlye girecekler ehliyeti fenniye vesikalarını 
mühendisliğe maracaatle almaları . 

4 Fazla izahat almak keşif evrakını g6rmek · lstlyenl 
İzmir ve Aydan nafıa başmılhendlsllğine m6racaatleı 

Turgutlu asJjye hukuk hA· 

kimliğinden: 

Boşanma isteğinden davacı 

Tnrguthı'da İstlkl&l yerinde 
otoJ'an ayık oğlu mostafa lnzı 

ayşenin koc1Bı lstiklıil M. oto· 
rur arif oğlu ibrahlmln otur· 
doğa yer bulunmadığından llA· 

24 28 4 8 80fl 

nen yapılan çağumıya gel 
miş isteklinin lsteylel ile a 

sında gıyap kararı verilmi 
Gıyap kararının llıioı gar 
den başhyarak beş gdn içi 

davab itiraz etmediği gört'U 
doru~manın arkasında göt 
ceğl ilin olonur. 845 

Tl:.:J Q K iYE 

llQ/\~T 
BAN~AS·ı 

.DARA 
RiDik<T iDEN 



niz ... 

ve Pi\rjen ~ahııpın 
En Üstün Bir ~lfts· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Müs bil 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat Snrgnn 

Haplarım ~faruf 
ecza depolarından 

ve Eczanelerden 
Arasınlar. 
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SIHHAT 
ECZANESi 
Hamdi Nilzhet 

Ucuz, taze, temiz lllçlar bulunur 

11 Baodorak - Büyftk Sa· 
'1•-IBl-mı•••----•' lebçl Hanı kar1Jısıoda. ............................................... 

Hamza Ilüstem 
lF otoğ ıra f lhı a ifil es ô 

---· .... - --
1 - Bayram günleri açıktır. 

Muhterem mOoterllerlmlzden gördfiğftmftz rağbet ve 
teveccfthe oacfz bir mukabele olmak tlzere bayramın 
birinci gQoQnden Mertın nihayetine kadar reılm çek· 

tlrecek Aıygılı müetertlerlmlze birer zarif hediye ver· 
meğl düşılndak. 

M Ooterilerlmlzln bo bedi yemi zl kabul etmekle bizi oeref· 
lendlreceklerlol amit ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
n umum fotoğraf malzemesi baytık tenzllAt ile eatıl· 

maktadır. Muhterem mflşterllerlmlzlo bllhısH nazarı 
dikkatlerini celbederlz. 

Resne Fotoğrafhanesi Sahibinin 
Müşterilerinden Bir Ricası .. 

İkinci Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kapattığımı Hygılı 
mflşterllerlme ll4n ederim. 

Klloelerlml Emirler çıroıııoda Bay Hamza Rftstem fotoğraf· 
hanealoe naklettim. Sfparlo vermek lıtiyenler lQtfen oraya oğ· 
raeınlar. 

Ben de timdllik ekser zamanlar oradayım. 

BAHAETIIN ·FOTO RESNE ....................................... 
Denizyolları lzmir acenteliğinden 
Denlıyollırı loletmesl vıporlarıoa lzmlr limanından tahmil 

veya bo .aporlardın tabliye olonıcık eoyayı Ulccarlyenln tahmil 
ve tıhltfye ftcreti bir sene mftddetle talibine ihale olunmak Qzere 
21 Mart ~35 peroembe gOntloden itibaren 20 gQn mftddetle 

mftoakasıyı kooulduğundao talihlerin 1 O NiHD 935 çaroamba 
gOnO saat 15 de İzmir acentelik: blnaeında yapılacak açık indir· 
meye iotlraklerl ve bo bıbdakl ,eraltl anlamak lıtl,renlerlo olm· 
diden ıcenteliğlmlze milracaatları Ulo olunur. 

21 24 27 ~l 3 7 

_.,. Doktor ~ 

Zekai Tarakçı 

Aylık elektirik 

Masrahnız yüksek mi? 

içi gazli 

Bu marka az sarfiyat, hoJ ışık, 

ve uzun ömürliidür. 

Mehmet Tevfik 
BftyOk Elektirik, Telefon vE: 

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

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDA1S KUMPANYASI 

"ULYSSES" vapuru 20 martta beklenmekte olup yükOnd 
boşılttıktın sonra Burgae, Varnı ve Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

"CERES., vapuru 25 marttan 28 marta kadar Aovers, Roler· 
dam, Amsterdam ve Bımburg limanları için yftk alacaktır. 

"ULYSSES,, vapuru 8 nisandan 11 nisanı kadar Anvere, Ro· 
terdam ve Bımburg limanları için yuk ılıcaktır . 

SVENSKA OR1ENT LlNIEN 
11ROLAND,, motörü 20 mıulta Roterdam. Hamburg, Copeo· 

hıgeo, Dantzlg. Gdyniı, Goteburg, Oıdo ve lskaodlnavya liman· 
ları lçto yok alacaklar. 

"VlKlNGLANDtl motörü 2olsandı Roterdam, Hamburg. Co· 
penhagen\ Dıntzlg, Gdyniı, Goıeborg, Oslo ve lekandlnavya 
Umanları için yftk alacaktır. 

Slt;RVlCE MARlTlM ROUMAlN 
Garbi Akdeniz için aydı bir Muntazam Sefer 

"PELES,, vapuru 6 nleanda gelip 7 nlBBnda Malta, Ceoova, 
Mırallya "" Barselona hareket f'decektlr. 

" ALBA JULYA ,. vapuru 1 mayıstı gelip 2 mayısta Malta, 
Cenevo, Marellya ve Baraelon'a banket edecektir. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İzmir Nev·York araeındı ayda bir muntazam eefer 

"l'AMESIS,, vapuru 19 marna (doğru) Nevyork lçfn yük 
ılıcaktır, · 

11RINOS,, vapura 20 nlııanda ( Doğra ) Nevyork için yftk 
alacaktır 

Hamlo: ll&nlırdald hareket tarihlerindeki değlolkllklerden acente 
meı'ollyet kabul etmez. 

Fazlı tafsll&t için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye olrketl 
blnıeı arkuında Fratelll Sperco acentabğına mflrıcaıt edilmesi 
rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 

V. N. 

VV. F. H. Vaıı 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 
0 AVOLA,, vapuru 15 martta 

• bekleniyor, 4 nisanı kadar An· 
vere, Roterdım, Bamburg ve 
Bremen llmınlırına yükllye· 
cektlr. 

11SAMOS,. vapuru 15 nlıao· 
da bekleniyor. 20 nleanı kadar 
Anvers, Roterdam, Hımborg 

ve Bremen limınlırmı yak 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
BAMBURG 

"TROYBURG ti vapuru 25 
martta bekleniyor, Hamborg 
ve Anvereten yftk çıkarıp An · 
ven, Roterdam ve Hamburg 
Umrnlarına yük alacaktır. 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Han. Birinci Kordon 

Tel. 2443 
The Ellerman Llneı Ltd. 
110PORTOt1 vapura 21 mart· 

ta Ltverpool ve Sevanseı'dan 
gelecektir. 

1
• FLAMlNlAN " vapuru 22 

marttı Ltverpool ve Sevenııeı· 

dan gelecektir. 
11DELOS,, vapuru 21 martta 

Bamburg, Bremen ve At>vera· 
ten gelecektir. 

" TB URSO ,, vapuru balen 
limanımızdı olup tondra ve 
Bull için yak ılıcaktır. 

Not Vurul tarihleri ve va· 
purların isimleri ftzerlne deni· 
ol.kliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

-- • • 
IZMIR 

" NORBURG ti vapuru 28 =I marttı bekleniyor. Hamburg ve 
=ı Aovers'ten ytık çıkaracaktır. = JOBNSTON VV ARREN LlNES 

"EKSlLON A,. vapuru 2 ol· 
sanda bekleniyor, Nevyork, 
Filıdelflya ve Boeton limanla· 
rını yok ılıcaktır. -- Esnaf ve Ahali bankası 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. ---··----
HertilrlO Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir eeoellk mevduata' o/o 6 
Altı ıyhk t1 % 4,1·2 
Vadesiz beeıbı carilere % 4 faiz verir. 

1111 il il 111 111111 111 1 ili 1 111111 il il 1 

- LTD - LlVERPUL - 0 DROMORE,. vapuru 8 ol· 
eandı bekleniyor, Anvere ve 
Llverpul'dın yok çıkarıp Burgas. 
V arna, Kôetence. Gılıç ve 
Bralla için yük alacaktır. 
11NEPTUN,. SEA NAV1GATİ· 

ON COMPANY Ltd. 
BUDAPEŞTE 

"DUNA,, vapuru 5 nleıodı 
bekleniyor, doğra olarak Oralla, 
Budıpeşte, Bratlılava ve Viyana 
için yOk alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSBıP 
CORPORATıON 

"EKSMOUTB., vapura 19 
nlaan • doğru btklenlyor, ı ev· 
york, Fll4delflya ve Baltlmor 
limanlarını yok ılıcaktır. 

11 EKSELSIOH ,, vapuru 3 
mayıstı bekleniyor, Nevyork 
limanına yilk alacaktır. 

11 EKSMINSTER 11 vapuru 19 
mayıea bekleniyor, Nevyork 
limanına yak alacaktır. 

N. B. - GelllJ tarihleri ve 
vapur tarihlerinde acentemiz 
hiçbir mes'uliyet kabul etmez. 

Telefon No. 2007 · 2008 

KASE 

N_E.DKALMiNA ... 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker illnları 

Ankara M. M. V. sa. al. ko. dan: 
Yarli fabrikalar mamulAtından ve beher tıncelnin tahmin edilen 

f lalı 315 kuruş olan 20000 tane kiUm kapalı zarf la ekstltmeye 
konulmuştur. 1haleel 27 ·3· 935 çarşamba gOnfl eaat 14 dedir. 
Muvakkat teminat 4400 liradır. ŞartoamesiolJ315 kuruta almak 
ve örneğini görmek lstlyeoler her gilu ôğleden sonra komisyona 
uğrayabilirler. Ekslltmiye: girecekler muvakkat hınkı teminat 
mektubu veya maliyeye yıtınlmılJ temloat kır1Jılığı alacakları 
makbuzlarla artırma, eksiltme kanununan 2 ioc ve 3 flocd mad· 
desinde yazıh Vf'elkılarla birlikte teklif mtıktoblarını ihale aaa· 
tinden enaz bir saat evvel M. M. V. sa. al. ko. na vermlo bu· 
loomaları. 740 8 13 20 24 

Ankıua M. M. V. sa. al. ko. dan: 
Yerli fabrikalar mamuliitandaa 25000 metre ekmek torbalığı 

bez kapalı zarf la ekaUtmeye konulmuştur. Beher metresfnlo 
tahmin edilen f latı (97 ,5) kuruştur. 1baleei 26 ·3· 935 salı 
gtlnfi saat 11 dedir . .Muvakkat teminat 1825 lira 13 kuruştur. 

Şartnameeinl parasız almak ve örnrğlnl görmek lstlyenler her 
giln ögleden eoora komisyona uğrayabilirler. Eksiltmeye gire· 
cekler muvakkat banka teminat kartılığı alacakları makbuzlarla 
artırma ve eksiltme kanununuu 2 inci ve 3 üocQ maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte teklif mektublarmı ihale eaatindeu eoız 
bir eaat evvel Ankara M. M. V. sa. al. ko. na vermiş bulun· 
maları . 7 4 l 8 14 20 21 

Ankara M. M. V. sa. al. ko. dan: 
Yerli fabrikalar mamolıitıodan ve beher metreıloln tahmin 

edilen f lıtl yoz on altı kuruo yirmi pırı olan 40000 metre 
arkı çıntılığı bez kapalı zarf la ekeiltmiye konulmuştor. ihalesi 
27 ·3· 935 çaroamba günü eaat 11 dedir. Munkkat teminat 
3495 liradır. Şı.rtnameılnl 138 kuruşa almak, örneğini görmek 
ietlyenler her güu öğleden ıora komisyona uğrayabilirler. Ekellt· 
meye girecekler muvakkat banka teminat mektubu veyı maliyeye 
yatmlmıo teminat karoıhğı alacakları makbuzlarla artırma, eksiltme 
kanununun 2. inci ve 3 dncfl maddelerinde yazılı veelkalarl• 
birlik.de teklif mektuplarım ihale saatinden enaz bir Hat evvel 
M. M. V. 81. al. ko. na vermio bulunmaları. 

739 8 14 20 24 
Ankara M. M. V. ea. al. ko. dan: 

Yerli fabrikalar mamnlıitındın ve beher metresinin tahmin 
edilen flatı 36 kuroo olan 'yüz bin metre kıhf lık bez kapılı 
zarf la eksiltmeye konolmoştar. lhıleıl 26 ·3· 935 11lt gıloO 
eaat 15 dedir. Muvakkat teminat 2700 liradır. Şartoameelnf 
180 kornea almak ve örneğini görmek lıtlyenler her gün öğle· 
den sonra komisyona uğrayabilirler. Ekslhmeye girecekler muvalr.· 
kıt banka teminat mektub veya maliyeye yatırılmış teminat 
karoılığı alacakları makbuzlarla artırma, eksiltme kanununun 
2 inci ve !3 ilnc(l maddeslnd" yazılı veıılkalarla blrllkde tek.lif 
mektublarını ihale saatinden enaz bir 111at evvel M. M. V. ı•· 

al. ko. na vermlo bulunmaları. 742 8 14 20 24 

~-" Gaflarzade Oteli ,._ 
Otel bıştaobaşa yeniden boyatılmış ve mobllyaıı tecdit 

edllmiotlr. Sıhhi temizliğe son derecede dtkkıt ve itina 
edilmektedir. Servis muntazam, oda f lıtleri zamanın lca· 
bma göre ucuzdur. Bundan evet senelerce mftsteclrl bolun• 
muo olduğum bu mfleeseseme gösterilen rağbetin gene gö9· 
terllmeeinl muhterem müşterilerimden rica ederim. 

Abdullah 1\-lolaliç 
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D~möır ŞYlbe~ö ; 
ikinci kordonda Borea civarında kendi bln11ıoda ~ 

TELEFON:!2363 --····---
Hertilrlü Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Milsait şeraitle mevduat kabul edilir 

Hububat, nznm, incir, pamuk, yapak, zeytin· ~ = yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· ~ = pılır. Mallarm vftrudunda sahiplerine en mOsa· ~ 
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