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üçler Konferansında Mutabakat Görüldo 

Mussolini, Sulh Arzum-;izun, Esası Birkaç Mil
yon Çelil~ Süngüye Dayanıyor, Dedi. 

~-------------.~·~· ........ ------+------

ltal ya,: u er Vaziyete Karşı Hazırlıklı imiş. Almanya HükUm·eıi 
Mecburi Askerlik Kanununu Çıkarmak üzeredir. 

----------~ ..... ~ . .-.- ---
Evvela Straze 1 Konferansı, Sonra 

11
unn bir Fransızca mecmuadan aldık. Bay Hitler'fo Bay Göriog ve Bay 

Cöbelai harb kasketlerini imal ederken göıtermcktedir Altındı ou 
yazılıdır. cMart aouzııı gülümsedi: Gizli hazırhklan 

b. Su,iç dönerken: caklardır. itulmaldlr ki mali 

Pırtı, 24 (A.A) - Bay Su· eeheblerden dolayı fili orduyu 

ya ve Almanya'oın Sulhseverliği 
Konsey Toplanacak. llus· 
Şimdi Anlaşılac~kmış. 

teşkil edecek olan 300,000 ki 

şinf o hebblrden 
alınması mümkün olamıyacak 
tır . Bu itibarla bıtkn suret 
lerle ikmal edflecek daha mah 
dut bir talim usulü dOşOoQte 

cektlr. Bu münaeebeıle Gene. 
ral Fon Mek a keri talimi bü 
cum kııaaıına hasretmeylb hl 
himum ünlverslte ve llkmek 
teblerle liselerde de • hazırlı~ 
tıliml erl , yaptırmayı ıasa vvu 

etmektedir. t;eneral Fon Mı·k 

- Mekteb mualllnıi zablı iu 
~ u •ırln bir yardımcısı olmalıdır 

A ker ilk f~ lrriade azami gayret 
gösıermeJiyfz. 

Diyor . E a!en Alman 'gnv· 
leri mesai kamplarında gerçek· 
ten bir lhuri askeri terbi ye 
görmektedirler. 

İngiliz gazetelerinin fikri: 
Londra 24 ( A. A) - Slr Con Boy M u.solioi bir merasimde. 

Dün 1 Kadın öldürüldü, Saymooıo seyahatinin ehemmi · 1 mesalelnl giiçleştlcecek her tOr· 
yeti dolıylslle matbuat onun - Sonu 4 occı yüzde -

Varolun 
ödemiş'li 

Kardeşler .. 
- --··---

ödemiş'te Yavrular 
Bile " Knltnrclller ,, 
Tayyaresi Alacaklar . 

Ödemiş'den yazılıyor: 
Geçen yıl kurban bayramın· 

da 6250 tıne kurban derld ile 
1137 tıoe cşolı kurbıaı 

ve kurban parHını tayyareye 
bağışlı yan ve dördfioctı tayyare· 
lerlnl ısmarlamak için çalııın 
yurdeever Ôdemlş'Hler bu yıl 
kurban bayramında da Oç bin 
liraya yakın bir para değerinde 
olan (Altı binden fızla korbın 

derllerlnl} ve yılzlerce Ura kor· 
ban parasını, birçok canlı kur· 
baularla iyi para değerinde olıo 
danaları tıyyareye vermekle 
hamiyet duygularını bf r kez 
daha ıınıtmışlırdır. 

Mektep sıralan nda okuyan 
yurdrnver yavrular da tıyyareye 
korbın armağan edilmek üzere 
ara larında topladıkları kurban 
paralarını tayyare şubeelne ge· 
tlrlb teellw etmfolerdlr. 

<KültürcOler) adını taşıyacık 

olan tayyare için Ödemiş Orta 
ve 11k okul okutanlırıoın yıllık 
tubbiidatı 300 lirayı bulıcaktır. 

Bntçe Tetkikleri 
Ankara 24 (Bueusi) - HOt· 

çe encfimenl, 935 batçesl tet· 
kike başlıu:netır. 

'tfç ıkıam Romı'ya gitmiş ve 
btteketl esnasında Bay I .aval 

ltraLndan oAorlaomııtır. 
Berııo, 24 (A.A) - Hana 

lrıtıbablrinden : 

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

~ker devılrme y111&1 pızır· 
leıı gG.oG neıredllecektir. 16 
;:'rttı UAn edilen aııkeri teşkl· 

ba tatbikini temin edecek 
~rlerl. lhtln eden bu yHa· :Q derhal neırl mukarrer lee 

9 htlk6.met Slr Con Sıymon'un 
'-teketlnden enel bu f ti hl r 

" llltlpbemlyet 1 çerisinde hu· 
~dQrmıyı btedlğlnden neşret · 
'-'ekten çekinmemiştir. Bazı ga· 

~eler bonon kıııten böyle te· 
qlr d S e lldlğlnl ve evelemlrde 
~' Con Sıymoo ile bu husus· 
ıı.._ llıt!zıkere edilmek istediğini 
L 1 ediyorlar. M11mdih as · 
ıııtert b 
11 

mu arrlrlerln yazılarını 

' ~rın yasanın hızı teferrua· 
•111 

öğrenmek m0mk6n ol· 
11111ttur. 

llırblye nezareti meneuhla 
tı11d 
111 

•n blobaşı Gorc yazdığı 

~ •kalede askere alma uaulünO.n 
•ldel · 

111 
erıal kaydetmektedir. Mu 

ti •lleyb askerlerin orduya lo· 
) ltb ederken Almıoya'nın hı· 
•tlyeUne yeni bir unsur kat· 

"•ltt clQ~l • olduklarına kınl bulun 
t •rını ıöyllyH. Gene nezı· 
tte 

.ıı ınenıub ytızbaeı Von Va 
"tle 
1.._ rıııarıo yeni ordu ayol 

..:l'ltorluk ordusunun esas· 
el 111 göre kurulacaktır. 18 

4~Q 45 yııına kıdar bCıt6n 
~1-•1al1r 11kere ılınacıklardır. 
lata Y•tına kadar olanlar fili 
ltt ._ete 35 yıııoı kadar olın· 
'it lhtlyıtı, 45 Y•tını kadar 

lalar da mu11ıhf111 ayrılı· 

Bir Kadın Yaralandı. Italyan Gazetelerinin Akıl Hocalığı 

Katil, Bir Yahudidir. Vak'anın 
Sebebi De Atleta Hiçtir .. 

~------------~----------D6n TellAlbışı sokığında 30 hastanesinde ölmOttOr. Vak'a· 
numarıh aile evinde bir cioı· nın sebebi bir hiçtir. Cinayet 

yet olmu,tur. Yako oğlu Nazil· bıkkındı aldığımız tafsllAta ya 

zıyoruz : 

Almanya ile Bulunacak Şek
lin, Avusturya, Macar ve Bul
gar'lara Teşmilini istiyorlar! 

Katil Davi 

1111 kırkdört yaşındı Uavl Ne· 

sim; "kmek bıçığlle ayol yer· 
de oturan altmış yaılarındı Ba· 
yan Ostula ile gelini otuzdOrt 
yıf\nda Bayan Rebeb 'yı ağır 

ıorette yaralamııtır. Rebeka ıl
dıgı yarının teelrlle memleket 

Davl Neılm; evlidir. Hem kı· 

- Sonu 5 inci yO.zde -
Romı, 23 (A.A) - Hav1& 

ajansından: 

Eroin Kaçakçıları lzmir
de Nasıl Yakalandılar? 

Eroin kaçakcıları sağdan ıola doğru: Arsalı Abmed'io karısı Hadice, 
Altındi~ Hidayet'io karısı Adile, Ahmed'in hizmetcisi Roza Kamelya, 
Aşağıda : Arsalı Ahmed, oğlu Rıza, Jlidayet'in oğlu Şerif, Hidayet. 

Yaotarafta: Eroin kaçalı:cılarıoı İzmir'de meydana çıkaran ve yaka· 
lamıya muvaffak olan Kemer komiseri Bay Ömer Lütfi Burcu. 

Şehrimizdeki eroin kıçakcı· yakalananların sayıııı dokuza 
lığı tahkikatı genişletilmektedir. nrmıştır. İzmlr'dekl ıebeke 
Evvelki gece eroin, kokain ve İstanbul'dao eroin getirtmekte· 
morfin kıçıkcıhğı yıpın dıbı dlr. Kıçakcıları Kemer polis 

iki kiti tutulmu9tur. Bu ıuretle - Sonu 3 neft ytııde -

\' usıurya topçuları karlı dağlarda nıane\•rada. 

Matbuat Alıııan teellhııı hık· 
kında tatbik edilecek tarzı ha· 
Un A vusturyı, l\f ıcarlstıo ve 
Dulgaristan'a dı tıtLlkl f lk· 
rint mOda(a1 etmektedl r. Po 

polo D'Jtılyı gazeteel diyor ki: 
- Bu bal bugnn teellhıt 

serbestllğladen istifade etmek· 
te olen ve emniyetleri dıtma 

garb ııf yıeasına dahil bolunan 

Tuna •e Balkan devletlerini 
tel!ea dneO.rmemelldlr. Do ho· 
ıostald muahedelerdeo miılhtm 
olıo devletlerin battı hareketi 
bılit1ne bir teorlkl meealofo 

mümkün olduğunu göstermek· 
tedlr. 

Bükref, 23 (A.A} - Bay 
Titulesko bogrın Belgrıd'a ha
reket ediyor. Oradı küçnk hl· 
IAf ve balkın andlıomaeı ma. 
messillerlle görüoecektlr. Dip· 
loml81 mahal iline göre bu hl· 
lif grublırı bir beyannıme 

neorederek eıld dGıman mem· 
leketler Almınya 'oın yeniden 
teala etliği mecburi 11kerllk 
hizmeti uııulGoQ taklit ettikleri 
takdirde ordolarıoı ıeferber 

- Ldtfen çeılrlalı 
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yalılar Oturuyorlardı. 

Bunların Dili De Somer Türklerinin 
ı. 

Dil Grubuna Dahildir. 
·-·-· Bodapette, 23 (A.A) - Genç 

Macar Alimlerinden doktor Fe· 
llx Pogranyt.Nagy yoz elli yıl· 

danberldlr bdtftn Alimleri met· 
gol eden Etroek yazHının bal· 
llne muvaffak olmootor. Roma· 
lılardan daha evvel ve eonraları 
Roma'hların Jdareat altında 

merkezi ltalya'da Toskan eyı· 
letf arazisinde oturan Etrueklar 
birçok yazı nGmonesl bırakmııı · 

lardır. Bunların kullandıkları 

ılfıbe malumdur. Bununla be· 
raber bunların naSJI okondoğo 
ve Etroeklerln ne tarzdı ko· 
aoetokları tamamen kıybedllmlt 
bolonoyordo. Mokayesell tet· 
kiklere girişmek için başka hiç· 
bir dllde bir mesned noktası 

vermediğinden bonnn halledil· 
meıl çok gcıç telAkkl olnnn· 
yordu. 

Halbuki Doktor Pogranyl· 
agy uzun yıllar süren tetkik· 

lerden ıonra bonı movaf fak 
olmuştur. Hu Alim Etraek dl· 

edeceklerlnJ bildireceklerdir. 

Mussolini e Demiş? 
Roma, 23 ( A.A ) - Royter 

Ajansından: 

Sfyıh gömleklllerfn bir top· 
lıntııında Venedtk earayının 

balkonundan söylediği heye· 
canlı bir nutukta B. Muısollnl 

demletlr ki: 
- Avropa'dakl teşriki mesai 

ve ıulh arzumuzun esası birkaç 
mllyon çelik ıGngQ herine da· 
yanmaktadır. Siyasi of kon hu· 
lutlarla dola olduğu bogdn 
İtalya biltftn dtınyayı barlkol· 
ide bir itidal manzaraıı arzet· 
mektedlr. Çcınka İtalya ıllAh 

bakımındın ve dOtünce bakı· 
mıadan mQıterlhtir. Sizin va· 
eıtınızlı İtalya milletine dota· 
bilecek her hlngl vaziyet için 
ha11ırlıkıız olmadığımızı ıöyle· 

mek lıterlm. 

Pariste neler konuşuldu? 
Parlı 23 (A.A) - İngllfz. 

Franıız İtalyan konferansı 11 ıt 
1 7, l O da bltmlş!lr. M iizakere. 
terden ıonra neıredilen tebliğ· 

de; B. Laval, Eden, ve Suvlçln 
umumi vaziyet hakkındı gö· 
rGttGklerl mftzakere ııraıında 

İngiliz bakanlarının Berlln'I 
ziyaretleri mılılmat edinme 
mahiyetinde olop görftşmelerl
nln gayeıi 3·2 tarihli Londra 
tebliğinde teşrih edilen nokta· 
lara alt olacağı zlkredllmlt ve 
mezkur Londra tebltği hakkın· 
da Londra-Parlı ve Roma'aın 

ANADOLU -Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 
Baydar Rflfdil ÔKTEM 

Umumi neıriyat l'e yazı iıleri 
mildürü: Kemal Tal4t KARACA 
İdarehanesi: • 

Jzmir İkinci Beyler sokağı 
C. BalJc Fırkası binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutueu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone ilcreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtur. 

dnft geçmit ntlahalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

linin lodu Germınlk grubuna 
ald bulunmayıp :daha eıkl dil· 
ler grubundan olacağı f lkrlne 
göre hareket etmit ve uzun 
tetkikler netlceıinde Aefatlk 
denilen bu dıba eıld diller 
grubunun keşfine muvaffak 
olmoıtor. Sdmer dili de bo 
gruba ıid bulunmaktı ve bu 
dilde nfebeten dıha çok mev· 
cot olan yazı nümonelerl Etrosk 
dtlf ile mokayeeeler yapmayı 

milmkün kılmaktadır. 

Doktor Pogranyl Tagy Aıla· 
tik dillerin mukayeseli bir 
gramerini yapmakla ite bati•· 
mıştır. Bundan sonra doğrudan 
doğruya Etroık dlllle daha ya· 
kından uğraemıya haşladığı 

zaman Macar uloıonı mensob 
bir katoltk papazının gayet 
kıymettar bir eserini ele geçir· 
mletlr. Bu eıer H1?1stlyanların 

AmentGıOndn hl n tercQmeılnl 
ihtiva etmektedir. Ve Peter 
Nosterln hu bin tercOmeelnden 
biri de Etraskçedlr. 

noktaf nazarları ayni olduğu 

teyld olonmoıtor. 

B. Eden ve SHiç hdln1met· 
lerlnln tam taahhfldftnd mem· 
nonfyetle teııhlt ve milşahede 
eylemlttlr. 

Suviç döndfl: 
Parlı 23 {A.A) - M. So•lç 

nat 20,20 de Roma'ya hareket 
etmlttlr. 

İııtınbul, 24 (Husoai) - Berlln'deo akseden haberlere &öre, Almanya hOkumetl, mecburi as· 
kerllk hizmetinin iadesi teakllltı hıkkındall yeni kanona yarın (Bugiin) neşredecektir. 

latınbul, 24: (Hoıoei) - Franıız meb'oearından ve tanınmıt muharrirlerinden Franklen Boy· 
yon, Fransız meb'nean meclisinin son bh lçtlmaında, Ahnan'ların Versay moahedeelol lhlAl 
etmesi, haseblle Franea'nıo almığı mecbur olduğa tedbirleri izah ederek, Almınyı'ya karoı 400 
milyonluk aıkeri blok tetkillnl ıöylemft ve bu milletlerin isimlerini zikrederken; 

- Bunlar arasında eniyi aıker tanıdığım Türk'ler vardır! Demlttlr. 
ANADOLU - Do zat, bilhassa Plyerlotl gibi şarka ve Türkiyeye ald eserler yazmakla tanınmıştır. 

1 ............ . 

Ankara Matbuat Kongre- Milletler 
Cemiyeti Konseyi 

sinde Neler Konuşulacak il Nisanda Toplanacak 
Ankara, 24 (Hosoei) - Ha· 

Birlik ve Gazeteciler Tekaod Sandı- rlclye Vekilimiz Bay Tevfik 
Riişdft Arae, Fransa hükumeti· 

gw 1 da Teşkili Doşonoloyor.. nın vıkı talebi azerıne millet· 
ler cemiyeti konıeylnl 11 nl· 

Ankara, 24: (Bosoıi) - Ankıra'da 

kongresinde .konoeulacak mevzulardan 
birliği tetkllldlr. 

toplanacak olan matbuat sanda lçtlmaa davet etmiştir. 
biri de TOrklye'de matbuat 

Gazeteciler için tekaad aandığı yapılacaktır. Kongreden evel 
matbuat umum mtıdtırlOğO memurları İstanbul ve İzmlr'e giderek 
bazı mal~mat topbyacaklardır. __ ......... 

lş Bankası Kongresi 

Şimdiye Kadar 25 Mil-
yonluk Varidat Alındı. 

Piskovi, 
Şehriye Satışı .. 
Paketlerle Yapılacak 

Ankara, 24 ( Hususi ) -
1 nlıandın itibaren her yerde 
şehriye plıkOvl aatışı paketler 
içinde yapılacaktır. Açıkta satıı 
yaıaktır. 

Spor Teşekkülle-

Konsey Ne Vakıt letınbul, 24 (Baıoıl) - h Bıakaıı umumi kongresi bugün rinin idaresi . 
Toplanacak? toplanmıştır. Do milli ve dtğerll mftesıeıe, memleketin iktısadi Ankara 24 (Hosoei) - Mem· 

Parle, 23 (A.A) - Fraonz bflnyeılnde az ıeneler içinde çok iyi eııerler vermiştir. Şimdiye lekette mevcnd ıpor teıekkal· 

!erinin kAnıllen K61Ulr Bakan· talebini tetkik edecek olan nine· kadarki çalıtmadan temin edilen kazanc 52 milyon liraya yakındır. 
lar derne~l konseyinin mezkdr • • .... • 

kons:y başkanı e. Tev111t Raşdo Ankara' da Piyangoda 
lığına bağlanması ve bunların 

Bakanlı~ tarafından ldareııl 

için bir tallmatname hazırlandı. Arae ın muvafakati kayd ve 

tartlle Straze konferan11ndın Bı·r Sahteka" rlık Oldu. Germencik'te sonra toplanmaıı kararlaotırıl · 

mıştır. I F J• t' 
B. Bitler Berlin'de: ile mar aa ıye I. 

5 Bin Lira Kazanan Numara Germencik, (Hmnsi) - Ay· Berlln, 23 (A.A) - B. Bit· 
ler Vfıbaden'den dün buraya 2 Bilet Geti rilmiQtir .. dm •. Germencik nıhlyeıiode 
gelmfttlr. V imar faaliyeti devam etmekte· 
ikinci Mftlakat: Ankara 21 (Husnıi) - Bura Adllyeel bir sahteklrlık işini dlr. Germencik yeni Belediye 

Parla, 23 (A.A) - Coo Say· 
mon, Museollnl, J .. nal mfllAkatı 
11 Nisanda Strazede olacaktır. 

logiliz'lerin Fikri: 
Londra, 23 (A.A) - Royter 

Ajaneından: 

Bazı mahal ile gört) Fran· 
ea'nın talebi Ozerlnt) toplanacak 
oloılar karomu konıeylnln hal· 
ya'nın tlmallnde, yapılacak Gçler 
konferanıından eonra toplanm11ı 
daha muvafıktır. Çünkü o zaman 
l4zımgelen hdtQn malumat ve 
unsurlar elde mevcod olacaktır. 

Amerika ne karar verecek? 
Vaılngton, 23 (A.A) - Bay 

Rozveld ile maoavlrlerl hail· 
hazırda Amerlka'nın Londra· 
dakl sefiri tarafından Avrupa· 
nın vaziyeti hakkında vertlmlt 
olan raporu tetkik etmektedirler. 

Amerika hflkumetl Alman· 
yanın kararı hakkında her 
hangi bir teeehbüste bulunmak 
lıtedlğl takdirde bu teşebbtla6n 
şekli ne olacağını da tesbit et· 
mit değildir. Fakat muahede· 
namenin lhlAl edllmeslne karşı 
proteıtoda bulunması hueıusonun 

tetkik edilmekte olduğu temin 
edilmektedir. 

Herşey Yolunda imiş! 
Pariı1 23 (A.A) - Bay Sa· 

vtç Gçler konferanıının celse 

tabklka baelamııtır. Çocuk eslrgeme koruma ile Ulusal öko· heyeti plAn dzerlne yeni bir 
noml korumu müeterek olarık bir yeril mallar piyangosu hazır· zeytinyağı hAll yaptırmıı, pa· 
lamıtlardı. Biletlerden birine 5 bin lira dütmfttldr. zarcılar ve halk yağmurdan, 

Halbuki ayni numaralı bileti hamil olarak iki kişi müracaat eıcaktan ve toz topraktan kor· 
edince bunlardan birinin sahte oldoğo anlatılmış ve adliye der- tarılmıotır. 
hal tahkikatı el uzatmıştır. Cdmhorlyet meydanlığına ye· 

Alman'lar 
(10) Ton Ana
son Alacaklar .. 

Ankara Türkof le relsllğlndcın 
İzmir Ticaret odaeına gelen 
bir yazıda Almanya'dan büyOk 
bir firmanın memleketimizden 
(10) ton kadar iyi cine anaeon 
alacağını bildirmektedir. Bo 
işle alAkadar olacak tacirleri· 
mlz; İzmir Ticaret ve sanayi 

Kitaplar Türkçe 
Olacaktır. 

Gelecek Y ıldaoltibaren 

Kitaplar Değişecek. 

nlden çiçekler ve meyvalı ağaç· 
lar dikilmiştir. Meydanlık elek
tlrlklerle de tenvir edllmlıtlr. 

Dikilen ağaçlar Frenk elma· 
eıdır. Çarşı ve mahıllitta daz. 
gOn caddelerin noksan kalan 
ağaçları da ttmamlaomıttır. Ye· 
nl mezbaha biouı yapılmaya 

Ankara, 24 (Bosoııi) - KOl· batlınmı,tır. Belediyenin elek-
tdr Bakınlığı, önfimOzdekl dere tlrlk tesiaatı nahiyeyi şeref len· 

yılından itibaren bGtQn mek· dirmlotlr. Yalnız, mfiteahhld, 

teplerde talebeye ılt kitapların 

yeni Ttırk dili ile ha11rlanma· 

ııını kararlaştırmıştır. 

taahhGdftafi tamamlle yapama· 
maktadır. 

odasının ıst1hbarat btıroıun• Yun an 
1
• stan, da 

baevorablllrler. 

Belediye relel Bıy Tevfik 
bunları da temine çalışmaktadır. 

Sovyet Dostlarımız 
Ve lzmir Panayırı --------~---ı~---------

tatlllnde dış•n çıktığı vakit ga· Asi Memurlar 
zetecllerl: 

- Lerşey yolunda! 
Dem ittir. 
İıtınbol, 24 (Hoıoıi) - Sof. 

ya'dan ılınan haberlere göre, 
askeri Bulgar şuraıı fevkalAde 
bir içtima akdetmlttlr. BenQz 
malumat alınamamıştır. Fakat 
Bolgırlıtan'ın temay6llerl ma· 
hlm olduğa için azçok bir f lklr 
vermektedir. 

3 Ay içinde Vazife
lerinden çıkarılacaklar 

lıtınbol, 24 (Hoıoıi) - Yn· 
nınlstan h6kumetl1 ıon lıyın 

hareketine ittlrak etmlt olan· 
tarın devlet hizmetinden çıka· 

nlmaıını kararlaştırmıılır. Taa· 
f iye 3 ay içinde ikmal edile· 
cektk. 

Şehrimiz Sovyet Rusya ge· 
neral konıoloeu bay Trentlyef 
dün öğleden evel Tiirkof lı 
İzmir şobeılne giderek ulus· 
lararaıı İsmlr panayırı hık· 
kında of ie miidGrG bay Akil 
Emrullah ile görütmfiştür. Sov· 
yet Roıya'nın beılocl oluılar· 

aneı lzmlr panayırına genlı 
mikyasta lttlrak edecetl anla· 
tılmaktadır. 1 

• 

Df1n Hekimlerimi
Bir Konferans Vei ı 

İzmir etlbba cemiyeti n&t 
cemiyet haekanı doktor l 
Feridun Şevket tarafından J e 

leketlmlze davet edilen Ail 
yı'da Tüblngea dnlve~ 
Emrazı cildiye v., efref 
prof esörG doktor bay V 
dftn memleket baetıneılle 

raza earlye ve E,refp•t• ~ 
nelerini ziyaret etmiştir, fl 
pata haetanesinde profeı~ 
ref ine bir öğle ziyafeti veri' 
haetane etlhbaeı ile ıehd 
deki eailık müeıseıelerl fe 
taha111slar hazır bolnnmol 
Öğleden aonrı profeeör 11 r 
mftcadele cemiyetinde [Ba~ 

dakl damar tltklnllklerlol~ 
davlıt] hakkında bir konfı 
vermiş ve projekılyonla 

mevzua ald bazı reılmlet 

termlşt\r. Konferamta ~~ 
deki doktorlann hemen I' 

bulunmuştur. K.onferını ~ 
ca verildiği için Bay FeP 

Şevket tarafındın Tdrk' . 
çevrilmiştir. Dan akoam dJ · 
bay Demir Ali tanfındaD 
feıör şeref ine EgepılAı'tl 

ziyafet verllmlt ve ziyafeti• 1 
çok doktorlar hasır buloll' 

lardır. 

Profesör Llnze, İsmlr 
baıının kendlıf ne göıter111lf 
duğo mlıaf lrperverllkteD 
memleketimiz hakkında ıl 

k&rane bir nutuk 11öyle111I 
memleket haıtaneıl ıe 

Bay Basan Y us af tın 
cevap verilmiştir. 

Profeaör Llnze, bacak 

damar thklnllklerlnl alll 
yaptırmağı hacet kalmada• 

marlara şirin&• yapmak ıo 
tedavi oııolQnd bolduğoaOı 

nıul ile tedavi edilen haı 
hiçbir ızhrıp ve tehllk 

maruz kalmadıklarını '' 
uaoldn elyevm Almanya, 

tere, Amerikan, Avmtor 
ealr b6tün danya hekimi 

kabul ve tıtbik edilmekte 
ğono, çok iyi neticeler 
dılmi tlfı elde edildiğini 

mittir. 
Profeıör Unze bagftll; 

mlzdekl mektepleri, mese 
zecek ve akoam Alman koa 

tarafından Baca'da oerefto• 
rilecek olan ziyafette 
bulanacaktır. 

Esnaf ve Ahali Da 
kası Yıllık Toplan 

Esnaf •e ahali bankaıı 
genel toplantıııı bagftn 
ealononda yapılacaktır. 

MART 
1935 24 

19 
Kuım 

3 138 

Pazartesi 
Arabi 1353 
20 Zilhicce 

Evbt Ezani 

Gtlııet 11,31 

Ôğle 5,511 
İkbıdJ 9,23 

Akoam 12 

Yauı 1,32 

lmeak 9,51 
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asıl Yal(alandı.. Vilayet Umumi Meclisi Vilayet Elektirik Şiı· .. -... 
- Ba~ı 1 inci sahifede -

lllerkez komiseri bay LOtfü 

Burcu teablt etmiştir. Esrar ve j' kokıln kaçakcılığındao evvelce 

f lllıbküm, fakat veremli olduğu 

D•• k•• T l d-B. M•• k l I . U. Meclisi ketinin Bu Hare-un u op antı a ır una a e şın· üyeleri. keline Şaştık. 

e için CCZHJ tecil edilen f atan· 

A bollu Büaeyln oğlu Bidayet 

ile karısı Adilenin Tepeclkte\I 

J evlerine buı kokain düşkOole· 
il tlolo devam eniği görOlmüş, 

eıJ AU Rlza oğlu Naci adında bl· 

den Şiddetli Münakaşalar Oldu .. 

J tlet vasıtaslle, zabıtaca Blda· 
~ Yet'ten bir gram eroin ıldml 

le lllıttar. Zabıta bono mftteakıb 
M t•de araşt1rmı yapmış, sabıkı · 

hlırdan Ali Rlza ile umumi 

ltı. kadınlardan Adılet'I bu evde 

~ buıoıu~tur. Bunların ikisi de 
J lllorf inumandı. 

Bir odada bir enjeksiyon 1, 
ve il • o 
rıJ I esı vr. pompası bulunmuştur. 

•tlc•aplarında Ali Rıza ve 

V -'dalcı; bu eve eroin almak 

J lllıksadile geldlklerinl, Hidaye 

~ J tlıı karısı eroin alınek üzere 
f# Arıalı Ahmed'in evloe 11ltmlş 
ı 0lduğunu ve onu bekledlk~f'rini 
ı •ôylemişlerdir. Hundan eonra 

~ Arsalı Abmed'in evinde araş· 

-Valinin ve Encümenin Verdiği izahat üzerine Encü· 
menin Yaptığı iş Kanuni ve Yerinde Görülerek Mu
ıaleaname de Büyük Bir Ekseriyetle Tasvib Edildi .. 

----------------------------------------------Vilayet umumi meclisinin muvafık görüldilğü bildiriliyor büdçe hakkındı gelen bir bil· 

dtınkü toplantısı çok münakı· ve bu yıl için 20 bin lira 1 · dirim okundu. 

şah ve heyecanlı oldu. Saat tcnlyordu. Bunda daire memurların an 
ondörtte Voli General Kazım Bay Hasan (Bergenıs) tekli . barcırablaılle odacıların ücret · 

~ ••rrna yapılmıştır. Arsalıoın evio· 

deo çıkan ve evine dönmekte Tenkitte bulunıınlard:rn avukal 

eJ 
01•n Adile tutulmuş, yanında Bay Murad Çınar 

k bulunan oğlu 9 yaşında ,. crif in 
tla • d ffn s.hbiye bakanlığından ıe erın e 3 gram eroin çıkmıştır. 

Arsala Ahmed'jo evinde de menni mahiyetinde bulunduğu ~kitteh°ii~lardan ııvuk~ 
D it Tenkitlere encümen onmırın mccli e nu söyledi, Vuli General Ka. Bay elı.rem 
.. b•Çak eşyayı tartmağa mahsus cevab veren doktor Bay K. Kenun ı k ı 
- lr zım DJrik; nıem e et n muda. 1 1 r terazi bulunmuotur. Eroini er nın gene v114yet bOdcesln tJ , .. d ntrlk'in başknnlıı;ında toplırnan faaaına taallu· k eden bir mes'eJe 

.. e hizmetçilik eden Musevi 0 
" den vertlmı>el bildfrlllyordu. 

\ 1 mecltstc evveli\ geçen toplantı· oldu"u için hükumetin ve vl 

b 
tı Roza Kamelya'nın öteye b Daimi hayvan eergbl blnaaı 

mn kıea zaptı okundu, onay· J6yetlerln yapacanı fşlerfo ayrı 
etlye gôtftrdftğil, Abmed'in h fnşuatı fçln büdcede 4000 lira 

'•de bulunmadı~ı zımanlaıda landı. ayrı olduğunu eöyliyerek : onaylanmaıı hakkındaki tek 
d Sonra aelık -eDcftmenlndeo S hbf b k l rr fiil t 
l 
• karısı Badlce'nin müoteri .., - 1 ye a an 1 bı v uye e lif le birlikte büdce encümeni 
• gelen ve 1zmir'de zehirli sava11 lıl blld' · " d f ti B 

D "'e verdiği anlaşılmış, Hatice " r ırım gon erm ş r. un ne havale edildi. ı\Juhasebd 
•· gazlarına karşJ maske tedariki da v'llıiyetre y p lacaL 11\ 
"' oğlu dokuz yaoında Rıza " 8 1 

"' "' er husuetyece otomobillerden ve 
ltlçlırını itiraf etmlı.ılerdlr. Ar için 70 bin Uraya, ayrıcı yap hakkında izahat veriliyor. Bina· oıobilslerden alınmakta olan 
.. ı_ tmlacak sııYınaklar için 3i bin enalcyh teklif J L 1 kt bl 11 Ahmed mfiteaddft defalar " ıa..an 1 an r senelik reı:ılm hakkındaki 1,1lk4· 
"-abL İ liraya, Jzmlr'dekf ha tanelerin temenni teklf{i mahiyetinde 
L a.um olmuştur. etlkl4l mah· yetname idare encOmenioe gön· "'Ga 1 k sığınakları için 100 bin llnya değildir. Büdce encftmenlne derildi. 
L_ eı nce n tile pua cezasın.-, ihtiyaç bulunduğunu bildiren "" d il 
"Çtkcılığından hmt r fhtfsas ~vn ere m. Bundan sonra meclis O yele 
'il b teklif okundu. Teklifte bu işin J) dl B ki f 
L ' lı:emeılDce de gene seksen e · u tc l onaylandı. rlnden 19 kfefofo imıasıoı ta· 
Qı, 1 her yıl bOdceye bir miktar tah 

lrıya mahkum edflmlştl. Bergama'nın Ahmedbeyll ve eıyan bir takrir okundu. Bun· 
b 'laçıkcaların; zabıtamn şüp· _

81_88_t_lc_o_n_m_ak_ sure,_t_ll_e_y_a_p_ıı_m_a_s_ı Çiftçi kaylerinln bfrleştlrllerek da civar vil4yetler umumi mec· 

~ eeiııt davet etmemek Jçln lığı yapan değoekçl Emin adale (Çiftçi köyli) namlle anılması lls Qyelcrlnin almakta oldok· 

~ ClçGk çocuklerı Alet olarak meşhur eabıkah ile karısı ba· teklifi onaylandır. Tire ve Ödemiş ları Ocretler misal gösterilerek 

k '-llıodıkları anlaşılmıştır. Par· yan Hikmet te tutulmuştur. muhasebe! hususiye memurla geçen yıl yedi liraya indiril· ,, ::k lal dafreılnde ıuçlulardın Evde araetarma yapılırken rından bazılarının ücretlerlnln mle olan İzmir umumi mecllı 
tlt'Y•ıı Hatice fotoğrafmı çek- morfin enjeksiyonuna mahıua artırılmHı hakkındaki müracaat Oyeleri ücretlerinin on liraya 

le llle11ıek lıtemlt ve hıtt4 uat- oırınga tıkımaoı ayaklarlle çiğ· lerlulo büdce encilmenlne g3n· f blA~ edilmesi hteoiyordo. Bu 

::J ter~ rızı göıtermemfştfr. Neti· nlyerek yan tarafta Bay İbra· derilmesi muvafık görfildO. teklif muhtellf mOnakaşılua 
,...J. et, de resmi çektirllmletfr. Ka· hlmln bahçesine fırlatmışlar, E~naf ve Ahali Bankasında yol açtı. On lira ücretin bu 

ta; Ar11lı Abnıed'e: fakat buldurulmoştur. vJIAyet umumi meclisi namına yıl bftdce.slnden ve hu yıl içti · 

ı • - Arıık seninle beraber Komiser; Bay Ömer I.ütf t bulunacak azanın eeçlml müna· maları için verilmesi !stenfyor. 
ı~y d 

···---Dün C. H. Fırka ında 
Bir Toplantı Yaptılar. 

İzmir viliyet umumi meclisi 

uyelerl, dün öğledt'n &onra 

lhlk FırkHında Bay A •ol 

Doğao'ın ba~lı:anlıgında bir 

toplantı yıpmıelardır. Toplan 

tıda vall general Kızım Birik 
te hulunmo,tur. 

B11y A vnl Doğan, toplan ı 

nıo sebebini fzah ederek de· 
miştir ki: 

- VflAyet meclisi ilyelerl 
fırk.1111 ark11daşlarımızdır. VilA 
yel mf'clisinde mf'mlrket J~leri 

konuşulurk,.n, elzlc:rl,. konuemağı 

ve yapılacak l~lerl beraherce 

gözclr.n gf"çlrmf'ğl uygun bul 

dum ve ayol zarnında arka 

dıılllımma fırka ı;ıtıaı 1thıtıda 

toplanma z~ vkinl 

dlm. 

ver nır.k lete 

Fırka vlliiy,.t kongrt-elode 

y.ıpılmuı kararlı~tmlan birçok 

l~lermlz verdır. Bütç,.nln mii 

eaade l nhobr:tiode vo mümkün 

olıtolarını yapmagı çalışmak va 

zifemizdir. Kongre dileklerinden 

vllAyete Ald olanları tasnif ettik. 

Bu dilekler okundulı:tın ıonra, 

ikinci bir toplauu yıpar ve 
bQtçeye konacak tabaleata tee 

bit ederiz . 

Bütnn arzumuz memleket l~le· 

rlnin yıpılmaaıdır. Fırkamızın 

kültür kaynağı olan ll11lkevi 

mizin daha iyi çalışmaaı için 

bütçeye bu ene btr1z daha 

fazla tahsleat konması fnka 

kongresinde kararlıttırılmııtı . 
Bunun da nazarı dik.kate ah· 

nacağı tüpbealıdlr. Ayrıcı 1a 
mir l'porunun yükselmesi için 

mümkün olan yardı:oın da 

yarı ı lacağı ta blldlr. 

Bay A •nl Doğan'ın bu laa 

batından sonra bir mGddet 

haabiballrr yıpılmıı ve toplan· 

taya son nrllmietlr. ikinci 
toplantı birkaç gan soor1 ya· 
pılacaktır. 

•• •• uzum 
Satışı 

Canlandı. il •ıınım. GözOm görmcııin. Burcu'yo Emniyet müdQrti sebetlle meclis; üyeleri muhtelif u. Büdcedeki fasıllardan ne oe· 

gebelye ba~myordu. edi aylık Bay Feyzi Akkor, ze\atao adlarım ileri sbrdOler. kilde ayrılacağı da izah edili· Son güoltrde paakalye dolı 
dG.tı olan kadıo ve çocuklar, - Çahşmanızdan ve yOrü· Neticede tek.lifler uzadı ve yorda. yıelle Czftm slparlelerlnln art 

10 •kıam lhtlsaa mıhkemes) şQnüzden çok memnunum. yapılan seçimde mühendis Bay Meclis baokaoı: maeı ve dorgunluk göateren 

t ~gn hAkfmlfğlnce serbest hı· Sözlerlle takdir ve tattlf et· Aziz Suvör kazandı. Cümhuri - Bu teklif ı başkanlık büt Alman piyasalarının yeniden 
t!' ı111ı11lar, dfğerlerl haplehı- mlştlr. yet Halk Fırkası vilayet kon· çe bakımından bir falihayır ad- harekele geçmeıl ıebeblle teh · 

'ie gclnderllmişlerdlr. Zabıtamızın bu mühim mu· greslnde onaylanan ve meclise deder diyerek ccı bir latifede rlmlz borsasında O&Gm aho 

Çeler"Velkl gece Tepecikte hah· vaf fa ıyetlnl biz de takdir geltn dilekler encümenlere glln· bulundu ve lliveten: verfel cıolınmıştır. 
IOkağında eroin klçakcı· ederif.. derildi. Zfraat bakanlığından - Sonu 6 ıncı sahifede - Üç giln içinde ftıüm f latle-

'telefon 3151 

___ ._ _________________________________ , rinde ~ili para kadar bir yük· 

ırAVVAIE5)1c::=- iega N rc:::=aMASO aeliş görOlmfittOr. Almanya 
~ ~ ~ ·15:. ;;;;;;;?) ~ ~ Telefon 3151 dan yeni ılparloler gelrae~e 

Bugfin 
Binlerce Mftracaat karşısmda Kalnn "Sinema İdaresi,, Yalmz Bugnne ve Yarına Mahsus Olma" Üzere· 

~ .. D e m ö rr ti1 a n e M ü d ü r ü .. ==== 
.Filmini Tekr~r Gösterecektir. 

Bayramcla ve hayramdan sonra görmiyen halkımızm bu fırsattan istifade etmeleri luzımdtr. 
Ayni Zamanda 

mu' affakıyctlerle devam eden \'e çok beğenilen bnynk }"'ransız opereti Çar nmha gnntındeııberi hnynk 

ı 

başlamış olması Alman aıemle· 
ketlerfnde ökonoml daramua 

inkişafına delil addedilmektedir. 
Bundan sonra yeni ılparloler 

beklenmektedir. 

Bay Mecdet Gitti 
Birkaç g&ln eni oehrlmfze 

gelen Tilrkoflı relı •ekUI Bıy 

••• 
Uün gt-ce şöyle 

oldu: 
bir u k 'a 

Göztepe'de birkaç nln clı k· 

tlrlklerl bozuluyor Vf! e4ektlrlk 

ılrketioe teldoa rdlllyor. Şlr· 

kettf'D verilen ce'8b ıudur: 

- Gect! vak.ti yapamay•7., 
bozulduk: dışarıdadır, y1r oı 
bekliytcekıııi Jfz .• 

Ne ili ceub değil mi? El .. k · 
tirllı.leri bor.ulanlar, gf'<."eyl ka · 

ranlıkta gr.çlrmiye mecburdur· 

lar, ıwünkil: Elcktlrlk elrketln· 

deki m,.nıurun r.ını Myle lı· 

ti yor. 

(;azelemlıe elklyP.t f"dllioce 

telefonla dektlılk elrketlni 

bulduk. öbetçl mt>mur bize 

de IJU cenbı vuJI: 

- Bozut lok dıoardadır. Gf!· 
ce tamirat yıpamıyız. Hokü· 

mt tçe m,.n,.dllm 'otlr. !)eflmlz 

dalrı-drn ıyrılırkrn hlıe lıi\yle 

f'mlr verdi. 

f~te bir cnab ki, hakikati 

bütilo çıplaklığı ile meydanı 

koyuyor: 0t":mek ki, bozukluk 

daha güodftzden blllnlyormot 

Ye bflfndlğl bal ie ıımlr edil· 

memlt • ., gece mOracaat 

lince: 

- Gecedir, tamirat 

mayız! 

Cenbı •erllmiı .. 

edl· 

yıpı· 

Bu hıl, ntaodaıa kartı •y· 
gısızlık, vataodaeı Ozmek. ••· 

h•ndaoı sık.mık demek d,.~lldlr 

de ya nedir? Ankara'da, lıtıo· 

bol'da ve f'leklireğl olan diğer 
vlllyet ve kasalarda da bet on 

dakika içinde tamir edilea ba 
~lbi ofak·tefek bosuklukl.r, 

lımlr'de bir gGn ıooreya bıra . 

kılıyor ve bo )bden balk. 

çoluğu çocuğu ile karanbkta 

kalmayı mıbküm edlllyıar. 

Balk, elektlrlk tdlalo, me· 

muraaua 't'e daha açılı elek· 
tlrlk elrketlaln oytmcat• .deAll· 

dlr. Nıfıa komlıerllğlnln ebem· 

mlyetle 0111rı dikkatini ceUHr 
deriz, artık ba hallere blr nl· 
hayet verllıln. 

Evkafta Teftiş 
E•kaf m6d6ril U.y Salim 

Kunter Bcrgıma H Dlklll'Je 

gitml~tlr. Orada ETk•f iılerl•I 
teftiş edecektir. 

At Yarışları 
5 'laanda batlıyacak c1'.'.:n 

at yarıeları için d6n de ö 1 at 

~etlrilmittlr. Buolaru .. ıı 1 o ., 

Ballskan fngtliz, 23 fi Anslo'f 

Arıp, 4 Q bal:akın Arab, 8 1 
yerlidir. 

Talebe 1'etkikleri 
Meneoıen'tu &ubllty mek· 

tehi son sınıfıadaa 60 talebt-, 

dan baıl1rında okDtanluı Bay 
Kemıl bulundu~u halde ~hrl· 

mlze relmleler ve hOkumet ko· 

nağındı muhtelif dairelerin glw· 

dilleri itler hakkında tedldk· 
lerde buluamoelmrdır. ıııııuııınıııııııııııııııııııııııı ııı ııı ııı ııı-D •ıı ı ıı ıı ııııı ııı ı ıı ııııııı ıııı ııı ıııı111111111111 

AYRICA 

aaşope1n1öoıı00 Gece Elfilülfilö 

doktor Mecdet Bandırma eke. 
preslle İstanbul'' gltmietlr. Bay 

Mecdeı; uluslara11eı İzmir pı· 
nayjr hazırlıklarlle yıkandın 

alAkadar olmuo ve İzmlr'ln ör· 
nek köylerinde köy ökonomlsl 

hakkmda tetkikat yapmııtır. 
Vall General Kizım Dlrf k; 

Sanayide 
Anlaşma. 

'-----=-------T_o_r_k~ç_e_s_~o_·z_ln_·~F~O~X:_:___D_n_n~y_a_H~av_a_d_is_l_er_i~~~~~
Seanslar: saat 15- 19 da DEMiRHANE Müof Rü 

« 17-21.15 de DEDE 
Dikkat• Son 21,15 Seansı ucuz Balk seansıdır. 

• Flatler: 25 35 50 koruetur. 

doktor Bay Mecdet'le birlikte 

köylere gltmlo ve Tlltyet köy 

broıa hakkında Vail General 

kendisine uıun i11bıt nrmlttlr. 

Londra, :!3 (A.A) - Röyter 
ajan•ınıo iıtihbanoa göre 1nAUiı 

çelik nnayi erbabı ile beynelmilel 
çelik karteli araıında pek yakında 
muvakkit bir itillf •llcuda getiril· 
nıeıi mnbte111eldir, 



Yunan isyanı Nasıl Patladı? . .. ________ _ 

Ihtiliilci Venizelos · Dıvar üs-
tünde Nutuk Söyliyor! 

YaylımateşlerCevap Veriyordu. Veni
zelos Kurşunları Harcamayın! Dedi .. 

~~~~~~----..-....--.. ~~~~~~~ 
Elen tarihinde en büyıllı: hl nkı idi. O gece, sabaha kadar 

dlse olarak kaydedilecek 1 mart VUIAya girip çıkanlar beeab 

1935 lsyaoında Venfzelos'un 11zdı. İbtirar diplomatın evini 
ne gibi roller çevirdiğini etra· ihata eden rnQsr.llAh muhafız 

file bilmek ve blldlrmelı:, Elen tar, mfilt'CeB!lis ve çok lbtlyath 
gazeteciliği için mahtm bir dnranmakta, yabancı hiç kim· 

vazife haline glrmfttlr. eenlo VillAy• girmemesine aon 
Atloa gazeteleri, ganlerden derece dikkat etmekte idiler. 

beri isyan tafellAtını yazmakla Venlzeloı, martan ikinci cu· 

meşgul bnlunuyorJar. nıartesi gGnıl aabahı bılsbıltOn 

İsyandan evel Glrfd'de vu· değişti. O dakikaya kadar mu· 
lı:oa gelen zelzele için Hanya'ya hafaza r.ttlğl lhtlyatklrhğı hı · 

göoderilmlt olan ve lrıyanın ralı:arak işi açığa vurdu. Ave· 

patlamaaı Qzerloe orada kalmak rof ile beraber diğer aal harb 
mecburlyetlle karşıla~an Elen gemilerinin Glrld'e gelmek 

gazetecileri; isyan gOnlerfnde Gzere oldukları haberi; Hanya· 
Veofzelos'un neler yaptığını oın her tarafına yayıldı . Veni· 

bakınız nasıl anlatıyorlar: zeloa, derhal bdyiik bir miting 

Veofzeloa, martın birinde ve tertlb etti. Yaıblnlerce halk, 

gece yarısından aonra Glrid Glrid'ln maruf ve meebur isyan 

genel .. Hal taralından örfi liderinin ıöz ıöyllyeceğl mey· 

idarenin llAn edildiğinden ha· danhkta mO.eellih olarak top· 

herdar edildi. Genel vali, GI· landı. Bu kalabahğı gl>reoler 
rfd'de bulunan ve boyalı: bir buodın otuz ıene enet dağa 

nQfuzu hılz olan Venlıe · çıkan Venlzelos'on, eekl hare· 

Joı'un evine giderek keyllyetl ketlnl tekrar edeceğinden eftp· 
bildirdikten sonra, aeayltfn helendUer. 

temini hususunda hükumete Veolzelo.-, halkın toplandığı 

yardım etmesini de rica etmiı meydanlığa geldfğlr.de k6reü bu. 

ve Atlna'da başgöetereo Hya lamadığından bir duvarın 6ze· 

oın tafellitıoı vermişti . rloe tırmanmış ve o eınada 

Glrld ahalisi, Venlzelos'no esen şiddetli rOz~ira ve ortalığı 
uyanla yakından alAkadar ol· titreten flMl hnaya rağmen 

doğunu ve miirettiblerln ha· söıe baılamışta. 

şında bulunduğunu muhakkak Halk mılteheyyfc ve fntl· 

biliyordu. Genel valf de bun· kamcı nazarlarla etrafı aQzftyor 

dan bihaber değildi. ve isyan liderinin nutkunu 
Venizelos, valinin verdl~I ara sırı alkış yerine yaylım 

fzahah dinledikten eoora ıun· ateşle inkıtaa uğratıyordu. 

ları ıOyledl: Bir arahk yağmur ba1lad1. 

Glrld'de hiçbir şey olamaz. Fakat Venlıeloa nutkuna devam 

Fakat haber aldığıma göre do- etti. Bokumetln birçok lcraa· 

naomaoıo en mdhlm bir kısmı ~tını tenkit etti, isyanın aebep· 

Sala mi o tersanesinden lu. çmış lerfnl anlattı ve nihayet kendi· 

ve İıyan bayrağını kaldırmııtır. afne yapılan ıolkastten dem 

Eğer bu gemiler Girid'e gelir· vurdu, Gfrid ıfveıfle : (Beni 01. 
ıe vaziyet baıka bir ıekll alır. dOrecelderdl, buna elz razı ola· 

Bu takdirde hen ve fırkam, cak mıydınız?) 
hOktimetle beraber yOrftmekte Diye ıordu ve bu ıualin ce· 
Ye beni öldürmek Jeti ytnlerl vabıoı gene kendisi vererek : 
takviye etmekte mazurum. - AelA! Dedi. Buoun Qze· 

Girid valisi, Venlzeloı'oo rloe bir yaylım ateı daha baı· 
bu ıözlerl dzerine tertibat al· tadı.. Veoizelos, otuz sene ev· 

mak lllzumuno hissetti. Fakat velkl hareketini hıtırlıyarak, 

bnuıo Han ya halkı Veolzelos dl rarın iizerlode eerl bir hare· 

ile beraber olduğu için hidlntı ketle doğruldu ve haykırdı : 

tabii cereyanına terketmeğl da· - Fişeoklerf boşyere aarfet· 

ha muvafık bulduğundan he· meyiniz, onlar bize çok lAzım 

mao flkrfol değiştirdi. olacaktır. Yaşatın cümburlyet. 

Venlzelos'uo (Halepa) dakt kahrolsun diktatörlak! 
villa ı, isyan hareketinin mlh· Dedi ve dnardan aşağıya 
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1 efrika numara«l: 8 

Zavallı kıt o vakte kadar beni 

bekliyordu: 

Mektepten çıkınca evlenir· 

mloiz diye .. 
Hıatbukl ben, hu earıeın, 

ince. nazik ve nahif kıza kareı 
ancak çok yıkın bir arkadaı 

duygusundan başka hiçbir hle 

taıımıyordum. BfrgGn Üskft· 
dar'dakl olerlne gltmlıtlm: 

BayQk bahçelerinde Bık ağaç· 

lar vardı. O, bir köeeye çekil· 

mlftl. Akıam oluyordu. Portatif 

bir eaadatyeye uzaamıı, elleri 

Yasan: Orhan Rahmi:Gökçe 

baıının arkHında, gözleri, ağaç · 

lann zirvelerinde titrf yen eon 

ıııklarda, tatla bir df11Gnceye 
dalmııtı. Beni görGnce aıçramıı 

kalbini tutmuıtu: 
- Sen mleln Nazım ·de· 

mletl· bilsen ılmdl hayalen ne 
kadar mee'uttum? 

Sonra birdenbire gözleri ıu· 

lanmıı, ağaçların araaına dala· 

rak bırakıb gltmlttl. 

O gCln adada beni baata gö · 
rftnce bCltCla neı'eef birdenbire 

da~dmııtı .. Odanın içinde dola· 

atladı. 

Venlzeloı çok hırslı idi. fü. 
rafını çe~irmlı olan halka btr 

kere daha haykırdı ' 'e elfuf 
kıldırarak: 

- Telsiz lataıyonooo işgal 

edecekelnls! Hareketimiz için 
en çok 14zuu olan odur. 

Dedi ve ynrada. Meydanlığı 
dolduran kealt halk kftleıf 

hemen telıiz iıtaayoounuo bu· 

lunduğu eemte koıtu. istasyon, 
birkaç saat ıonra asilerin elinde 

idi. 

Saat l O rrıddelf'rlnde A verof, 

Helll ve dlter asl harb gemi· 

lerl uzaktan görllndıl . Veolze· 

los, o dakikadan itibaren 25 
yaııuda bir dellkanh kesildi. 
ihtiyar diplomat. otomobille 

Soda limanına koıtu Ye bir 
iıtlmbota bloerr:k A verof zırh 

laaını Suda açıklarında karşılsdı! 

Aıl donanmanın amiralı 

(Demestlkae~ n maiyeti 200 
zabit, öğle yemeğini Veolzelo · 
aun Halpadald vlllAııında 

yediler. Yemek esnaaıoda ve 

yemekten aonra mılhf ~ mftza 

kereler cereyan ettiği eôyleol· 

yordu. Fakat o sırada vlll4nın 

kapısından içeri girmek, Adeta 
imklnaızdı. 

O gtın akıama lı:adar Venl

zelos mütemadf yen emirler 

verdi Otomobille öteye beriye 

koetu. Artık anlaşıldı ki bu 

fıyanın yegAne mOrettlbf Veni· 

zeloı idi. Halk, Venfzelos'a 

" İhUlil lideri " adını Yerdl. 
Herkeı, Glrfd'li diplomatı bu 

lef mle anıyordu. 

lhtll&l refıl, aktama doğru 
Anrof'a gitti ve aıl donan· 

mayı ziyaret etti. Venfıeloı 

A verof zırhlııına yanııırken 

bfltCln ael gemilerin gftvertele· 

rinde aaf harb nizamında eın· 

lanmıı olın efrad ve zabitan 

(Ztto Veolıelos) diye haykırı· 
yor ve avazelerl çıkhğı kadar 

bağırıyordu. 

Venfzeloa, A ver of zırhlıeıodan 

döndOkten eonra batan kov· 

vetlerf eline aldı ve Gfrid'ln 

hAklml vaziyetine geçti. 

isyan baıladığı gilndenberl 
Venlzeloa'un arkaaını bırakma· 

yan gazeteciler, lhtllil relalnl 

pek4z ıöyletmeğe muvaffak 

olıbilmltlerdf, eskiden gazete· 

ııyor, karyolamı dGzeltlyor, 

ufak·tefek ıeylerle meşgul olu· 

yordu. 

- Doktor geldi mi? 
Diye eordu. 

- E•et ·dedim· fakat blrşey 
yokmoe. Blnı ıinlr, blr11 da 

ıoguklamı .• 

Nevla'ln gözlerinde gizli bir 
teceeeOa, bir deniz f enerl gl bl 

yanıb ıön6yor, içimin kırın· 

lıtlarına doğra · uunıyorda. 
Anhyordum ki, o, bu haatahkta 

bir gayri tabiilik eeımlıtl. Se· 
ven bir kalbin kanetll huea · 
ılyetl He blrıeyler anlar gibi 
olmuıtu.. Do. ıı;enç bir lı:ıı 

için ne acı, ne elemli idi? 

Goolerden sonra nihayet 

kalkmıştım. Bir alı:ıam vaktıydt. 
GOneş uzaklardı batmak üzere .. 
Denizin ötealnde kırmızı, kan 

kırmıaa bir reak almıı beyu 

1 Koçak Dnnya Haberleri' üçler Konfe- Dnn 1 Kadın 
Tuna'da Yeni ransında Mu- öldoroldn, 1 

Vapurlar .. tabakat Görüldü .. Kadın Yaralan 
Sofya - Bulgariıtan, iki 

nehir ismini taeıyan Vlt vr: 

Oema oamındakl iki yeni ve 

IOlu yolcu vapurunu tuna oeh· 
rloe indirmiştir. Bu münaee · 

betle merasim yapılmıetır. 

Bulgar Hudutlarında 
Sofyıe - Bulgar başvekllt 

General Zlatef gazetecll~re, ne 
Tılrk, ne iki komşular hududu 

üzerinde hiçbir b4diae olmadı· 
ğını ıöylemlıtlr. 

G. Kaınenos Hasta 
Sofya - Yunan asi kuman 

daolarıodao general Kamt.oos 

ve arkadaşları Karloava 'da Sof ya 

otellodedlr. Yanlarında :l bavul 
ve bazı eıya paketlerinden başka 

blrşey yoktur. General hastadar, 
yemek için otelin Jolı:antaaına 

bile inmemektedir. Kaçaklar, 

Yuoaoletan'dakl akrabalarından 

slvll elblae lıtemlşlerdlr. 

Habeşistan'ın Vaz~yeti 
T..ondra - Deyi Tt>lgraf ga· 

zetesl, lralya ile doğrudan doğ· 
ruya anlaşmadığı için HabtıflP· 

tan'ı tt!oklt etmekte ve Hıbe· 

eleıan 'ın bu vaıiyeıiof o lıl el· 

IAhla halletmek letemealne ıtfey· 

)emektedir. 

Rusya .. Mançuko 
Şıoghıy - Ro!!ya Şark hu· 

dntluındakl lfos, Japon ve 

Maoçuko aakerlerlnln çeklldl~I 

ve emniyet lef"EıBO!I ettiği hak· 

kındakl Raıya hariciye komiee· 
tinin beyanatı, Japonya'da iyi 

tesir yapmııtır. Fakat komleerlo 
söylevinde .Maoçoko hilkı1me· 

tindf"n bah!!edilmesine rağmen 
Rusya, bu yeni devleti tanımış 
değlldlr. 

Bulgaristan 'da 
idamlar .• 

Sofya - Bolgarlıtan'da adli 

_1nnonlarındakl tadil At 'GzCln· 
den geri kılan altı idam bGk· 
mi, infaz edllmiıtlr. 

Bunlardan lkfaf Şomnl'de 933 
ıenealnde köyden kaaabaya gl· 

den Haseyfn hocayı soymak 
için /\lda.rmaılerdl. 

ellere eöa söylemek n ikide 

bir noktaf nazarlarını izah et· 

mek buıusunda çok hevesli olan 

lhti yar diplomat, isyan baıla· 

dıktan aonra çok kGtdm dn· 

ranmağa baılamııtı. VillAeındakl 

busoıi yazıhanesinde milli aer· 

puılle ayakd11 gezinen ve her 

dakika aGrd ile glrlb çıkan asi 

zabitlere bir cehhe kumandanı 

gibi emir Yeren Venlzelos, 

Atfnı'dakl eski başbakan Veni· 

zeloe değildi!. O, pek çok de· 

glımlı, bambaılı:a blrıey olmoıtu. 

- Bitmedi -

bir yelkenli de bu durgun 

aoların detOnde gGneşe doğru 

yaklaııyor gibiydi. Sokağa çıkı· 

caktım. Onu kaç gandar gôr· 

memietlm. 

Nevin. korkak bir çocuk 
eeıfle: 

- Ben de gelıem! 

Demlıtl. Gözleri sanki yal· 

Yarıyor gibiydi. Birdenbire ce · 
vah verememlıtfm. TereddGdG· 

m6 derhal hluetmiıtl: 

- Peki ·demlıtl· yalnız git 
Nazım .. 

Nnln kırılmııtı. Onun ince 

bl : kalbi vardı ki. blelerl, bu· 

rada, bir aazın çok gerllmlı 

tellerine benziyordu. İçim acı 
mııtı: 

- Hayır ·dedim· bll6lı:iı 

beraber gideceğiz. Eıaaen ılmdl 

bea NDa teklif e~cek&lm. 

__ ............ __ _ 
- Bışı l inci yüzde -

lü Dtfrlyauao tevakki etmek· 

tedir. Gazeteler İngiliz nazın 
oıo tavaeeut ebemmfydlni kay· 
dedlyorlar. Suoday Tlmee dl 
yor ki : 

- Ne denirse deoaio, Av 
rupa devlet adamları ytpyenl 

bir hakikat f ikrile mücehhez 

olarak iı~ koyulmuşlardır. lo
gllterenfo bu alanda nzlfoet 
çok mühimdir. Zıd iddialar ve 

muhtelif endişel er aratııoda le · 

vazilo temlo edecektir. İngll · 
tere kendine düşen m~ı'allyet 

blsaeeinl deruhte dmek vr.: kol

lektif ıidem lehinde en geni, 

bir hal sureti dde etmek için 

bOtün kuvveti lle çalıımak ar· 

zuaundadır. 

Abeever gazetettl de Alman· 

yada asker devılrme kararının 

neticeleri noktal nazarından 

umumiyetle hasıl olan endişe 
lere tercftmao olmaktadır. 

Alman gazeteleri ne diyor 
Bertin 24 (A.A) - Havas 

Ajanıı muhabirinden: 
Slr Coo Saymon•ın ziyaret 

gOnQnün yakliemaeı üzerine 
gHeteler Almaoya'oın haklılığı 

ile beraber bOsnd niyetini de 

tebarOz ettiren neırtyatta bu· 
lunuyorlar. Bunlar Almanyaoın 
oluPtar arası mObim taahhtıd. 

lerioden kaçınmak niyetinde 
olmadığını ısrarla kaydetmek· 

tedlrler. Boreeo Ceyitoog gibi 
bazı gazeteler muzır mahiyet 

arzedeo eski ittifaklar sistemi· 
ofu ihyasından korlı:tokluını 

ihsas t!dlyorlar. 

Volkleer Beobabter gazetesi 
Sir Con Saymon'ıo uzun bir 

tercllmel hallol yazarak kendi· 
elnlo liberalizminden bahsedl· 
yor ve diyor ki: 

- Birbirine tamamlle zıd 
iki Alem kareılaıacaktır. Hepsi 

de gerek kendi memleletlerfnf n 

ve gerek Avrupa'nın azami 

hayrına çalışıyorlar. frmtd ede

riz ki aradaki farktan rağmen 

mftıterek bir çalııma eeaıı bu
lacaklardır. 

Baldvin Diyor ki: 
Loodra, 24 (A.A) - Dlln 

Londra'da bir nutuk lrıd eden 
8. Bıldvla ezctımle demlıtlr ki: 

- Almanya ile Sovyetlerln 
baycık autb al•nında Gzerlerlne 

dOıen nzlfeyl yapacaklarını 

gavenlb ıcıvenemfyecegimlıl bu 

hueoeta yegAoe ıellhf yet eahlbl 

olan klmaelerden öğrenmek 

Gzere bagftn aolhperverane bir 

makeatla yola çıkan Slr Con 

Saymon ile bay Eden'e kalben 
hararetli temennlyıtımıza BO· 

narız. 

Londra, 24 (A.A) - Albert· 

Birdenbire gözlerinin karan· 

blı:ları alllomfetl. .Adeta, genlı 
aaadetlere ahlmış bir fnean 

aevfnci ile giUmOıtıl. Giyiniyor, 
hazırlanıyor ve ara aıra aynadan 
bana bakıyordu .. 

Sokakta koluma glrmfttl. 
Baıını ommuma dayadı. Akeam 
karanlığı baMyordu. Zavallı 
Nnln'clk, o dakikada klmbfllr 

ne kadar mea'uddu? Konoımu· 
yorduk. Eminim ki, Nnln 
Heyecanda idi. 

Yolomog gene oraya teveccah 

etmleıl.. TeeadClf : 

İşte o geliyordu .. 

Genç dadı daha öndeydi. 
Araba iyice yalı:laımıetı: 

- Bak Nevin ·dedim· ıu 

gelen arabada, gOzel bir yavru 

göreceksin?. 

Nevin aevindl: 

- Oh oh, ne iyi? Ben de 

---·•+•••---
- Baıı 1 inci yüzde .. 

zancı azdır. Bem de para 

ki ye harcar. Bu yüzden 

ile arasında daimi bir geçi 
ilk vardır. 

Dün de Dnl ~esim; 
t. vlne gelmiş, oda ko 

Bayan Ostrula ile göriit 
batlamıştır. Kadın; keodle 
hallerini tenkJd ederken 

aözler ıöylemlş, Davl N 
bundan çok mütec ıılr olma 

İhtiyar kadının gelini Re 
da odaeıoın altındaki çam 

hanede çamaıır yıkayo 

O da aöze kanımıı ve 

l&kırdılar etmlıtlr. ÜHI Ne 
Birdenbire odasına girml 

ekmek bıçağını dııarı çıkar 

Ostrulıya hılcum etmiş, 
omuzundan yaralamııtır. 
ka da onu kurtarmalı: letey 
Davl Rebeka'yı da göğıft 

aol tarlfından ağır ıurette 
nlamıı ve elinde kınla ek 

bıçağa bulunduğu halde Na 
gtb mnarlığına kaçmıı, o 

bıçağı bir yere atarak 
yerdeki parka gltmfı, otur 
aigara lçmlye b.ılamııtır. 

Vak'a zabıtaya haber 
lince bir taraf tan yaralılar 

taneye kaldarılmıe, diğer t 
tan nk'anın falll aran 

bıelaomııtır. Aı sonra poll 
kendlelol yakalamıılar ve bı 

attığı yeri itiraf ederek bı 
da bolmoılardır. Bayan Reb 
omuzbaıındakl anadamarın 

alimle olmaeı yOzOnden h 
nede ölmftetQr. Bu kadının 

çocuğu vardır. 

Tahkikata adliyece baılın 

ve katil ifadesinde: 

- Çok dedl·kodu yapı~ 
tardı. ( Sen karını bakımı 

auo, ev kirası veremlyort 
bu eYden çık git ) diyorl 

SOzlerl canıma tak dedi, ben 
çeklb vurdum. 

Demfıtlr. Bir muharriri 
ddıı katille görClımaıuır. 

Katil; kavga ııraıında ten 
ile ayaklarına Yarulduğo l 
ayağından yaralı vaziyette 
ve yalınayıktı. Şa ıöılerl 
lemlştlr. 

- Alleevinde bf r ıu 
lombaeı var. Bu tulumba 

eu çekilirken bile bana kat 
yor, mCltemadlyen hakaret 

yorlardı. Dedl·koduyu bir tO 
bırakmıyorlardı. Ailemle • 
mızdakl geçlmalzllğl körClkll1 
lardı. Ben de •urdum. 

Adliyece tahkikata d"' 
edilmektedir. 

Hail de bir n utuk lrad e 
bay Baldvin İngih(jre'oin 111 
llhaoe arzularını ve oluılar ~ 
romu prenslblerlne karı• in 

cını bir kere daha teyld e1 

mittir. 

bebekleri zaten çok eeverlillf' 

Dedi. Bu ıörOımemfz bl 
den araba da önQmQze 

mletl. 
(O hatıraları, §lmil cepb 

maziye tld hl r htdlıe ol 
değil, blrH evvel, hatta de 

yıpnmıe vak'alar halinde ~ 
deftere geçiriyorum. ÇIO 
onlat en tase, en kavvetll b~ 
tarını, bili içimde mobıff 
ediyorlar.) 

Genç Anb kızı beni gör', 
tanıdı. Ona ıet6mladım: J 

- Naııl ·dedim· kGçftk t'O 

bey, iyi mi? 
Nnln o eanfyede tğll .... 

çocuğa bakıyordu: c'J 
- Şekerparem.. Oh, ·uı 

bebek, een ne gilzel teyoıl:;I 
Diyordu. Genç Arab 

gdldCl: 
/ 

- Soau '" 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası Kemalpaşa'da Aydın ° Muğla Genç V 

Köy Bayramı... S l T 
örenköyü~d: Zen- porCU arının. emaSJ .. 

~ A T U /{ j{ A /( A /ıf gin Bir Sergi Açıldı. 
Kemalpaşa, (Husuei) - Türk 

köy yasasınm BOyQk Kurultay · 

Tefrika ~o. a IU. A YHAı'.\' ..................................................... 
ca kabulü günü Üren'de açılın 
sergiye, başla kazanın kayma 

kamı olduğu halde kazanın bü 

rün memarJan, beledi ye erkanı 

ve halk iştirak etti. Ören 'e gl 

dildi, kazanın bOtOn halkınm 

lştiraklle yapılan bu serginin 

açılm1&ında kaza Maarif me. 

memuru bay İbrahim tarafından 
köy yaeaeımn köylüye ne gibi 

Tatlı, ince Bir l{adın Sesi Duyuldu: 
Rüya Değil Bu, Yiğitim, Uyan! 

----------------------~ .. ,~---------------------- Aybey, ben bitirdim lelmH - Rüya degil, gerçek bu - Ben nrrcdeylm? 

- Nerelerdeyim?.. Uzaktan iyilikler temin eylediği izah 

rüzgarlar esiyor, çamlar, meıe · t:dlldl. Parsa ba~muaJllml köy 

ilkler ees veriyor gibi.. Ben 01. cülük eubesi mrn3ublarındı1n 
medim ıııl? Hali toprağın üs bay Sadık Çınar tarafından bu 
lilnde rniyl'll? mahalde lıir söylev söyleolldi. 

Bunu Sinttnca bao okutanı Ah 
Kulağmdı bir fısıltı duydu : 

med Ahay, Ören baş okutını 
- Uyan ylğlı, uyan .. Topu. O 

Abdullah ner'in ıöylevlerl 
ğın üstünde, gök kubbenin al. 

tekib etti. Mubtf'llf pozlardı 
tındasıo. I>ııba genç11ln, görece 

fotof!raf alındı. Müteakiben 
ğln güıel günler var. Uyan! 

kaymakam Moblddln Önen ta· 
Asabı bozuJmu~ glbldl. Göz rafından sergi açıldı. 

lerinl bir türlü aı;amıyordu : ~ergldr. köylünün kendi ç1. 

- Kim bu lrnouşan! Ktm lışmaelle meydana geılrdiği ve 

- Arkada~ların yanma! Hay· ylğlılm, gerçek.. DJye mırıldandı .. 

dl marş!. Şimdi ben de yetişirim! Tatlı, yumuşak, ince, uzak 

- SağJıklı kal yiğltlm! bir ses .. Sanki bir rüya alemi· 

Aybey, kar~ısındaklnin kuv· nio ötelerinden geliyordu .. 

tettnt Hl11mıetı. Fok.at istif ini - t;cne rfiya, gt'De rfiyıt! 
boınıayordu. Hasmı, sordu : Olye eayıkladı .. 

- Delikanlı! Sına kim derleı? Ayni ses cevap vl'\rdl : 

- Tanrının belAsı derler. Ya - Uüya dı:ğll, rüya değil. 

"b•? Aç gözlerini de güzı:l yl~h, bir 
- Bana da Hf ntli dil oya bak!. 

l>chlfvanı Taruka derler. Ve bu sözlerle beraber, ipek: 

- Bellt, yOzOnden belli. Ay· gibi bir elin yüzünd~ dolaştı· 
gıra benziyorsun!. ğmı duydu. Yüzünde de koku 

Bu sırada, hasım süvari, Ay· lu, eıcak bir nefl'sln ılıklığını 
beye çullanmıştı. .Fakat Ay bey, hissetti. 
kGç(lk bir hareket yapmış, arı, 
"bkl kapaklanıyormuş gibi diz 

:st(l çökmüş, pehlivanın dar· 

bu bana bitap eden! Güzel gOn kazanın yeıi~tirdlğl ürünlerimiz 
Gözlerini aralıyacık oldu, fa · in kalmadı. Htnılt pehlivanın ve gene Jı.öylOlerin kendi tez 

kat cr.saret edemedi. ,,ahlarında dokudukları elbiselik kılıcı her;eyl temizledi. o 
Ya onu büsbütün kıylıeder!t! kunıa~lar, halılar, klllmler ve 

Kulaklarında ayol musiki, ay. 
Hem nasıl olea ölüyor de· daha hona ben:ur köylOnOn 

nl tıth fıeılta uğuldadı : 
mekti. O darbeyi hıtarlayorou. ba~ardığı eşya ve Orünlerle, 
Böyle tatlı tatlı ölmek daha - Hayır arslanım, hayır! köylQoüo glyebllectğl kıyafet 
iyi değil ın,ydl? Hintli pelılfvao, karayere gö teki dlkllmle medeni kisveli 

müldü .. Sana, senin hiç ı•örme. elbiseler trşblr edilmiştir. 
Eğer ôlftm böyleyıe, bin defa, tı 

diT•in biç tauırnadının bl ı ı Hayvanat sergisinde de bir· 

tel hooı gltml~tl. Aybey : 

- Şimdi de sıra benim, dayan! 

Muğla, (Busuei) - Aydın•tı gençler ve sporcular, h,.m hlr 
tetkik, hem de bir ııpor tem 11.eı için eehrlmlze gelmi~lerdl. Ya· 

pılan maçta Aydın takımı ;j l galih çıkmıştı. 
Bu temu; lkf memleket gençliğinlo tanışmuı •e yrnl münı 

eehetln tesisi noktaeından Muğla'da çok iyi trslr yıpmıohr. 
l\fo~la gençliği, Aydın'lı kardeelerlolo ıfyaretiodcn memnun 
kalm,etar. 

ANADOLU - Bu veelle llr. ziyaret hatırası olarak çekilen 
bir fotografın kılleeslnl baeıyoruz. 

Denizli'de 
Eczanesiz Oç 
Kaza Vardır. 

Denizli, ( R uıuf'i) Bele 
diye varidatının azlığı baeabfü: 

t-czıcılan bulunmıyan Acıpayam, 

Çivril ve Tavas kazalarına bi· 

rer eczacı tıb leatı konulması, 

ayol zamanda 1 taobul mıntaka 
yatı mektebi için 1694 lira 

iştirak hls•eal kabul edilmesi 

Denizli'de 
Bahar Gnnlcri. 

Denizli, (Hu8uti) - BugOn 

martın yirmi ikisi eski martın 

dokuzodur. (Sulranoenuı) Ye 

havanın da pek gtlzel ve pır· 

lak olması, ıynl zamandı gG· 
nün de cumaya tcsadnf etmeıl 

haııablle aylardanbert kıe @'GD· 

lerinde eıkaf altlarında sılulın 

halk · Eski bir hiyadın da ıe•· 

Diye bağırdı. Atını bir dır · 
Lede şahlandırdı ve iki ayık 
~tOnde geriye çevirirken, eağı · 
11• dOşen pehllvının tolgaeını 
llddetll bir darbe vurdu. Hem 

kılıç parçalanmıştı, hem de tolga. 
ona razı olacakta. Sesini çıkar· b ' t'ı r s 

3 d b d söz SÖ)llyor. Aç gözlnlnl? çok cine hayı-anıt ve hllbasaa kile ye~Hlenen kırlara, ba
0
P. ve 

mamaı:ı• • a oğru buldu. kıızının her ıarefında teeiıt e ı . 
hosııeunda Denlzlf vlla1et mec 

llsloe iki t~kllf yapılmı,tır. 

.lUntli pehlivan vurulmuştu. 
Öyle dehşetli ve gürültülü bir 

h•ykmşla h11kırdı ki, Aybey 

bile, bir ıııniye duraladı. 
Yaralı eQnri, sol elinden 

geını atmış, parçalanan başını 
lt:atnıuotu. Aybeyln kılıçsız kal. 

dı~•bı gôrmOştO· Son bir hamle 

Y•pıp onu dı öldflrmek lwtl· 
'Ordu. 

Ô Darbe çok ıtddetlt olmuştn. 
lınek Ozere bulunan bir losa· 

11111 en sona kalmıt biltiln zo 

t 1111u ve sertliğini taoıyordo. 
Aybey tam zamanında kalka· 

llıııı ılper etmtetl. Milthle bir 
d b. l •t e indiğini doydu ve .kendini 
'Ybeul. 

1 
Gözlerini açtığı nkh hayret

e etrafına bakındı : 

a.,. ucunda genç bir kız 
••rdı. lelık bir bezle eakııkla· 
tı1ıı, ılnını oğuşturuyorda. 

Bu uykuda bir tatlı rilyı gilıl 
gtldt Baıındı etddetli bir ağrı 
••rdı. Kolu ınzlayordo. 

- Ölnınıom, karayerlere gir· 
~ltloı. 

Diye mırıldandı ve gözlerini 
'tl1tıdu. 
bt Siyah, snzgün derin bakışlı 

r çift gôz .. 

~Alnında dolaeın yumuşak, 
Yaz iki el . 

... Baeının altında sıcak, yumu• 
"it bir diz. 

\1 h e, ipekli, kokulu bir kumaş 
1•1rtıe1. 
Gözlerini hl ç açmadın; 

d - Rüya. rüya ·diyr. mırıl· 
d •ad,. Royadan ba~ka blrşey 
d '~il. Ve bu rüyanın ıevkinl 
1 :~ılnıa11n diye gözlerini daha 
l~ı 

} yumdu. Kendlelnl bllml· 
•tor glbidl. Sersemleşmiş kafa· 

g '
111 içinden eadece bn dal 

11llıt. b 
' eı' OZ'Damık. arzusn geçi 
Ordu : 

ı - Çtn mı ıllarındak.t göz 
't gibi .. 

ı~0Uarındın ıhınlır 11rkıyor. 
d clk dudakları kan rengin· 
e., .Rıya bu, rOya!. 

bı Fıkıt bir aralık kulağına 
' ıea geldi : 

Z iL k Bak, gene dağların başındı ıu! b hr ı d ğ ı ı k r Tetkik ~diliyor. aman ge .ı •Çe, encJioe ge len fenni tavuk ht11yonlırıuın a ..,e eri'\ 8 1 rmş çam 1 ' ıD· 
ltyordu K d 1 d d Bak, seni ba11 ucunda be'-11. ------------- cillpınır Murad ıcpe•l mtelre 

• aoı amdr arın a o " • yetiştirdlğı Legorn ve Roday· mize ve bu uğurda çok çalışan ' 0 
• 

Jaşıyordu. Kalbinin çarpışını, yen biri ver! laod tavukları nazarı dikkati Vali General KAıım Dlrlk'e liklerl binlerce kadın erkek 

nabızlarının ıtıeını du"nyordu. Bak ki, bir ltııın dfzlul Os reklyordu. 1 f 1 k'ldl B:\ - k ve çoluk çccubun een Ye Dl'O· I 't saygı le gra ili Çe 1 , uyu b 

Başında dı bir hararet var· tündeslo! Daha eonra serglrlekt eşya ve ve HDIİmi trzahilrat yapıldı. eli toplantı ve eğlr.ntilerlle birer 

dı. Yalnız hararet değil, bir Uyan yiğit, uyan! hayvanat için birinci ve ikin· Sergiyi beş hinden fazlı vaıan bayramyeri halini almıo, ilkbı· 
eargı olduğunu hissediyordu. - Sonu var - cillk seçmeleri yapıldı, şefleri deş ziyaret etti. har ıes'id edilmiştir. 

~İ-ta~I~y~~~A~vr-ı-ıp-a~K-u-p-asıŞam-BuCumaGünüÇokM~ 
piyonluğuntı l(azandı. him Ma~ar Var!. 

------------------------.. 1------------------------
lt al ya, Avusturya (B) Milli Takımları 

0-0 Berabere Kaldılar. _______________ .. ______________ _ 
Spor lşlerlfe ve bilhassa fod. lar da her takım kendi memle· 

bolla al4kadar olanlar her sene keti dahillııde, mftl!abakalara 

Avrupa kuvvetli ekipleri ara lotlrak eden diğer ekiplerle hl· 

sında ilk ueullle ve AOrupa rer defa karşılaşır. Bundan son· 

kupası namı altındı tertlb edi· ra da ziyaretleri iadeye başlar. 
len müsabakaları da alıtka ile Bu suretle ve puvan heeablle 

taklb ederler. başa gelen, Avrupa kupası şam· 
928 senesinde Am&lerdam'da piyonu ilan edilir. 3 sene mOd· 

yapılım dOcya blrhıclliğinde detle devam eden bn müeaba 

AmerJkn'nın Urugvıy takımı kalarm ilk tertib edildiği eene 

ümidin fevkinde büyük. bir yani 1930 senesinde .halyanlar 

mtıYcudlyeı göstererek Avrupn· kazanmı~lardı. İldocl Avrupa 

nın bütün kuvvetli takımlarını kupası mOssbakaları da 1933 
yenmiş ve dtlnya blriociliğlni senesinde hitama ermio ve A voe· 

kazınmıştı. O zamandan b rl turya mllli takımı ikinci Av· 

dir ki Avrupa hükumetleri baş· rnpa kupası şampiyonu olmuş· 
ta Macar'lar olmak üzere bu tur. 9!~5 üçüncil Avrupı ku· 

işe fazla ehemmiyet vererek pasını da gene İtalya kazanmış 
Macar fudbol profesörlerinden lir. Tafsilat aşağıdaki telgraf 
Malselio hazırladığı program tadır. 

muclbioce her sene iki nevi 1 atınbol , 24 ( Hususi ) -
Avrupa kupaeı müsabakaları Avusturya ve 1talya milli ta· 
terıib etmlye başlamı~lardır. 

kımlan bugün Avrupa kupa ı 
Biri merkezi Avrupa kupası 
müsabakalarıdır ki bu müsaha· final maçını yapmışlar ve hal· 

yanlar kazanmışlardır. 
kalır merkezi A vrupı devlet· 
lerlnln en kuvvetli iki takımı Oyun, Homa'da ve 16, lG de 

arasında yıpılmıktad1r. baolımıştır. Sahada 60 binden 

İkincisi de Avrupa kupası fazla seyirci vardı, şiddetli bir 

mQ11bıkalarıdır ki hu müsaba· rüzgar esiyordu. Hı1'em, İngiliz 
kolır da İtalya ve A vuııturyı galnton .. 

Macarietao, Çckoıtlovakya ve Kur'ayı Avueturya'lalar ka· 

İsviçre mllli takı&Dları araemda zandılar ve rüzgArı lehlerine 

yapılmaktadır. BüyQk bir eh~m · ı aldılar. İtalya takımmdı mee· 

mlyetl haiz olan bu mOsabıka· hor oyunculardan Moaltl ile 

Meaca yoktu. Birinci devrede 

İtalyanlar ıamımlle çember al 

tına alıomı~lardı. A vusturya'lı 

lar, ele geçen birçok fırsatları 
koybetdller, gol atamadılar. 
o~vre aıfır sıfır berabere bitti. 

İkinci ba(tayımda A vustur· 

ya'Jılar bozuk bir maneviyatlı 
sahaya çıktılar. Bu, birinci dev 

redeki şansızlıktan ileri geU· 

yordu. ltalyan'lat bundan teli· 

fade ettiler ve İtalyan milli 
tııkımıom y~nl santerforo Pi· 
ycllo yedinci dakikada 30 met· 

reden çektiği bir şutle takı · 

mının ilk sayısını yaptı. Ayni 

oyuncu :37 inci dakikada Avuı 
turya santerhafmı ve bekini 

atlatarak şahsi bir bOcumlı 
ikinci golQ yaptı ve oyun O 2 
lıalyın'lır lehine bitti. 

Ayni kupa için İtalyan'm 

flrenclya şehrinde İtalya, Avus 
turya (8) takımları karşıla~ 

tılar, O O berabere kaldılar. 

Spor işleri 
TQrklye idman cemiyetleri 

ittifakınca MınlBı epor mınta · 

kuıoı teftişe memur edilen Bay 

Saim tehlşlnl bitirmiş, şehri· 
mlze gelmiotlr. EBkt Mıolsa 

ıpor mıntakaeı nizami şeklini 
kaybettiği için fesbedilmlı ve 

(Gediz mıntıkası) adile yeni 

bir mıntıka teıkll oloamuotur. 

Altay'la Altınordu, K. S. K. la Göz
tepe l(arşılaşacaklar. 
~-~~~~---~-~-~~-

F u ı bol heyeti dan ııkşam mutat lçtlmıını y•pmış ve ~nümOı· 

deki haftaki hk maçlarının haktmlerlnl teebit etmiştir. 

Alsancak stad)umunda: 
Saat 10 da Şarkepor • Türliepor A hakem Mnetıfa Altıaorda 

" 12 de K. S. K. Buca ,, " ti 

,, 14 de Altay · Ahınordu •• 

,, 16 da lzmlrspor · Göıtepe ,, 

Halk sahasında: 

" 

HOiJeeyin 

Esad 

Fehmi Ahıy 

Saat 9 da K. S. K. Tdr.bpor 6 takımı Baba Konuralp Altay 
Saat 11 de lımfrtpor · Altay B tal:ımı .Mustafa Altanordu 

~--,...~~~---~~~--~-

Bu Cuma öğleden sonra oam 

piyonluğu kısmen meydanı çıka· 

rabilecek olan Altay Ahınordo 

maçı çok ehemmiyetlidir. Maç, 

bu iki kul6hden maada puantaj 

dolayıallc Göztepe K.S.K ku 

llllılerfnl de alAkadar etmek· 

tedir. Maçın hıkeml K..S.K. h 
Bay füod'dır. Bu genç ıuıhıdı 

gördOğfimOz en tyi. en dih Qst 

bakemlerdendir. Kendisinden 

beklediğimiz, bllhaesa, strt 'fC 

favultü hareketlere müaamaba 
göstermemek ve bu hoausta 

kafi karadır almaktır. 

Cezalı Oyuncular: 
Fudbol heyeti, muhtelif 

kulüplerden ceza alan oyuncu· 

ların ceza mQddetlerlni tetkik 

etmiştir. Bunlardan Şırkepor· 

dın Nuri, İbrahim, Ferid ve 
Buca'dan Moetıfı, Alt Qçer •y· 

lık ceza mOddetlerlnl bltlrmio 

olduklarından bu Cuma yıpı· 

lacık ltk maçlarında takımlı· 

rında yer alıblleceklerdir. 

İzmir eullı hukuk mahtr-

meslnden: 
lzmir post• Yt: telnraf idar• .. : 

vekili avukat Murat tarafındın 

keetelJl caddtıdnde üçQacft çık· 

maz eokığandı 56 numaralı 

evde Mehmed Emin aleyblnııı 

ikame eylediği alıcık davaaın· 

dan dolayı mumaileyh nım1Da 

taetlr ve bcrayı tebliğ irnl kı · 
hnan davetiyede lk•metgAhının 

meçhullyetlne binaen bili teh· 

llğ iade edilmesi ve mftddel 

vekilinin ıebkeden talebi üze· 

rine gazete ile llAnen tebllğat 

icrasına karar verller~k bu 

baptaki muhakemenin 6 nteın 
1935 taribtne mOsıdlf cumar· 

te!I gQnQne tayin kıhnmıe ol· 

doğundan yevmi mezkılrda 81· 

at 1'1 de mahkemeye blzaat gP.l · 

medlğl •eyı bir vekil göndermediği 

takdirde hakkında gıyıb kararı 

t11ılr kılınacağını dıtr davetiye 

makamını kaim olmak :bere 

lllo olunur. 863 



111111111111 •••• :t.~.~~ .. ;.,,.,,~ .. IJUJWUUUll ............................................... .. 

Vilayet Umumi Meclisi. 
- Başı 3 Ocn sahifede -

- Badce vaziyeti düzelmlt 

-.-~~~~~----·---··~--·~--~~~~~-
dl, Bay Yusuf Ziya: Bay Murad Çınar; daimi en· lerelnlz, rica 

verllmemlıtlr. 

ederim ılze ıtlz 

mak lıtendlğlnl, ihtiyaç gôrftl· 

mnıe hunun mektebler lnoa · 
atına da earfolunabileceğlnl ıöy· 
lemlotlr. 

dığımızı kabul ~tmenlz 

dır. MGlklye mcıfettlılert 

radadır. Her nklt itleri 
kontrol ediyorlar ve ed 

olacak ki böyle bir teklifte 
bulunuluyor. Her halde bir yer 
den 50,000 lira fazla bolonmot 
demektir. Balbuld bildçede 
68,000 llrahk bir açık bolun· 
doğunu zannediyordum. 

- Faydası ne olacaktır? Ce· 
vabında bulundu. 

Bay Muıtafa MOnlr (İzmir): 
- Takrir sahlblerl reylerin· 

drn rOcu edemezler mi? Bina· 
enale) h beriki tekilde de ayrı 

ayrı reye kontun. 

il men cıyealnden birinin meı • 
ullyet kabul etmeıl doğru ol· 
madığını, hastane baıheklmlnln 
geçen yıl bcıdce miizakereel 
ııraeında Gç hemılrenln tahıl · 

aatının bcıdceden çıklnlmamaıı 

için lliç m11rafından fazla 
tahefaat çıkartılabileceğini söy· 
ledlğl halde sonradan haıtaneyl 
kapatmakla tehdide kalkıımıt 

olmaeı muvafık blrıey olmadı· 

ğını, muhaeebel huıuılyenln 

ıon bet · ay zarfında ııllh edil· 
meıl ve borcl1r•n samanında 

ödenmeıl dolay111Ue mühayea 
cedvellerlode eekllere nazaran 

çok ucuzluk görGldftğiloO, büd· 
ceden bu ıuretle bu yıl çok 
istifade görfile~ğiol, maarif 
lolerlnln vHAyetl mlzde çok ge· 
ole tutulduğunu, bu yüzden 
mü~kftlAt doğ luğuou, kendisinin 
maarif aleyhinde kat'lyyen @öz 

ıöylemek lıtemediğlnl. yalnız 

eon zamanlarda bau ktly moal 
limlerlnln maavlarıoın köy büt · 
çelerlodeo vt:rildf gl hakkında 

bazı ~aylalar duyduğunu ve 
bunların n" dereceye kadar 
do~ru olduğu bakkrnda alAka· 
darlarıo izahat vermelerini söy· 

Dedi. Bay 
söz ıöylemek 

vali: 

Ekrem tekrar 
lıtedl, bu defa 

Bay Murad Çınar söz aldı ve: 

- Ben apıotınız, ouarsuz 
hareket edlyoreunoz, heaahı· 
nızı genle tuttunuz demek lete· 
medlm. Maarif lolerlnde göı· 
terllecek muvdfakıyetten klm 

Raporlarına nrlrler. B 
rımız açıktır, kanunsuz hl 
oey yapılmamıotar. 
zakerenln kifayeti reye ko 

Bay Ahmed Şakra "1ımlr,, -
Ba takrirde İzmir ilyelerloln 
lm:salan yoktur. 

Bay Yuıuf Ziya (Bay1Ddır)
Arkadaoımın bu sözil genel 

kurohayda ikilik ihdas etmek 
btediklerinl gOeterlyor.. Bunu 
hiç tıhmln etmemiştim. Biltün 
mecllı ilyelerlnln mali vaziyet· 
lerl mnaaiddlr ve buna ihtiyaç 
luı yoktur, fakat içtimai ha. 
kımdın bunu istemek bir hak· 
tır. Civar vil4yetlerde lzmfr'den 
daha fazla ücret verlllyor. 

Bundan sonra ecz1C1 başı B. 
Ferid (İzmir) el)z aldı, geçen 
yıl btıdce darlığı yilznndeo 
kadrolarda tensikat yapıhrk:en 

meclisi umuminin ilk fedakAr· 
hğı kendi ftcretlerlnde yapmaaı 

n bu yıldan tatbik etmesi 
kararlaştmldığı ve hu kuarda 

Bay Yusuf Ztya'nın da imzası 
bulunduğu halde çabucak dö 

nlUmeılnln doğru olmadığım, 

meclllte lktllk olmadığını, fakat 
takdire muhalif kalın arkadaı · 
ların da bulunduğunu, Bay 
Y Ul!uf Ziya zaten geçen yılda 
mcclie kuarına muhalif laldığı 
meclisin ekseriyeti tarafından 

verllmş olen takdirin mdzake· 
resinde bfle Jtızum bulunmadı· 
ğını ııöylediler. Daha bazı aye· 

le eaz söyledikten sonra tak· 
rlrln onaylanmıınmn reye ko 
nulması muvafık görnlda. 
Reyde •ekiz ftye el kaldırdı . 
İmza ıahlblerlnden çoğunun 
el kaldırmadığlDı gören Bay 
Yoıuf Ziya bası üyelere elle· 
rint kaldırmalarını söyledi, 
mecllı haokanı: 

- Rica ederim, rt1yler ilze . 
rinde tesire kalkıomayınız. 
İhtarında bulundu. 

Reyler bu eekllde ttızahdr 
edince Bay Ahmed Şilkril (İz · 
mir) evelce takriri imzalıy!UJ. 
lardan bir kıımının mftlten. 
kalmaları bulunduğunu ıöylecB, 
nakıt Bay Fehmi Kural (Der· 

gama) bu takririn yarattığı 
havanın yataştmlmaeı için imza 
edenler tarafından ged ahnmaeı 

ve bir daha mQzakere mevkii· 
ne konmımaeını teklif etti. Başta 

Bay Yuıuf Ziya <Jlmak Ozere 

takrirde imzası bulunanlardan 
bazıları buna itiraz ettiler. Bay 

Ba0an (Bergama) meclis ekse· 
rlyetluln Terdlğl bir takririn 
mGzakere edflemlyeceğinl, yal . 
nız aksi reyde bulonınlarm 
teıhlt olunabileceğini söyledi. 

Bay Murad Çınar da takriri 
lmzalıyınların ona eonuna ka· 
dar mGdafaa etmeleri IAzım 
geldiğini, halbuki timdi sekiz 
el kalkmış olduğunu, kendi el· 
nf o takrirde lmza81 bulunma
dığını, yarın diğer bir mes'ele 
Jçln dıısrda karar nrdlkten 
IGnra meclise gelecek Gyelerln 
bu kararlarından dönmeleri 
~htimall varit olduğunu, mecllıte 
bôyle hallerln gôrtllmeel mu· 
nfık olmıyacağı mutaleaıında 
balundoğunu söyledi. 

Avukat Bay Ekrem (Ödemle) 
iki teklln de ayrı ayrı, tekrar 
reye konolmuını istedi, Bay 
Yueof Ztyı; takririn Jmza11 sı· 
ra11nda teılr ve rica olmadığını, 
rica, •clzln bir ifadesi demek 
olduğunu, arbdaılarının bir 
hmk latedlklertnl tôyledf. Vali: 

- Ablnl re7e ko7abm. De· 

Teklif inde bulundu. 

Valf; takriri kabul edenlerin 
el kaldırmalarını ikinci defa 
bildirdi, 16 el kalkh, aksi 
reye kondu, bu defa on el 
kulkmıotı. 

Bu tekilde takrir onaylaomıı 
oldu, karoıhk bulunmak oartile 
bfidce encOmenfne havale edildi. 

Varidat hildreAfoln henüz ha· 
ıırlanmam ış olduğuou avukat Bay 

Nuri Fettah s6y1 P.rli ve iyi bir 
şektlde hazırlıtomok Qzere ol· 
duğunu hUdlrdi. 

Bundan eoora Menemen üye· 
lerl tarafından kaza ziraat fen 
memurunun maaşını zam ya· 
pılması, Menemen ffdanhğının 
geoişleıilmesl, kazada bir sıfad 
istasyonu yapılması, Menemen· 
de (570) çocuğun sokaklarda 
bulunduğundan daha iki mek· 

trp açılmaıu ve bazı mekteple· 
rln sınıf larınıo çoğaltılması, 

bir ortamektep açılması, 1zmlr 

memleket hastanesine ihtiyaca 
göre daha yatak llheal, hastane 

baş hekiminin mfiıtakllen hu· 
tanede mefgtll olması ve hariç 

te bueusi lşltrle meogul olma
maeı euretile hastanenin verimi 

ve lnzlbabnın daha iyi bir ıe· 
kilde temini, vlliyet ve kazalardan 
hastaneye gf'tfrlleolerln kabnl 
~dilerek eokaklarda kalmalarına 
ve red cevabı almalarına mini 
olmak için Sıhhiye Veklletln· 
den yardım lıtenmesl, haetaneye 

yeni bir imdadı sıhhi otomoblU 
daha alınması, yeni Gediz ve 

Güzelhlear köprcılerlnln tel ıu· 
larındaİı muhafaza11 için lklter 

.taraftan tstinıd dınrlarlle mu· 
halaza altına abnmaaı, Mene· 
men içinden geçen Bergama 

yolunun sağlık bakımından aı· 
fala veya parke dOıenmeel hak· 
kındakl teklif lerl ald olduklara 
encamenlere havale edtldl. 

Bayındır'da Mahaıebel hata· 
ıiyeye ald bir otelin 8000 Jl. 

raya kaza beledlyeelne eatılmuı 
ve parasının eeklı yılda taklitle 
alınmuı hakkındaki kayma· 
kamlak teklifi htldce encQme· 

nine gtlnderlldl. Mecllı hııkanı; 
Ôdemlı'te G6lcGk'te lnoa edil· 
mf t olan diğer bir oteli de 
Ôdemlı beledlyeılnln bu prt· 
lara göre eıkldenberl almak 
istediğini, hu iki mee'eltnln de 

hadce encamenlnde göraoaı. 
mesfnln muvafık olacağını 

söyledi. 

l 93!l yılında yapılan iıler 

hakkında vll4yet dalmt encQme· 
nlnin geçen toplantıda okunmuş 
olan miltaleanamesl Gıerlnde 

mGnakaşeye geçildi. A vokat hay 
Murad Çınar söz alarak moha· 
sehei huıusiye akaratmdan ta· 
tılanların 3000 liraıının huta· 
neler llAç par111 faıbaa nakle· 
dilmek ıuretile ıarfedllmlo ol· 
masanın yolıuz bir muamele 
olduğunu ıöyledi ve dedi ki: 

ledl. 

Bay Mehmed Aldemlr (Çeı 
me) söz istedi, kendisini say· 
gıeızlıkla itham eden Bay Mu· 
rad Çınar'ın sözlerini protesto 
ettiğini, geçen toplantıda kendi 
namına değll, enc6menl namına 
ıOz tôylemiı olduğunu, hatta 
ıtlzlerlnln mecllı haıkanı tara· 
tından da teyld edllmlı bulun· 
doğunu bildirerek: 

- Hastanenin kapandığını 
farzedinlz, o vakıt bf ıe ne dl· 
yecektlnlı? Dedi. 

Doktor Bay Klmran Kenan 
(İzmir) daimi encfimenl namına 
izahat vererek dedi ki: 

- Bay Murad Çınar kendi· 
ıine hu olan tlddett beyanla 

(Maeraf mazbut değildir.) diyor. 
Bu mee'elenln burada mana· 

kaşaımdan memnuniyet day· 
mamak fmktnıızdır. Umumi 

mecllıln bulunmadığı :saman· 
larda ( BAIAtı mGıtacele ) de 
daimi enctlmenl lttlhuı karar 

eder l'e buna mecllıln ilk top· 
l•ntııında yalnıı useder. a ... 
tane baıbeklmllgl Tulyetl bize 

bildirdi, ardından ııhlı.t mft · 
dtlrlftğft de lltç paruı nrllme· 
dlgl takdirde onhet gftn içinde 
hastanenin kapanacağını haber 
nrdl. Bu ( HAlltı mftıtacele ) 
den değllmldlr? Blıde kabul 
ettik. Kanuneoz, uıulıGz bir 

it yapılmamıotır. 
Bundan ıonrı Bay M~uad 

Çınar, bay Mehmed Aldemir'ln 
proteato met'eleelne cevab ver• 

dl, tahaa hakaret kudlle hare· 
ket etmediğini bildirdi. 

Bundan eonn çok aıan 

mcınakaealara yol açan avukat 

bay Ekrem (Ödemle) in ı6ılerl 
dinlendi. 

O da hautanelere verllmlı 

olan para mee'aleelne temaa 
ederek maaak•lenln mecllı 

karırın• Te bnuna aykırı 

oldagnna, eablu akar pan· 
lannın çarçur edlldfglnl, d•lmi 

- Sahlan akar parası ile 
tekrar akar alınabilir, bu para 

haıka yere earfedllemez. Geçen 
celıede daimi enctlmen Qyeeln· 
den bay Mehmed Aldemlr 
«Çeıme :ıı : 

, encftmenln bir mlruyedi gibi 
hareket ettiğini eôyledl. Dr. 

bay KAmran K.enın ıöz alank 

dedi ki: 

- Biz buna yapdık, çtlnkQ 
baetanelrr kapHıyordo, llAç 
parası IAzımdı, mee•ollyet varaa 

[Bana] alddfr. Dedi, bu paranın 

urftyatını da mazbut bulma· 
dam. 

- Bay Ekrem'ln biraz dra· 
malik, biraz da hatibaoe beya· 
nalına cevab vereceglm. 

Bu ıırada hay Ekrem atıldı: 

- Dramatik tablrlle kaedlan 

nedir? 
Vali: 

- S6s ıldai•Dll ...... 86y· 

- Burada töz ueol daire· 
sinde söylenir. Söıft ben idare 
ediyorum. Size töz verilme· 
mittir. 

Dedi. Bay Klmran: 

- Stlzlerlm çok mutedildir. 
Mirasyedi, çarçur tabirleri ya · 
moda dramatik tabiri çok 
haf lf, çok nazlk ve çok edl· 
hanedir. 

Bay Klmran ıözlerlne devanı 
ederek, daimi encflmenln zaru · 
ret görerek: münakale yapmış 
olduguuu ıöyledl ve çok yerin· 
de izahatla yapılan münakale· 
nln kanuna uygun olduğllou 

bildirdi. Bundan ıonra General 
Kbım Dlrik ıfü:e haoladı ve 
dedi ki: 

- Onyıldır huzurunuzda bu· 
luooyorum. Bugüne kadar ge· 
çen toplanhlarda bu kadar sc:rt 
to :uomalar görmedim, duyma· 
dım. Arkadaşlar, blrbf rimlzlıı 

manni oahalyetimlzi, bayelye· 
tlmlzl, sarsacak söılerı meydan 

vermemek IAzımdır. Nihayet arka 

daoımıH mlra~yldf, çarçur sı1z 

lerlle h itab ,.tmek ve p11çavıa 

gf bl yere daşürmek istemek 
bıkkını kim!e kendisinde 
göremez. Daimi encümenin 
başkanı sıfatlle izahat ve . 

reyim: Haetahaoe mes'elul, 
bay Ekrem'Jn taeavvurundan 
yftzbio misli fazla feci idi. İliç· 
lar acaba bitti mi diye gldlb 

eandığa mı bakacaktık? Biz 
Jnanla lo gtlrilyoroz. Bulunan 
çtre Dahiliye Bıkanh~ına bil. 
dlrllmiı, kabul edllmlı ve taı· 

diki Aliye iktiran etmlıtlr. 

Bay K4~ran'ın ıöılerl çok 
yerinde ve doğrudur. Sıkıntılı 

mevkilerde mantıkım, yolunu 
hilen enc6menler dd bc1yle ya· 
pacaktır. Çok rica ederim bay 
Ekrem söyledikleri etlzlerl geri 
altınlar. 

Bay Murad Çınar'• cevab 
•ereyim: Arkadaıımın yanaldı· 

ğını anlatmak lıterlm. lamlr 
't'lltyetl iç 't'llAyetlerden değil· 

dlr, ehemmiyeti btıyGktGr. 
Mekteblerl yıptırdık• ılıln 
yardamınısla yaptırdık. Apıtıb 

kalma nzlyetl yoktur. Bu •ili· 
yene 675 kay Tardır, 370 
mekteb nrdır. Da mektebler 
kuabalarla beraberdir. lnkıll· 
hın bekçlllğlol yapau köylG 
maarife kıymet vermlıtlr. Bizi 
heıabıızlıkla klmıe itham ede· 
mez. İet•tlıtlk OnQmftzdedlr. 
HllA mektebe ihtiyacı olan kOy· 
ler çoktur. 

Maalllm maaoları için köy 
bGdcelerlnden para verildiği ı•· 
ylaıına cenp veren Valf Gene· 
ral KAıım Dlrik Mant ve iç 
vllAyetlerde yapıldığı gibi bir 
ihtiyat tedbiri olmak Gzere köy 
bftdcelerlade böyle bir para ay· 
rılm11ını muvafık glSrdQAGnG, 

Maarif 0.k•nlığındu mftuade 
aldığını, mekteplerin ~apanma· 
tına mini olabilmek emellle 

ılk:Ayet eder. Ben bir lnkılAbcı 
ve cGmhurfyetclylm. Dedi. 

Vali General KA:sım Dlrlk· • 
tekrar beyanatına 
rek: 

devam ede· 

Arkadaşlar suçlu olma· 

Daimi encftmenln mGtal 
Bay Ekrem .,.., Murad Çı 
muhalefetlle tuvtb edildi. 

Umumi mecllı çar 

gGnCl Hat ondörtte teknr 

la nacak 

cektlr. 
ve itine devam 

Kışlada MOs. Mev. satın alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

MGıtabkem mevki ea. al. ko. nondan: 

Beherinin muh•m. Mubam. bedeli Teminatı 
Adet Clnel Flatl nkkate ak 

Lr. kr. Lr. kr. Lr. 
3 Dört bıanlı yemek 379 16 1137 48 

ocağı. 

2 Üçer kaaanlı yemek 330 16 660 32 
ocağı. 

4 lktıer kazanlı yemek 264 16 528 32 
ocağı. 

7 2326 12 
Met. mv. için yukarıda clnıl ve mlktan yazıla yedi adet 

zan ocağı açık ekıiltme ıaretlle Hbn ahn•caktır. İhaleli 6 

ND 935 cumarteıl g6nCl Nil 15 de kııllca. Mıt. mT. ... 

ko. da yapılacaktır. Talihler tartnameılnl her gan öğleden e 

komlıyonda göreblllrler. Talihler 2490 aayılı artbrm• n e 

me kanununun 2 inci •e 3 Onca ma ~ deılnde Te 11rtn•m 

yazılı veılkalarla birlikte ihale ıaatlnden evvel 

racaatlerl. 20 25 29 ' 
MGıtahkem mv. ea. al. ko. nandan: 

Met. m•. kıtaat hayv•nahnın 134400 kilo ırpa ihtiyacı kıt 

zarf uıallle eatın alıaacaktır. İhaleıl 1 l,nlaan,935 peqembe 
nQ uat 15,30 da kıılada Met. mv. ıa. al. ko. da yapılaca 

Muhammen bedeli 5762 liradır. Beher kilo arpa için d3rl 

ruf otuz eantim flat t•hmin edllmlttlr. Teminata ma•akkate 
çesl 433 liradır. istekliler 11rtnameılnl hergtln ö~ledea e 
komisyonda görebilirler. Mcınakaeaıına lttlrak edecekler, k 
zarflarını ihale aaatlnden lAakal bir ıaat enel makbuz • 

bilinde komleyona vermiı buloaacaklardır. İtteklller 2490 
arttırma 'e ekılltme kanununun 2. inci ve 3 ClncG madd 
ve ıartnameelnde yazılı veelkalarla birlikte komlıyooa m 
atlerl. 25 29 3 7 871 

lzmir Emlak ve Eytam 
dan: 

BankasııJ' 

ba lhtly•t tedbirine mftncaat 
etmekle beraber henQz bana 
bir koı olank elinde tuttuğu· 

na, kullanmadığını, maarif b6d· 

ceelndekl genlıleme k•rımnda 

kallanılmaıına IGıum da olma· 
yacağını, bundan heeap vermek 
IAzımıa bir devlet mOme111U 

ııfatlle D•hlllye, Maarif Bakan 
hklarına ve Baıhakanlığa fsa 

Eeu No. Mevkii ı o. Clnıi depoılto 'l'· 
16 
16 
ı6 

,, 

ha vereblleceAlni, bu paranın 
kôyladen muallimlere degll, 
Zlr1at bankaıında toplandık· 

tan IODn lcab edene deiıtd· 

702 Keçeciler dellAlbatı sokak 2 ev 

702,l Keçeciler « " 4 ev 
702,2 ,. co: ,. 6 ev 

392,598 Yol hedeıtenl hlear camii önQ 70,22 iki dolah 
c. l l KGçcık tuhafiyeciler çartııı 40,6 dftkkln 
c. 33 Manisa saray mahalleıl uzun yol 72 ev 
c. 38 Turgutlu kaeabaıı yenice mahalleel ev 

eekl klllse ıokağı. 

6 
5 ,, 

ıj 

Mevki ve numaıal•rı yazılı emllkln bir ıenellk klral•r• 
935 ıalı gGnft ıaat onda ihale , edilmek bercs arttırmaya ko 
moıtar. İttekll olanlann hlsalannda yazıb pey akçelerlal 
nrak artbrmuım girmeleri lb1111dır. 25 31 ssf 



ı Tnrkiye Ziraat Bankası lzmir ş·~
;~~besinden: 

~'te•kll Sokaırı Cln•I N M h • l b o. u anı . k. h eıtaoe pazarı dftkkin 40.38 3600 
.- .. .. sandıkçılar .. 4:l 2500 

· -~ \'oı bedeıteol 25.33 blsae .. 18 1600 
;o~ « "' Araa 4.5 1400 
~I .ı ~Qrıbıt (arıııı mığau 9.49 1500 
i ntıı -.rdakçılar aefahat .. 13 3000 

"•rtkelAm hanı iki dOkkAn 12.12, 16.17 24. 00 
Vıkıf hoca yeni yol 3.8 hlase mığazı 27 2000 
4Ynolda kemer c. dtıkk&o 190.198 1500 
laıtıyaka yeni g«hı hane 5 2400 

.. nazlı "' 12.20 4.500 
" çakır oğlo dilber dakkin 42.44 1500 

8Qca mecidiye belediye Area 23.23,31 1200 
" c k. p. c. .. 19 5000 
" nımık kemal 9.16 hl88e ırea 2 1500 
.. tevflk flkret hane 7.3 2400 

iL " ozon sokak .. 54. 72 
VQ11an ar1pklrll u 14 

1200 
3500 

~tepe mııırb c. ı&& 559.405 
l>trığaç parala kOpra c. hane dtıkkin 76.76 

1800 
2600 

54.56 
paralı kOprG c. Arsa 141.139 4000 

" .. " 1.9 hisse ıebıe 176.174 2500 
bahçeıi 82 donam 
254 M. M. 

menemen c. Area 437 1700 
mGıabıkı ıo. " 1.13 1400 

" topçu kuyu dOkkAn 6 2500 
" tPpuz bıne 6 3300 

istınbulla oğlu " 11.11,13 3300 
menemen c: bıhçe araı 17 3 5000 

" hane dOkkAn 164.65. f 4. 3300 
" .. kahvehane 246. 73 2200 

, Yukarıda enafı yazıla Yunanlı emvali gayri mObadll bonosu 

~· pcıln pıra ile 20,8,935 tarihinden itibaren ve kapılı urf 
ille latJf8 çıkarllmııtır. Kıymeti muhammeneıl lklbln Ura 

~1~ daha ziyade olın emnlln lhılel kıt'lyelerl lıtl11na tabidir. 
1 o aatılcbğı seneye alt dnlet •e belediye vergi n re11lmlerlle 

~r IDaeraf Jar mOıterfye aittir. 1hıJe 8,4,935 pazartesi gOnüdOr 
•llbler lıtedlklerl mala alt teklif mektubunu bir 11rfa koyu~ 

:;• maharJJyecekler ve Gıti1ae maHzsah adreılerlnl yazacık-
d.r. Bu ıarfı taltb oldaklan mıhn kıymeti mohammenenln 

~'-de yedi buçuğa nlıbetlnde teminat makbuzu veya banka 
rı:toblle birlikte ikinci bir zarfın içine koyacaklar ve bu ur· 
t mflbtlrliyecekler ve zarfıo tıetGııe tıllb oldukları malın ad
._ttteı yazarak lhıle gana aaat 14,30 da bank.da mCltetekkll 
~ tıt leoailıyooa rlyaaetlne mGteıelell numaralı bir makbuz mu· 
~~IUnde vereceklerdir. Tallblerln ihale giluil ıaat 14,30 za ka· 
~lraat bankuına mGracaıtleri. 812 

'rorkiye Ziraat Bankası lzmir Şu-
hesinden: · 
'Ietldl Soklğı 
8-yr.kh buraan cıddeıl .. 

" M 

" menemen caddeel 

" bamın .. .. 
" " 

li 
•lene 

" bana.. caddeıl .. 
~,.. ... ıebeddGl 

topçu kuyu 
lltt11 tlmendlfer c. 

a.,..•klı menemen caddeel 
li 

" M 

Cinsi No. 
dOkkAn 57 
hane 55 

hane dtıkktn 39.41 
dokkin .11 
hane 109 

~ 3 

area 
area kahve 

area 

107 
3 

53.53 
153.47 

3.5 

Muham. k. 
1200 
1800 
3700 
1200 
1700 
1700 
3000 
1800 
1200 
1300 
1500 

.. 1 2100 
li 

.. muradlye c. hane 92.9ıi 1200 
\' menemen cıddeıi arıa 91 2400 

•'1 Qqrıda naafı yazıla Yunanlı emnll gayri mObıdil bono11u 
-.._; ı»eıln pıra ile 15,3,935 tarihinden itibaren ve kıpalı zarf 
... ~le latlta çıkarılmııtır. Kıymeti muhammeneıl lklbin lira ve 
'9 

1 
•l1ade olan emvalin lhalei kat'iyyelerl lıtlzına tabidir. 

• lfj ld • "tlt •tı ığı ıeneye. alt dnlet ve belediye nrgi ve reelmlerlle 
l',

11 
l!ıaıraflar mflıterlye aittir. İhale 3,4,935 çarpmba gClntıdtır. 

'-tfıbler letedlklerl mala ait teklif mektubunu bir zarfa ko1up 

~d l!ıllbtırliyecekler ve OeUlne munzıab adreılerlnl •yazacak· 
}la •r. Da zufı talih :oıdokluı malın muhammen kıymetinin 
~:e Yedi buçuğu nlıbetlnde teminat makbuzu veya banka 
bo,

1
:0 blle ikinci bir zufın içine koyıcaklat ve bu zarfı da mil· 

h Yecekler ve zarfın d11tilne talih oldukları malın adresini 
._:lrık ihale gGnft l'Ht 14,30 11 kadar bankada milteşelLkil 

•ı ko ı '-b· 1b ayonu riyasetine müteeelell numaralı bir makbuz mu· 
~. ıllıade vereceklerdir. Talihlerin lbıle gtınQ aaat 14,30 za ka· 

' Zi 

rıııİıİÜİ11~İıÜ~İıİİÜİı11İıİ~iôlıiiıi:nı:i1111111111111111111111111111111111111~11~•
~ ~ 
~ Beynelmilel Paris Panayırını ~ 
~ z· Ed. . -~ ıyaret ınız.. ~ 
1 1 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar -

i Fazla Maltlmat Almak irin Fransız Ge- = 1 ~ -
tıeral Konsolosluğuna veya Izmir Fran· := 

sız Ticaret Odasına MOracaat.. ; 

1111111111111111111111111ı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

İzmir sicilli ticaret 
memurluğundan: 

(Resmi i1Aol1r TOrk llmltet 
ıirketl TOrk maarif cemiyeti 
ilin işleri bOroıu lzmfr şubesi) 
ticaret unvanile lzmfrde ikinci 
kordonda küçfik k1rdıcah ha· 
nanda 13·14 numarada llAn 
işleri Gzerlne muımele yıpan 

işbu limltet elrketl lımlr şube· 
sinin ticaret unvanı ve şube . 
mQmemesalll hıfzı oaclye alt 
vekiletaame ticaret kanonunun 
mevaddı mahsoaaeına tevfikan 
sicilin 1359 numaraaını kayt 
ve teıcll edildiği 114n olunur. 

1 - VekAletname 

İzmir 11lcllll ticaret 
memurluğu resınt 

mfihrO ve H. F. 
Tlnç imzası 

Vekaletname 
Yevmiye 11616 te11çll 
21 ığuıto11 1934 
Tayyare resmi için 1 O kn· 

roşlok pul 

V11'1 lmtayı meıon ıftrek4-
11ından bolundoğumuz ·•Resmi 
H4nlar Tork Ltd. ılrkelf Tork 
maarif cemiyeti U&n işleri bil· 
rosu,, nım tlrketlmlzln f zmlrde 
resmi daireler ve müeueseler 
nezdfndekl bllcftmle umur ve 
muımel&ttnı takip ve intaca, 
daireler, mfte88e11eler ve şıhaalar 
tarafındın verilen ve verilecek 
olan U&oları kabule, bedellerini 
ıhı ve kabza ve lcabedenlerle 
akli mukaveleye, tHhhOde gl 
rlşmeğe, her yerde her aıfat ve 
siıreile şirketimizi temelle gerek 
bu hu11uılardan, gerek sair cf. , 
hederden dolayı mabkeweler, 

meclleler ve dairelerle mdeue11e. 
terin her .kıeım ve derecesinde 
her sıfat ve tarik ve suretle 
tlrketi temelle, yemin teklif ve 
kabul edebllmeğe, haciz v11 ve 
fekkini talebe, ahzft kabza ve 

sulhu ibraya, isterse kendlelle 
birlikte veyı ıyr.ı, ayrı çalıe· 

malt üzere başkalarını tevkil 
•e 1ıle, haeılı şirketin haklı· 

nnı ve menfaatlerini mobafazı 
ve mOda(aa için milnaelp gö 
receğl her tedbir ve muameleyi 
yapmağa reamf llAnlar Türk 
limited şirketi Tdrk maarif 
cemiyeti llAn işleri bürosu iz· 
mir şubesi müdürü Bay hıfzı 

naclyi vekil tıylo ettik. 
Ankara cıddesfnde kahramın· 

zade hınındı resmi U&nlar 
Türk Ltd. şirketi namına im· 
zaya mezon Bay klzım şlnael 

ve Honll t1raf1Ddan imza· 
lınmıotır. 

21 ağoeto11 1934 
51 k. lok pul 

KAzım 

Boffer Sımonon Boull lmzılırı 
Resmi llAalar 

TOrk fad. şirketi 
Sermıyesl T. L. 12,000 

21 ığuetos 1934 
Tayyare resmi için 10 ko· 

ruşlok pul 

Kıyıt DO. 11616 

BugQn bin dokuz yaz otnz 
dört seneel ığustoeunan yirmi 
birinci eah gflnOdür. 

Mahallinde okunın anlatılan 
ve bin dokuz yGı otuz dlSrt 
ıenesl ağosto11unun yirmi birin· 
de yazılan bu vekAlet Uğıdı 

altındaki lmzalaun adlarını 

sanlarını dılremfn tamdığı 

resmi ll&nlar Türk limited 
şirketi namına imzaya mezon 
Bay klzım olnaıl ve Boull 
tarafındın lmzalındığını t1&dlk 
ederim. 21·8·934 

fıtaobol altıncı noteri resmi 
mOhrQ ve N. lmzı 

2 1 ığo11to11 19 3..i 
15 kuroılok pul imza ce141 

1047 4 llrahk pul 
htınbul 6 ıncı noter 
Galip Bingöl resmi mnhtırlerl 
Milatenlt olduğu evrakın eu· 

retl alındı ve aaklandı. 
Umumi no. 2600 
Buıuei no. 3·85 
Bu vekAletoame suretinin 

dairemiz 1934 senesi Oçnncil 
haricen mObrez dosyasınm 85 
uraemda mahfuz ve l 0897 

111111111111 

numara ile tasdikli aslına uy
gun olduğu tasdik kılındı. Bin 
dokuz yfiz otuz bee seneıf 

mart ayının yirmi dördOncil 
pazar günfi. 

İzmir OçOncil noteri resmi 
mOhrn ve imza okunamadı 

ilan 
lzmir ikinci daire su işleri ınildür

lüğnnden: 
1 - Keşif bedeli 2750 lira olup Salihli kaz1&1na bığh Adılı 

nahfyeaJ merkezi önOnde bulunan tağdlye kanalı baş10dı yapıla· 
cak kapak inşaatı 1 ·Nfaan- 935 pazartesi gtınn saat 10 da 
Sıllhll MılmildOrlOğOnde kurulan ihale komisyonunca ihalesi 
yapılacaktır. 

2 - Bu işin şartname ve projelerini görmek lstlyenler lzmlr'de 
Beyler aokağn~dakl ikinci su işleri dairesi mOdilrlOğQne gelme· 
lerl ve pızarhğa girecek kimselerin de muvakkat teminat para· 
tarını mıl11ndığını yat1rdıklarına dair makbuz veya kanunen 
kabul edilebilecek muvakkat temll'atı havi mektubu mezkur ko· 
misyonı tevdi etmeleri. 

3 - 1steklllerln enelce bu gibi Naf11 işlerinde çalışmış ve 
' ehliyetlerine de su leleri mndnrlnğflnce kanaat getlrllmlo olmı111 
ltzımdır. 870 25 27 30 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAnları 

Ankata M. m. •· eı. al. ko. nundao: 
Yerli fabrikalar mamulatından 45000 metre elbiselik kumaş 

klpalı zarf u11ullle 81tın ılınıcaktır. İhalesi 13,4,935 cumı.rtesJ 
günG aaat 11 dedir. Beher metresinin muhammen bedeli 265 
kuraştor. Teminatı muvakkatesl 7212 lira 50 kuruştur. İstek· 
liler eveaf ve prtnameslnl ılmak ve görmek iatlyenler 597 ku· 
rot mukabilinde M. m. v. sa. al. komisyonundan verilecektir. 
Ekelltmlye gireceklerin 2490 no. lı kanunda gOeterllen vesalkle 
beraber belli gflo ve saatinden enaz bir &Hl evvel teklif ve 
bankı mektublartle birlikte komisyona , tevdi etmeleri. 

25 29 3 8 73 

Ankara At. m. v: sa. al. ko nundıo: 
Yerli fabtlkalar mımulAtından 40000 metre kaputluk kumıo 

kapalı zarf uıulllrı Hhn ahnacıktır. 1hılesl 11,4,930 perşembe 
gona 811l 11 dedir. e~ber metresinin muhammen bedeli 297 
kuroe 50 eanıfmdlr. Teminatı munkkltesl 7200 liradır. İstek· 
lller evaaf ~e prtnımeslnl almak ve görmek lstlyenler 595 ku· 
roı mubblllnde M. m. •· sa. al. ko. dan verilecektir. eksllt
mlye gireceklerin 2490 oo. lı kanundı gôıterilen l'e11lkle bera· 
her belli gftn Ye ıaatlnden enaz bir saat evvel teklif ve banka 
mektublarlle birlikte koml11yooa tevdi etmeleri. 

25 29 3 8 872 

~ . 
Üniversitede Doçent, 

(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara bergiln öSleden 
eonra bakar. 

İstiklil caddeti No. 99 
Ankara apartmaDI 2 inci kat 

Telgraf • 1 S TAN B U L 
Telefon : 49250 

Kemalpaea icra memurla· 
ğundan: 860 

Akşehir hanklsına borçlu 

fzmlrde Çeşmeli Celil ve Remzi 

biraderlerinin borçlarından do· 

layı Httlığa çıkarılın paıa ti· 

marında bağ ve parsadakl vişne 

bahçesinlo yıpılan takdir kıy· 

meli Anıdolo gazetesinin 15· 

3-935 gün ve 6163 sayılı ntıa· 
haaındı bağın kıymeti 1000 ve 

bıhçt.nlo kıymeti 200 lira ola· 

rak göeterllmiıtl sonradan iti· 

raz Qzerlode yapılın ruymet 

takdirinde bağa 2730 ve hah· 

çenln 350 lira kıymet konul· 

mu~ olduğu tavzlhan ilin 

olunur. 

lzmlr belediyesinden: 

-DARA 
BiRiKTiREN 

'RAl-IAT--bD~Q 

10 lira bedeli muhımmeoll 

Mareşal Jt'evzl bolvar1Dın kuzu 

oğlu çarşısını bak •n kı11m1Dda · 

ki yol f1Zl11ının ıenelik icar• 
btledlye başkilfpllğlndekl eırt· 

nımeıl veçblle ve ıçık artırmı 

ile 2 4-935 sah günQ saat 16 
da ihale edilmek Oıere temdld 
edilmiştir. 

İştirak için 1 llra muvakkat 
teminall• eöyleneo gftn ve sa· 
ate kadar komf11yonı gtıllnlr. 



Ôksfirenler! l\lut· 
laka (Okamcntol) 
Öksnrnk Şekerle· 
rini Tccrnbc Edi· Q: 

c:C __. niz ... 

>< co 
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> 
:z: 
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< ca 

,.c ı•nrjcn ~ahopın 
En fısuın Bir Mfis· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 
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~ 
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Kuvvetli l\lns bil 
lstiyenler Şahap SIHHAT 

ECZANESi Sıhhat Snrgnn 
Haplarım Maruf 
ecza depolarından Hamdi Nnzhet 
ve Ec7.anelerden Ucuz, taze, temiz ll&çlar bulunur 

Arasınlar. 11 Baedorak -=--anyak Sa· 

~-::::::::::::::::::::"~.::_::..~le;b~ç~l~B;a;n;ı.k;a;r;e•;s•;n;d;a·~·t -- Hamza Rüstem 
Fotoğırafhanesn ---·---1 - Bayram gftnlerl açıktır. 

Muhterem müeterllerlmlzden glSrdüğflmQz rağbet ve 
teveccQbe naclz bir mukabele olmak Qzere bayramın 
birinci gftoOodeo Mutıo olhıyetlne kadar resim çek· 
tirccek ııaygılı mGşterllerlmlze birer zarif hediye ver· 
meğl dO!Ond6k. 

l\f Oşterilerlmlzln bu hediyemizi kabul etmekle bizi şeref· 
lendlreceklerlol Omlt ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
ve umum fotoğraf malzemeııl büyilk tenzlllt ile Htıl· 
maktadır. Muhterem mtışterllerlmizlu bllhasea nazırı 
dl kkatlerlnl celbederlz. 

Resne Fotoğrafhanesi Sahibinin 
Müşterilerinden 8ir Ricası .. 

ıkıncl Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kapattığımı ııaygıh 
mOıtr.rUerlme Uln ederim. 

Klleelerlml Emirler çaremnda Bay Hamza Rüstem fotoğraf· 
hanesine naklettim. Slparl~ vermek lııtiyenler li1tlen oraya uğ· 
raııınlar. 

Ben de elmdllik ekser zamanlar oradayım. 

BABAETIIN ·FOTO RESNE ....................................... 
Denizli Evkaf Müdürlüğünden: 
Denizli Evkaf mftdOrlyetl tarafından yaptırılacak 10432 lira 

20 kuruş bedeli keıtf il mahiyeti fenni ve mali eartoamc ve 
keılf ve pllnında yazılı htıktlmet charındakl areaya yapılacak 
otel ve gazino binası inşaatı kapıla zarf la ekalltmlye konul· 

muotur. lsıeklilerln bu huaustakt eartnımestnt Denlıll Evkaf 
. .dairesinden alabilirler ve öğrenebilirler. 

Kapıla ekııihme 3.4:.935 çareamba ııaat lfl te Evkaf dalrealn · 
de toplanacak komtııyonda yapılacaktır. 

Muvakkı.t teminat miktarı 782 lira 4.1 kuruetur. 
İsteklilerin veelkalarlle beraber ıni1racaatlerl ilin olunur. 

15 20 25 30 764 

Dahiliye Mntehassısı 
İldncl Beyler sokak No. 4S Beyler Bamımı kareıııındı .. 
ÔAleden sonra 3 - 6 ya kadar ha11talarını kabul 

TELEFON 3806 

11111111111 1 1 
• • 
IZMIR 

Esnaf ve Ahali bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. ___ , .. __ _ 
Hertftrln Banka Muamelitı Yapar .. 

Bir eenellk mevduata % 6 
Ahı aylık 11 

V adedz hesabı carilere 
% 4,1·2 
% 4 faiz •erir. 

Halkapınar silah tamirhanesi sa 
Aylık elektirik 

Masrahnız yüksek mi? 
alma komisyonundan: 

içi gazli 

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

Mehmet Tevfik 
BflyQk Elektirik, Telefon ve 

Malzemeleri deposu. 

Peştemalcılar N. 77.79. 'fel. 3332 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDA1S KUMPANYASI 

0 ULYSSES11 vapuru 20 martta beklenmekte olup yük.ilo(i 
hoıalttıktın sonra Burgas, Varna ve Köstence Umanları Jçlo yük 
alacaktır, 

11CERES11 vapuru 25 marttan 28 mntı kadar Anvers, Roıer· 
dam, Amsterdam ve Bamburg Umanları için yak alacaktır. 

"ULYSSES,, vapum 8 nleandao 11 nisana kadar Anvera, Ro· 
terdam ve Bamburg limanları Jçfo yük alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LlNIEN 
11ROLAND,, motlSrü 20 mutta Roterdam. Hımburg, Copen· 

hagen, Dautzig. Gdyofa, Goteburg, Oslo ve lekaodf navya Uman· 
ları için yok alacaktır. 

11 VIK.lNGLAND11 motlSrü 2niaanda Roterdam, llamburg. Co 
penhıgen, Dantılg, Gdynla, Goteburg, Oslo ve lskandinavya 
Umanları fçlo yftt alacaktır. 

Sl<~RVICE MARlTlM ROUMAIN 
Garbf Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"PELES,, vapuru 6 nisanda gelip 7 niııanda Malta, Ceoova, 
Marellya ve Barselona hareket tdecektlr. 

" ALBA JULYA ,, vapuru l may1&ta gelip 2 mıyıııta Malta, 
Cenevo, Mırııllya ve Baraelon'• hartket edecektir. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
Jzmlr Nev· York araeında ayda bir muntazam sefer 

"1'AMESIS., vapuru 19 martta (doğru) Nevyork içfn yük 
alacaktır, • 

"lUNOS,, vapuru 20 nisanda ( Doğru ) Nevyork için yük 
ılıcaktır 

Hımle: lltnlardakl hareket tarihlerindeki değlolkllklerden acente 
meı'ultyet kabul etmez. 

Fazlı tafaUtt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye elrketl 
blnuı arkaııında Fratelll Sperc:o acentılığına mtlracaat edilmesi 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNIE 

11AVOLA11 vapuru 15 marna 
bekleniyor, 4: olsana kadar An· 
verıı, Roterdam, Hamburg ve 
Bremeo limanlarına yükliye· 
cektlr. 

11SAMOS,. vapuru ıs niııan· 
da beklt:nlyor. 20 nisana kadar 
Anverıı, Roterdam, Bamburg 
ve Bremen limanlarına yok 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCBULDT 
BAMBURG 

"TROYBURG,, vapuru 25 
martta bekleniyor, Bamburg 
ve Anveraten yok ç1karıp An· 
ven, Roterdam ve Bamburg 
limrnlarına yilk alacaktır. 

" NORBURG ,, vapuru 28 
martta bekleniyor. Hamburg ve 
Anvers'ten yük çıkaracaktır. 

JOBNSTON VV ARREN LlNES 

LTD - LlVERPUL 
--;-,DROMORE,, vapuru 8 ol· 
sanda bekleniyor, Anvers ve 
Llverpul'dan yok çıkarıp 8org111. 
V arnı, K~etence. Galaç ve 
Bralla için yok alacaktır. 
0 NEPTUN11 SEA NAVlGATİ· 

ON COMPANY Ltd. 
BUDAPEŞTE 

0 DUNA,, vapuru 5 nisanda 
bekleniyor, doğru olarak Bralla, 
Budapeote, Bratlıılna ve Viyana 
için 76k alacaktır. 
TBE EKSPORT STEAMSB1P 

CORPORATıON 

Olivier ve .şüreka~ 
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Ban. Birinci Kordon 

Tel. 24.4.S 
The Ellerman Llneıı Ltd. 

"0PORTO,, vapuru 21 mart· 
ta Llverpool ve Sevansea'dan 
gelecektir. 

'· FLAMINIAN 11 vapuru 22 
martta Lherpool ve Sevensea· 
dan gelecektir. 

"DELOS,, vapuru 21 martta 
Bamburg, Hremen ve Anvere· 
ten gelecektir. 

" TBURSO ., vapuru halen 
limanımızda olup Londrı ve 
Bull için yük alıcaktır. 

Not Vurul tarihleri ve va· 
porların isimleri Gzerlne deni· 
şlkliklerden meıı'ullyet kabul 
edilmez. 

"EKSlLON A., vapuru 2 ol· 
sanda bekleniyor, Nevyork, 
Filadelf lya ve Boaton limanla· 
rıoa yak alacaktır. 

"EKSMOUTH,, vapuru 19 
nlsan11 doğru bekleniyor, ev· 
york, Fllldelf lya ve Baltlmor 
limanlarına yok alacakhr. 

" EKSELSIOR ,, vapuru 3 
mıyıata bekleniyor, Nevyork 
limanına yok alacaktır. 

0 EKSMINS1EH,, vapuru 19 
mayıııa bekleniyor, Nevyork 

limanına yalı: alacaktır. 

N. B. - Gellt tarihleri ve 
npur tarihlerinde acentemiz 
hiçbir meı'ollyet kabul etmez. 

Telefon No. 2007 • 2008 

1 - Halkapınar sUAh tamirhanesi içinde yeniden yapıl 
binalar l 0817 lira 90 korue keşif bedellle ve kapılı zarf uı 
münakasya konulmuetur. 

2 - Şartname, proje ve planları her giln Balkapınardaki 
mlrhınede mftte~ekkll komisyonda göreblllrl~r. 

3 - Mllnakasa 4 · Nlııan · 93S tarihin" raetlıyan perşe 
günü saat on beşte tamirhanede müteşekkil komisyonda Y 
lacaktır. 

----

4 - lst.:kli olanlar yüzde i ,5 nlebetlnde 8ll lira 34 kı> 
lok muvakkat teminatlarını İzmir maleandığına yatırarak al• 
ları makbuzlarlle htrlikte teklif roektublarının en geç belll ~~ 
gün ve saatten bir saat evvel makhoz mukabilinde tamlrha 

müteşekkil komisyon riyasetine teıılfm etmeleri. 805, 19, 22,2 

DOKTOR 

Fahri Işık 
izmir Memleket Hastanesi Rontken Mnaabassısı 

llERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTIHiK TEDAVJtEnl. 

Yürümi,en ve Bilha88a RAŞiTİK Ç~uk.lara Ultra-Violc 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yapılİr. 

ikinci Beyler Sokak Fınn Kartl81 No. 25 

Söke Belediye Başkanlığından: 
Belediyemiz elektlrlk şirketinin mOddetl 12 nlııın 936 ~ ........ _. 

binde hitam bulacaktır. Makine dinamo ve tevziat tabloları 
maadı bıltOn harici tesisatımız hazırdır. Gerek ortaklık ve 
rek teıılsatı da ilzerlne almak suretlle talih olacakların ve 
bapta izahat almak · htlyenlerln 20 &On zarfında belediye 
müracaat etmeleri ilAo olunur. 24 25 26 27 ~8 29 847 
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; Akşehir iiankas-1 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

D~möır Şubesö 
tkloci kordonda BorH civarında kendi blnaeında 

TELEFON: 2363 ---···---
Hertnrlü Banka Muamelata, Eıııtea 

Kumusyonculuğu .. 

Milsaiı şeraitle mevduat kabul edilir 

Hububat, QzOm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon ve&air emtia kumuıyonculuAu ya· 
pıhr. Malların vo.rudunda sahiplerine en mftsa· 

it ~eraitle avans verilir. 

Kemalpıeı kasabaııına eu ile yapılacak elektirlk teıılııatın• 

n me•cod mtlatıkbel harltaeına göre n 200 lira bedel mu 
menli elektlrlk projesinin tanzimi 10 ·3· 93S tarlbiO. 
30 ·3· 935 tarihine kadar 20 gan mtlddetle açık ekıılltO' 

konulmuetur. Şartnameyi gôrmek iııtlyenlerln tadil gtlnlerlO 
maada her gün Kemalpaea beledlyesioe müracaatı illa olooor· 

754. 10 15 20 ~ 

~-"' Gaflarzade Oteli -. 
Otel baştanbaea yeniden boyıtılmıo ve mobllyaııı tecdl1 

edUmletlr. Sıhhi temizliğe son derecede d•kkat ve uıo• 
edilmektedir. Senlıı muntazam, oda f lıtleri zamanın let" 
hına göre ucuzdur. Bundan evel ııenelerce milsteclrl buloO' 

muş olduğum bu mOesııeeeme gönerilen rı~betln gene g6'' 
terilmeelnl muhterem mGşterllerlmden rica ederim. 

Abdullah Molaliç 

lzmir vilayeti Nafia başmDhend•· 
l ...... d ) 
ıgın en: 

6:375 lira :30 kurue keşif bedelli bulunan Çatıl-Tire yoto0 

O+ 880 - 6 + 600 ftnctl kllometroları araeıoda yapılacak 111e0 

ve köprOler 2490 ııayılı yasanın 41 inci maddesinin (D) fıkr•",ı1 
gilre 1 S gftn mOddetle açık ekııihmeye konuldu~uodıo iatekllle; 
10 Niııan 935 çarşamba günü &Bit 11 de vlllyet daimi e11cO 

nine gelmeleri. 858 

lzmir Milli Emlak Mndorlnğnnde 
.... .. ·- --- . ıJ~. 

~ /~ 

Karşıyaka alaybey mimar sloanao. 40.2 o~lı· ve 82:-fS.metr~6lı 
ana ~ 
Göıtepe tramHy c. 667 eski 703 taj No. la 120,90 metre 362ı 

~fırın areası. -
Y ukarıdı yazılı areaların mOlklyetlerlne haddi :ııyıklle 11 ,ti 

zuhur etmediğinden bir hafta maddede temdldlne karar fe 

mittir. ~ 
Taliplerin 28,:l,935 perwembe gloG eaat 14 te Mlllf f,dl 

mGdtlrlagane mOracHtları. 866 


