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935 Büdcesi 
194 Milyon Liradır. Yeni Bodce 

Geçen Seneden On Milyon 
Lira Fazladır. 

Yunanistan' da Yeni Bir isyan 
AtatOrk 
Başımızda •• 

Betlacl Ulat Kurultayı cuma 
gtıaG topladı. Ba toplanma, 
T6rk devrim ôtkGnctınde yeni 
bir koron açıyor. Kurultayın, 

açalcLğı gQa yapbğı en bClyClk 
lır, Ulu Önderi yeniden Comar· 
lok Batkanlığına ıeçmlt ol
muıdır. 

Atat6rk; Tlrk'Gn batı, yG· 
reli 'le daha kıeuı: TGrk'Gn 
kendhidlr. Ban on içindir ki, 
TClrk uloıu iki g6Dd6r tenlik 
yapıyor. Tark yarda baıtın· 

bata 1e.tııc lçladedlr. Snlnf· 
yorus. Şenlik yıpıyoruz. Çdn· 
kO, en btlyOğOmflz batımızda· 
dar. Bepe kadar oht~u gibi 
handan ıonra da, yarına inanla, 
gtlHale bakacqıs. 

O, TOrk'Gn direğidir. Ata 
t6rk bqımıada oldokca, bizi 
bekllyea yanaa, bOyGk Glkllye 
.aracağız. Nereden nereye gel
dlğtmlsl bir dlfGn6rıek, yarı· 

aımııı daha iyi gôrtlrllz. Onblr 
yılhk Camnrlok rejiminin ya· 
nltığı bGytlk Hrlıldan bakı· 
rak, nereye gttd~mlzi kolayca 
anlı yablllrls. 

'Oserlade yaradOğllmOz yol, 
Tlrk almana gônence, genliğe 
gGtGrClyor. Şimdiye kadar çok 
yol aldık. En bClyOAllmllzln 
ÖnderllAfle pekçok itler batar· 
dak. Btıttln bir acun, bag6Dkd 
daramumasa imrenerek bakı· 

yor, Thk'ft bekllyen yarının 

parlaklığını geae onlar aöylOyor. 
Bu anlı, falllı llerleyfı Te 

y6keellıten gôğıtlmdz kabarıyor. 

TOrk olduğuma• için ıonıoz 

kıYUÇ daysyorm. 8CU6n boa· 
lula beraber 11l111Ca, alatca 
yapılacak daha pekook lılerlmlı 
oldağoaa unutmuyoruz n 

aaaımıyıcajıs. Ôadmftzdekl 
yıllarda baıarmaAa borcla ol· 
dağamoz itler, bagGne kadar 
batardıklanmısdan daha çoktur. 

lnaamak, yapmanın yarıııdır.• 
Yana• inanla a..kıyoruı. Dcln 
oldoAu gibi, yana da, herltlmlsl 
açak abnl•, yls akı.le ba .. racağıı. 
TGrk aluıunua amacı, aygor· 
lakta en Cllt6n uluı olmakttr. 
Bununla yeni blqey olmak 
latemlyoroz. TOrk oloıa, yan· 
dıbtınıa kendine 'lerdlğt yeri 
•hmt oı.a.ktır. 

Bekledlllmls yarın ne kadar 
111H, ytlrtldlğlmOz yol ne ka· 
du asan ohar• ollan: 

ÜlkClye 9UacaAıs. 
Baaa, bOttla .,.rbğımıala f na· 

•ıyonıa. ÇClnkO, Atatlrk bqı· 
•...tad1r. 

Ne matla Ttrk'Om deyeae! 

" 
Bay Fethi 

Sofya'da 
8ulunuyor .• 

lataabal, ~ (Baauıl) - ~f· 
Ja'daa bildlrlllyor: T6rklye'nln 
londn Sefiri Bay Fethi, ba· 
tada Balgu harlelye nuırlle 

bir mCllüat yapmıfbr. Bay 
f et1ı1 ,eref ine bir siy afet ye· 
t111111111r. 

Büyük Millet Meclisi Tezahüratla Açıldı ve Ata
.. ' .. Te r r mu~J .. ~ Başkanlığ na eç i. 

General ismet lnönü, Yeni Kabinesini Teşkil Etti. General 
Kazım Özalp Yeni Kabinede Milli Müdafaa Bakanı Oldu. 

-------~...... ..... f;""-"="-

Boyok Ulus Kurultayı Başkanlığına Bay Mustafa Abdolhalik Seçildi ·· Yeni Kabinde 
Yalnız Milli Müdafaa Bakanı Değişti -· Meclis (7) Martta Tekrar Toplanacaktır. 

Kamal 
AtatOrk 
Andiçti .. 

Teknr Camurlok Başkan· 
lığına ıeçllen KamAl Atatilrk, 
Blyak MUlet Mecllılne gele· 
rek ıaylnlann çok heyecanlı 

Te dakikalarca ıClren alkıtlan 
aruında yerine geçmlıler n 
aıığıdaki notoklarile ındlç· 
mi~Jerdlr : 

Kamutayın sayan Oye· 
leri, 

Kamutayca beni buse· 
çim devresi içinde Cu· 
murluk Ba~kanbğma seç· 
mek ylnile yOksek TOrk 
ulus adına g&stermit ol· 
doğunu bftyftk gOvenden 
dolayı eğilerek hepinize 
saygılarımı sunarım. 

Reisicftmhur sıfatile 

cftmhuriyetin kanunları· 
na ve Bi1kimiyeti Milliye 
e888larına riayet ve bun· 
ları mOdafaa ıunaı, TOrk 
devletine teveceGh edecek 
her &ehlikeyi kemali şid· 
deıle men, TOrkiye'nin 
şaıı ve şerefini v Jkaye ve 
iliye ve deruhte ettiğim 
vazifenin icababna hasrı 

nefsetmekten ayrılmıya· 
cağıma namusum tlzerine 
siz veririm. 

Bayanlar, Baylar, 
Bu içtiğim andla Oze· 

rime aldığım onurlu ide· 
vin, kutlu olduğu kadar, 
ağır da bulunduğunu pek 
iyi anlıyorum. Buna lzel 
gOcOm, ancak sizin seçkin 
arkad-.larımm aynlmaz 
birliği ve arasız yardımı 
ile yetebilir. Bu değerli 
gtlvencin benden esirgen· 
miyecelioe inamın hO· 
yftktOr. Arkadaşlanm, ki· 
tinizden çekilirken başla· 
dığınız lnemli yurd ve 
ulus işlerinde sizler için 
verimli, mutlu çalışmalar 
dilerim. 

Tebrikler: 
Ankan, 1 (A.A) - .K. Ata· 

t6rk Clnıhur relallğine tekrar 
lntlheblan dolayııtle BOyOk 
Millet Mecllelndeld rlyuetl· 
ctlmhor makamında vekiller 
heyeti ile millet m11Cllıl asala· 
nam, btlyGk 'Te orta elçilerin 
tebriklerini kabul boyarmot· 
lardar. 

Ankara, 1 (A. A) - .Beılncl 
Dayak Millet Mecllıl bogln 
blyGk meraılmle ilk içtima 
dnreılnln birinci toplaataıını 

yapmıt ve Comhorrelılfğlne Ata 
tflrk'G eeçmlttfr. 

Kadın eaylHların da ilk ola· 
rak lttlnk etmekte oldukları 

hu toplantı Millet Mecllılnln 

fnkalAde glnlerlne mıbıaı blrJ 
han içinde geçmlı ive tam 
bee eaat ıDrmCltt6r. Dinleyici· 
lere mahlul localardan ayrı 

olarak toplanb ıalonunon bir 
parçaıı da bu tarihi toplantıda 
bulanmak lıtlyenlere ayrılmıı 
olmuıaa r1ğmea, birçok dinle· 
ylcller yer balamamıtlardar 'le 
meclleln ıçıbıını Ye eaylavlınn 
andlçlılnl ve nihayet Relılclm· 
hor lndhabıaı ayakta 'le korl· 
dorlarda taklb etmek mecburi· 
yetinde kalmqlardır. Batbnlık 
klrılllDID apada aynlmıt 

olan 1'111mda da Vek41et1er er
kAnı yer almıılardır. Blydk ve 
orta elçilerle, elçilikler erkAnı 
kendilerine mıhını localarda 
hazır bulunuyorlardı. Saat 14 e 
doğru heıMn batan ıaylnlar 
yerlerini almıılardı. 86y0k Mil
let Mecllılnln çatm altında ilk 
olarak yer aldıkları bo toplan-
tıda kadın eaylnların bepıl 
baıları açık olarak ltdrak et
mitler 'le birçokları ılyah koı· 
ttlm tayyôr gtymlıler n kravat 
bağlamıılardı. 

Tam eaat oadôrtte Trabzon 
eaylnı bay Huan Sıka hitabet 
kOntlıGne gelerek mecllıln en 
yıılı azuı bulaaan Erzurum 
MJIHı bay Necib Alım Yazık· 
11zın batkınlığıada açılacağını 

ıôylemlı Te kAtlblik itini gôre· 
cek olan en genç eaylHların 

lelmlerlnl blldlrdi. Bunan he· 
rlne bay Necib Aıım meclllin 
ıQrekll ılkıtlan aruında bat· 

k•nlık makamına ge~mlt Te 

ıo ıöslerlle toplantıyı açmıttır: 

lzmir'de 
Şenlik 

Yapıldı. 
•• 

Befioci Büyük Millet Medi· 
sinin toplanmaıı ve Reilicdmhur 
ıeçimi münaaebetile dan ve evelki 
gön tehrimizde de bir fevblideo 
lik vardı: lzmir bııtanbata d0o 
natılm11tı. 

Cuma günü öğleden sonn 
radyo olan umumi yerlerde ve 
evlerde birçok vatandaf)ar, maki· 
nalana baııoa oturmuılar, Kurul· 
tay'da geçecek mibakereleri, ya• 
pıl.cak andiçmeleri ve bilhaua 
Atatürk' iln nutkunu bekliyorlardı. 
Hemen heryerde bütün radyolar, 
Mecliste olub biteni inıaaız de
ncçek aurelte uakle\mitlerdir. 
Atatürk'ün nutku ve andiçmeai 
kahvehaneler;le, gazinolarda din· 
leyiciler tarafından hararetle al· 
kıılaomııtır. Gece saat yirmiikide 
Ajana, resmi ıekilde, aeçim neti• 
ce ini tebliğ etmif bulunuyordu. 
Buooo üzerine tehrimizde 100 
sayı top atılmak ıuretilo oealik 
yapıldı. Bando musiblarla gece 
tehir dolqıldı ve CGmhuriyel 
meydanında heykel dibinde te&a• 
hflrat yapıldı. Bu suretle hmir 
halkı Atatürk·ftıı Türk milletinin 
ba11na tekrar geçifini, derin bir 
inanç ve ıevinçle eelimladı. 

Açma sftylevi 

- Beılncl Boyok Millet 
Mecllıinl en yaılı arkadapaıs 
olank ben açıyorum. BlyClk 
aloelann tarlblertade birer 
altın devrim vardır. Blytlk 
Tftrk alaıunun altın denimlal 
ATATÜRK. korm111tor. Tek 
dllll ve tek fmub olen alam· 
muz gerçekten cClmharlyede 
altın demmlne glrmlttlr •e 
onu yaııyor. Tarihe g6re yeni 

- Soau S ncG aahlfecle -

Yeni ismet lnlinD Kabinesi 

General Kazım özalp M. 
Müdafaa Bakanı Oldu. 

Yeni Kabine Cumur Reisi Tarafın· 
dan Tasdik Edildi ··Yeni Kabinede 
Yalnız Bir Bakanlık Değişmi~tir. 
AtatGrk'On diğer ıdtonlan· 

mızda gôrdağGnb nutukların· 
dan sonra BGyllk Millet Mecllal 
ikinci celaeıl ıçılmıt ye kabine 
hakkında Cllmhor RelaliAf ma· 
kamından gelen afaAıdakl tez. 
kereler okoamaıtur: 

B. M. M •. plbek riya· 

setine, 
Yeni eeçim dolayıeile icrı Tekil• 

leri heyeti ietifa etmittir. Yeni 
heyetin Malaıya Sıylavı femet İa· 
önfl tarafından teıkili tendb olan• 
muıtor. Yeni heyetin teteldddGne 
k.adu ietifa eden icra wkilleıi U. 
yetinin ifayı •uif91e d~am ede. 

- Sona 3 acQ 761de = 
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Halkevi Konferansları : ~ ' 1 T e o y a z o D lUI y lUI m o a ır o 1 K"'P"'kGünün 

- u~u Duyumları Türk Tipinin 
Bulgar'lar Sa.,;malıyorlar!.. Izmir Liman Memur· Ana Hatları .. 

--·- - larının Kadrosu 

.. 2 .• G" T k ' 24 T A 1 G•• Hazırlandı .. 
MualJim B. Hakkı Baba'nın uya ra ya ya ren s ~er Oll· Maliye Bakanlığı; İzmir ve 

Tück'On bu itidal hayatı, 

tegaddJslndekl baeltlik1 .vücudu· 
' nun sıhhati ve eağlamhğı, evin-

deki ebedi ve hakiki neş'enin 

bir mevlidi olmuştur. Onun 
rubunda, ruhu küçülten, ihtl· 
raelardın eser yoktur. Bu neş'e 
ve şeıaretln asıl ve l!!fl membaı 
ise idealinin yüksek: şahikalı· 
r1Ddadır. Dilnyada neı'eden 

mahrum olan bedbahtlar iUkd· 
sözlerdir. Bir QlkOeü olan İn· 

eanın bedbaht olmasına lmkılo 

yoktur. ÜlkftıOzler için hayat, 
Adeta nihayet verilmesi arzu 

edilen bir azab, bir işkence gl· 
bldlr. Burada sözlerime biraz 
da ahenk karıştırmış olmak 
için 6lkftı0zler hakkında yH· 
mıı olduğum bir manzumeyi 
okuyayım : 

Ülkflsflz Yaşıyanlara 
Hayat kıymetli midir? Bilmem hen 

ummuyorum; 
Uergün sevioiyonun, hirgün geç· 

miotir diye. 
Gidiyorsun ey yolcu, Lilir misin 

nereye? 
Fakat sovioiyorauo, hirgün geçmio· 

tir diye. 

Karanlık yerden geldiu, gittiğin yer 
karaohk, 

Bir l§ık iııiyorsuıı yolunu görmek 
için. 

Attığın her adımdan korkuyorsun 
anladık, 

Omlan seviniyorsun lıirgüo geçmio· 
tir diye. 

Geçen günler çoğalıp yığıldıkça 
önune, 

lfügün g~lecektir ki o gün geçemi· 

yecek, 
Ve aen acıyacaksm o geçmio gün

lerine, 
Ve aevinmiyecekein birgün geçmiş· 

tir diye. 
Daaya faiklyetl ile ifade 

etdAim Tftrk alkftııft servet ve 
refah lştiyaklle al4kadar değil · 
dlr. Onun bo yakııek ideali 
kendi eeclyeılnl dduyıya tamim 
ve teımll arzusunu ihtiva eder. 

Fikriyat tarihinin zalim bir 
bakeızlığı olmak 6zere İplkilr'e 
atfedilen Sanııuallzm gibi Tark· 
IOğe d., baıka ırklann eveafın· 
dan olan talan gaeb ve garet 
ve yağmacılık ııeyylelerl lıınad 

edllmlıtlr. Me,hur Fransız ru· 
blyatçılarından Rlbo bu nok· 

laya pek gtlzel temas ve dik· 
kat etmiş ve denıl~tl ki: "Mo
gol ile Tftrk'tln farkı ıudur: 
T6rk mağhlb ettiği hasmının de 
medeniyetine ıeaahftb etmesini 

bilir; Mogul ise mığlub ettik· 
ten sonra itine bir talan ile 
nihayet 'Verir.,. Sevgili çocuk. 
lanm, halis Türk dalma me· 
deni, yani uygar; halle TOrk 
dalma kahraman, yani özleydir. 

2 - Şimdi TGrk seciyesinin 
ikinci bir unııurona geçiyorum. 
TOrk ceıurdur. Fakat tlikkat 
ediniz. Filli Asarını llnkAr ede· 
medlklerl için ona daha mah· 
dod bir ııfat lınad etmek lati· 
yen b1Zı yabancılar gibi, ıecl 

demiyorum; ceııur diyorum. 
Ceearetle şecaat araıında büytık 

bir fark vardır. Şecaat, yalnız 

öUlma, ceaaret ise biUün feJA. 

ketleri, muılhetlerl ve hernevl 
belAları ve tehlikeleri istihkar 
eder. Şeci bir adam öldmden 
korkmaz; fakat ceıur bir adam 
yalnız öllmden değil, hiçbir 
pyden korkmH. Binaenaleyh 

cetar Colan her lnaan ıecldlr. 
J'ebl ... tecl celW 

::~~.e;:::.::~b:::::a:.::~·· dermişiz, Tahkimat Yapıyormuşuz! .. ~:;:r~~ı..~~:: .:~·~, 0:1~~ 
bıldce ve kadro tamamlan· esnasında tezahOr eder; cesaret 

'tae lıütüo büiOn hayatın deva· i mııbr. Haber aldığımıza göre 
stanbul, 2 (Hususi)- Son zamanlarda Yunanistan hdkômetinin Balkan sulhu k dr b L ı lı k 

mınca vukua gelebilecek olan 8 0 aynen ıra-.ı mı~, a at 
LU'umum mebalike karıı ken· hakkındaki bazı endişeler üzerine hucludlarım tahkim etmek mecburiyetinde kal· bazı memurların ücretleri; dev· 

dığı malumdur. Hatta Yunan crkunı harhi)·c reisi hu hususta l><·vaoatta bile Jet hizmetlerinde kollanılan dini gösterir. J 

Ceııaretl daha iyi anlamış bulunarak; 
olmak için onun zıddı olan 

cebanetl, yani korkakhğı btl· 
mçk lıtzımgellr. ŞOpbe, endişe, 

bavf, haşyet ve debtet gibi 
muhtelif derecah olan korku, 
başlıca biri müebet, diğeri menfi 

iki sehebden hoııule gelir: Ya 
umduğunuz blroeye nail ola· 
mamak endişesinden, veya 
vokuunda bir felAket tasavvur 
ettiğiniz için nefret ve istikrah 
ettiğiniz bir halla vukuu lhtl· 
malioden. 

Talllnl kendisi yaphğma. kani 
olduğu fçln, ve en hOyük hH· 
letlnl tav11uu teıkll ettl(Unden 
dolayı, nail olamayacağı birıeyl 

ummak zaten Tftrk ıları d~ · 

ğildlr. Nefret vtı istikrah eniği 

bir hal karşısında kaldığı za. 
mao ise muknemet onun bir 
zevki mabeusudur. Milşkülat 

ile uğraşmak kadar Türk'ü 
mahzuz eden blrşey yoktur. 
O halde Türk'ü ciddi bir BU· 

rette korkutacak hiçbir eebeb 
mevcud değildir. Çünkü Türk 
cesurdur; o, bütün 
karşı mukavemetten 
zevk doyar. 

Bir de Tftrk'an 

mchalike 
husmi blr 

korkusuna 

- Bazı konışularım•zın sulh tcınayllllcrimizc uygun hareket etmediklerini 
görüy1)ruz. Binaenaleyh sullın korumak için tahkimat yapmak İcab ('diyor. 

Demi~ti. Bulgar gazeteleri son günlerde hizim hakkımızda da huzı neşriyat uy· 
durıııağa başlamışlardır. Bu gaz(•tclcrc göre biz, Trakya'ya 24· trenle Bl'.\kcr sev· 
kctmi~iz ve Trakya'da tahkimat yapıyormuşuz. ............ _.. _______ _ 

lngiliz f.i"'ilosu Habeş Sularına mı Gidecek? 
--------------.. ı~-------------

1 tal ya, lııgiltere'nin Tavsiye 
Ettiği Şekle Yanaşmıyor! 

----------------------· .. -----------------------
Habeşistan Tarziye Vermiyor. ltalya, 
Herşeye~Hazırlanmalıdır, Deniliyor .. 

Bir İngiliz harb gemisi 

İatanbal, 2 (Hoıusi) - Ro· metinin istemekte olduğu taz. 
mı'dan eelen haberlere göre, mlnatı vermemekte ve bu va. 
İtalya hdkumetl ıarki Afrika zlyet ltalya'yı asabiyete sdrOk· 
müetemlikeııloe asker aevkiya· lemektedlr. 

tında devam etmektedir. Cere· İngiltere, iki devlet arasın· 
yan eden mdzakerelerden mOı· dakl mdzakerelerln, cemiyeti 

bet netice çıkmamıştır. Babe· akvam çerçevesi dahlHnde ce· 
şletan hilktlmeti, balya hOkii.· reyan etmesini istemektedir. 

Vergiler üzerinde Tetkikler 

Bu taleb ise, İtalya hülnime· 
tfnce müsald karşılanmamak· 

tad ır. Çiiokü ltolya, Habeşta. 

tan 'la haşbaşa silahlı miizıık.ere 

al tenıfoe taraftardır. 

Hir hahne nazaran lnglltere 
Akdeniz f ilosnnun Habeş eu-

larınıt glıme .. i ıııuhtrm,.ldlr. 

1l nı11, l (A.A) - Müetem· 
lekit bOdc~ .._omisyonu, meclis" 

İtalyan Habeşistan münaeebat· 

l arı hakkında bir rapor vermio· 
tir. Bu rapordı1 df'ntllyor ki: 

Habeş çrteferi İtalya tarafın· 
dan 934 Ağuıtoeta BIDmn tah· 
didinin kabul edllmeıılne rağmen 
mfttemadlyen sınır hAdleelerl 
çıkarıyorlar. Adl11baha'nın men
fi suretle harekette devamı ha 
hususta bir neticeye varılmasına 
mAnl olmuıtur. Ual hAdlseeln· 
den ıonra Habeş htıktlmetl biç· 

bir tarziye vermemlıtlr. 
Rapor bu sebepten dolayı 

herteye hazır olmaıı lbımgel· 

ditf neticesine varmaktadır. 

mlol olen ıry onun ülk.6ail 

olın imanı, veya Olk OsQ demek 
olan imanıdır. Çocuklarım, 

iman eden ıever, • ııeven ise 
korkmaz, fena olduğuna lna· 

nılan blrıeyln sevilmediğini 

söylemek bu hOkme bir itiraz 

olam1Z. Çdnka fena olduğuna 

inandan blrıey demek, iyi ol· 
doğana lnanılmıyan hlııey de· 
mektlr. Bu ıuretle, lnanılmıyan 
hlrşeyin ıevllmlyeceğlnln ifadesi, 

ayni hdkmOo bir ıekli menfisi 
olmuş olur. Her hangi bir ea· 

hada olarsa olsun, ciddi ıuretle 
seven bir adamın ile, ıevglelni 
tebdld eden her hangi bir ma· 
niden korkm11ına imkan yok· 
tur. 

- Sonu var - Tahsilatta iki Milyon Li-
Meelna, 1 (A.A) - ltalya'nın 

3 Qncü piyade alayının bir ta· 
buru ıarkt Afrlka'ya doğru ha· 
radan hareket etmio ve askerler 
vapura binerken tezahOrat yı1· 

pılmıştır. 

~~~--~----,~~~~~-

Fenlandiya'da 
Bir Merasim .• 

Helslnkl 1 (A.A) - Fenlan· 
dlya Ajansı bildiriyor: 

ralık Fark Olacak! 
Ankara, 2 (Hususi) - Maliye Bakanlığının vergiler Gzerlnde 

tetkikat yapmakta hulundoğn mahlmdnr. Bakanlık, vergilerde 
teferruat dzerlnde bazı tadilat yapacaktır. Da suretle tahellAt iki 
milyon Ura artacaktır. Fakat vatandaıların mtıkelleflyetlerine 

yeni bir zam yapılmıyacaktır. 

Bir Komi~yon Toplandı 

Fransa'nın Su
riye Komiseri .• 
Ankara'ya Dost· 
luk Ziyareti Yapa· 
cağını Söylemiştir .• 

Fenlandlya halkının en bfl· 

yak bir şiir ve ean'ıt tlmeall 
olan Kalanla eserinin yOzClncG 
yıldOntımCl h llktlmet ve birçok 

hare ıeıkllAtı tarafından milli 
bir bayram olarak kutlulan· 
mıı, bu müauebetle ean'at eer· 
gllerl açılmı,, konaerler veril· 
mlotlr. 

Sergi ııarayındıkl mdaame· 
rede relslcGmhur, · binlerce da

vetlinin öndnde açılış nutku· 
nu okumuıtur. Bu dnetlller 
arasında 25 memleketin mQ. 
meeatllerl, ecnebi teıekkGller, 

hftkdmel azaıı ve elçiler hazır 
bulunmakta idi. Tftrklye mO· 
mesaili olarak Ragıb Raif ken· 
di memleketlnln takdir hisle· 
rint bildirmiştir. Cuma akşamı 
maarif nazırı ecnebi mthnee· 

eliler şeref ine bayak bir mü 
ıamere verecek&lr. Şenlikler 

clart pm devam eclecektlr. 

llkbaharda Romanyadan 
Kardeşlerimiz Gelecek! .. 

İstanbul, 2 ( Hususi ) 
Şam'a gitmek Ozere şehrimize 
gelen FranN'nm Suriye Fnka· 
ilde komiseri ıebrlmize geldi. 
BogGn Ankara'y• hareket edl· 
yor .. 

FevkalAde komiser gazeteci· 
lere vAld beyanatında, Ankara· 

Muhacirlerin Bırakacakları Arazi 
için De Bir Şekil Bulundu 

Ankara, 2 (Hususi) - Hnktlmetlmlz, komıu memleketlerden 
gelecek olan muhacir kardeılerlmlzln Trakya•da lekAnı mee'eleel 
ile yakandan alAkadar olmaktadır. Kardeşlerlmlzln derhal verimli 
bir unşur hıllne getirilmesi, işlerinin tanzimi lçlo burada hilk ıi· 

met merkezinde bir komisyon toplanmıştır. 

Komisyon ilk 1 ağızda, ül.kümilze ilkbaharda gelecek olan 

muhacirlere alt huıusatı düıönecektlr. 

Romanya'dan gelecek muhacirlerin oradaki arazisi, Romanya 
hakumetl tarafından ealln alınacaktır. Bn arazinin bir kısmı 

makablUncle Romanya hOkumetJnce petrol 'erllecektlr. 

ya giderek doıtlok ziyareti ya· 
pacağını, TOrklye, Suriye tebaa· 
BIDa ald emlAk işleri için ko· 
nuşacağını eöylemlıtlr. 

Satranç M Osahakası 
Var~ova, 2 (A.A) - Mare· 

ıal Pllsudekl 1935 yıhnda Var 
şovada yapılacak olan olimplyad 
satranç mOeıbakalarının fahri 
reisliğini kabul etmlıtir. Bu 
mftıabakaya birçok mllli tıkım· 
lar ve cihan şaplyonlım lıtlrak 
edeceklerdir. 

memur ücretlerine göre az gö· 
rüldüğftnden arttmlmııtır. 

B. Aşkı Naili 
Ziraat bankası şehri mlz şo~ 

besi müdürü Bay Aşkı Nalll 

salı günü Ankar13'ya gidecektir. 
Bay Atkı Nallt Aokara'da ban· 
kanan muhtelif işleri hakkında 
bankanın umum müdürlüğOoe 

izahat verecektir. 

Dikili Mes'elesi 
ut.kili muh1&ebel hususiye 

ııullstlmall hakkındaki tahkikat 
ıon saf baya gelmiştir. Ehli vu· 
kul tetkikatı bugftnlerde bite· 
cektlr. 

Kedi ve Köpekler 
Son iki gOn içinde belediye 

zabıta memurları tarafından 

şehrimizde 102 köpek ve 160 
kedi öldOrülmDıtOr. 

Poliste Konf eraos 
Emniyet mOdOrlOğO adli kı· 

eım başkıtna hay Hulusi Ak~tı· 
müş dün öğleden sonra Bal· 
kevi salonunda polis memur· 
!arına (Meslek terbiyesi) bık· 

kında d~ğı-rli bir konferans 
vermiştir. 

Millet Mektehlerinde 
Dlln akoamdao itibaren mil · 

let mekteblerl imtihanlarına 

başlanmııtır. 1mtlbanlıra ha

riçten istfyenter de girebilmek· 
tedlr. 

Bay Fuad 
Vilayet hukuk işleri mldGrd 

bay Fuad yorddaş bazı tahkl· 
kat için Tlre'ye gltmtıtlr. 

Vilayet idare Heyeti 
Vlltyet idare heyeti dtln V all 

Muavini Bay Sedad Erlm•ın 

baıkanbğında toplanmııtar. 

Maaşlar Veriliyor 
Resmi daireler memurlarına 

diin mart peoln maaşları def. 
terdarlıkça dağıtılmııtır. Maal· 
llmler de maaolarını almıı· 
ludır. 

Eşek Aygırı 
VllAyet baytar mftdiirO Bay 

Adil Y ergök. salı gDnQ Kıhuı'a 
giderek vll4yet lôyleri için 19 
r.şek aygın satın alacaktır. 

icrada Bir Hadise · 
İcra dairesinde bir ödeme 

emrine karıılık olank itirazda 
bulunan bay Ralf'ln zabtını 

kaybetmek ıoçondan len kA· 
tlbl bay Şevket hakkında takl· 
bat yapılmı11na bıtılanmı,tır. 

MART 
1935 
Kaeım 

116 
3 1935 

Gan 
31 

PAZAR 
Arabi 1353 
27 Zilkade 

Ev kat 

Gdneı 

Ôğle 
İkindi 

Aktam 
Yataı 

1maak 

Ramt 1350 
18 Şubat 

Eun! Vuad 
12,35 6,SS 
6,26 12,26 
9,34 15,34 

12 18,00 
1,31 19,26 
10,56 4,56 
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Büyük l\lillet * 
Meclisi Teza- 1 tF:!!!!. aa GD ~ ~ o 1 Yeni ismet 

~ Y li'i1 Y li'il c:iiij!J al lr' Qı lY Y/ lY '!:! al lr' ~ lnönü Kabinesi. 

huratla Açıldı .. -·· ... ----Başı 1 inci eahlf ede -

hıışlıyan bu devrim, haşlsngı· 

cındakl hıza göre, 1 firk ulu · 

sııoon kısa bir zamanda bütün 

ulusların listünde bir ürüne 

göUireccğfne büyük inancımız 

vardır. 

Arıd içimi 
Bu sözlerden sonra bay Ne· 

clb Asım Yazıksız eaylnvları 

aod fçmeğe çağırmış ve alfabe 

Bıraeile lntlhaL dairelerinin 

isimleri okunmuştur. tik oku· 

nan intibah dairesi Afyon 

olmuş ve Ali Çeılokaya ilk 
olarak and içmiştir. Ve gene 

Büyük Mllll't MecI;s~oıie ilk 

olarak and içen bayan Mt•hrure 

Güoenç ve azlıklara mensub 

Türkler bu lotlhab dairesinde 

tnensub eaylavlardır. - -
Meclis ı-iya eti seçimi 

Bundan sonra yapılan seçim 

de Çankırı saylavı Abdülhalik 

Rende Büyük Millet .l\hcli:d 

başkanlığına seçilmiş ve alkışlar 
arasında başkanlık yerine ge 

Çerek şu sözlerle teşekkürde 

bulunmuştur. 

Bay Ab<lOlhalik kürefide 
- Beni başkanlığa seçmek 

auretile gôsıerılen itimattan 

dolayı hepinize teşekkOr ede· 

riın. Bu vazifeyi yaparken çok 

kıymetli yardımlınnızı henden 

esirgememenizi bilhassa dl· 
lcrlm. 

idare amirleri ve katibler: 
.Müteakiben başkan vekillik· . 

lt'ri ile idare Amfrl!klerlne ve 

k4tihlerin ıeçiml yapılarak, baş 
kan veldlliklerlne Hasan Saka 

(Trabzon) Nuri Cöoker, (Gazi· 

•ntep) Tevfik Fikret SIIAy, lda· 

re Amirliklerine Halid Btıyrak, 

(Bayazıd) İrfan fı'crld, (Mardin) 

Mehmed Ali (Çoruh), KAtibllk· 

lere de Ali Muzaffer (Konya), 

Ali Zırh (Çoruh), Ferid CclAl 
C~·I), Haydar Ro,dn (Denizli), 

Naşid Uluğ (KOtahya), Sabiha 

Gökçel (Balıkesir) seçllmi.lerdlr. 

Bayan Sabiha bo euretle Bü 
)'Ok Millet Meclisinin riyaset 

divanına giren ilk kailıo say 
lav olmuştur. 

ltiyaseticOmhur seçimi: 
Riyaset divanının bu suretle 

teşekkillünden sonra Riyası·tl 

tQrnhor seçimine geçtlmlştlr. 

Yapılan seçim neticesinde baş 
kan Bay Abdülhalik Hende Ka 

t:tıAI Atatürk'üo mevcud BRf> 
•aylavm hdfaktl" Cümhur Reis· 
llğlnc seçildiğini hlldirmiş ve 

•firekll alkışlarla karşılnnmıştır. 

Dayak AıaUlrk: 
Başkan bunun OMdne neti 

teyl KamAl Atatürk'e bildir 

tlıek üzere toplantıya feeılo 

~ermiştir. Du eeçf m neticesi 

•rıedlldlkten sonra Atatürk 

8ftyük M ıllct Mecliefne gelerek 
8•ylavların ve hazır bulunanla 

tın çok heyecanlı ve dakika· 

l•rca süren alkışları arasıoda 
bıokanlı k yerine geçerek aşa· 
~•dıkl nuıulı.lerlle aod içmiş 
lerdlr. 

(ANADOJ~U - AtaU\rk· 
llrı andı ve sôylevi birinci 
Sahifede çerçeve içindedir.) 

Sık sık alkı~laoaıı ve (Yaşa) 
'ctlerlle karşı lanao nutkundan 

'%ra, Ata.ark başkırnhk yerin· 

derı ayrılıp salondan çıkarken 
'-Yluların ve dinleyicilerin 

'fik:sek Hygı ve bağlılıklarının 
Çfışkun bir ifadesi olan bı>ye· 
l!llıılı tt>ıahürlnl llr uğurlan 
._•ttır. 

' 811 Sabahki Şiddetli Y ağnı ur ceğôni ~::~.~~~el yftzde -

-----------•------------ ReisiciJmhur 

f 
İşaretler 

Verem 
ve Hastahane .. ---... ··-··--lzmir'in Dolaplıkuyu mahal· 

il~si;de o~;ıı--ytırdda~la~d;nl 
Allieddio-· Sayiı'iı imZa8iıe-;1dığı·: 
mız bir mektubda deniyor k.i: 

cfzmir'de 'ar1 hastalıklarla mü· 
cadele cemiyeti \ozifea.ine deYıım 

ededursun... Fakat, ıari haetalık· 

Jartlan birine tutulan bir ywddao 
fakir olursa ne yapacıık?... Evet, 
ne yapacak?.. Oııbinlerce nüfusu 
ıriııesiııdc taşıyan İzmir şehrindeki 
Sari hastalıklar hastanesindeki )B• 

tak yektiou, yflz adedini bile ılol· 

durmıyor. Bunun içindir ki, bu 
hastaneye mürat•aat eden fukir 
hnstnlara: 

- Yer yok! .. 
Cevabı veriliyor. Bir hasta, 

hele nğır bir hasta, hastanede yer 
açılacak diye nasıl bekler ve na· 
sıl bckletılebilir? Bir veremli) i 
aylarca bekletmenin uc demek ol. 
du~unu bir verem rnüıahaıısmn• 

dan sormak kafidir. Bu 7.a,alh 
hasta ıcrlııvi edilememekle kol· 
mıyor, ha tıılığı etrafına Ye mu. 
bitine de bulııetın) or. 

Verem illetine tutulan iki gene 
yolıul ırkda,ımı sari hnı.>tahklar 

hastanesine yatırabilmek ıçın ay· 
lorca uğraştım. Hııetane Başhcki· 

minin, teessürle: 
- Hastanede yer yok! .. 
Cevabile kıırşılıışmc:a benim 

ve bu iki hasta gencin ne vıızi· 

yete düetüklerini dü§üoilnilz. 24 
şubat l 335 tarihinde hastaneye 
kabul edilen hastaların birinci 
teşrin 1934 de müracaat eden has· 
talar olduğunu söylersem vaziye· 
tin içyüzii daha iyi anluoılmış olur. 

• • • 
Y urddaşımız, bu mektubu ile, 

lzınir'iu mühim bir derdine par· 
mak baemış oluyor. ·a şirketinden 

alınacak para ile Sari lıal!talıklar 
ha tahaneainin yanıLa,ında bir pavi· 
yon yapılacaktı. Acaba bu io ne 
oldu? Yukarıdaki mektub, vazi· 
yetin ne kadar mühim olduğunu 

aolatmıya klifi gtldiği için, biz 
daha fazla söz SÖ} leıuekten vaz· 
geçiyoruz. 

\ .. 
'~~~~--~~,~:ıl 

Yugoslavya'cla 
Afyon Mahsulil .. 

YugosJavya'da bütün afyon 

ruıthaulüoO. satın alan afyon lh· 
racatı enstltOsil 1934 yıh için· 

de 26,222,550 kilogram afyon 

satın almı~tır. Satın alınan her 
kllo afyonun f la ti başka mas· 
raf farı nazara dikkate alınma· 

dan 202, 78 dinara gelmektedir. 

Satın alınan bu afyonlar Oze· 

rinde yapılan resmi tnhllllere 

glire hunun vasnıi olarak yiiz 

de 31,82 teşkil eden 14,542,66 .. 
kilosu eu, vaeati olarak yüzde 

10,01 i teşkil eden 4 987 .37 l 
kilogramı morfindir. 

Mahkemeye Verilenler 
Slnekll caddeıılodr. Gerenllk 

eokagıoda 31 sayılı cd randevu 

yeri olarak kullandıklı rı anla· 

şılıın Zebra ve Ümmfi ile he 

lediye zabıta memurunu dövr.n 

araba eOrücfieQ Ahmed oğla 
B ilseyln asllyeceza mahkeme· 

eloe verilwlşlerdlr. 

~---~----~--~~-
Ka mAI Atıtürk'ün nutkundan 

sonra 15 dakika istirahat edil· 

mek iiıere celseye nihayet ve· 

rllmlştfr. İkinci celse açıldığı 
zamao ba~kan AbdOlballk Ren. 

de cumur riyasetinden gelmiş 

olan tezkerelerin okonacağn.ıı 

bildirmiş, l Hu tezkereler birin· 

el aahffedekl "Yeni kahine" 

ba9lığı altındadır. ANADOtU 

Bu tezkereler okunduktan 

sonra marrın yedinci günü 
ıoplaomak üzere lçtlnıua uiha· 

yet verllml@tlr. 

Tramvaylar Bile Bir Müddet lşliye
medi ve Bazı Dıvarlar Da Yıkıldı 

KamCil Ataınrk 

B. M. 1\1. meclisi ynk
sek reisliğine, 

Başvekil İsmet İoöoü'nün 
teklifi Qzerlne yeni icra vekil· 

lerf heyetinin aşağıda isimleri 

yazılı zevattan teşkill tasdik 

olunmuş olduğunu arzederlm. 

Dan eııbalı hava birdenbire 

kararmış ve yağmur ş'ddetlen· 

mfşdr. Şimdiye kadar görülme· 

mlş bir şiddetle şehrimize y•ğ· 

mur yağmıştır. 

Belediye 
Başkanı. 

---···----
Bugno Istanhul 
Yolu ile StokhoJm'e 
Hareket Ediyor. 

- -
Uoktor Bay Bebcet Uz 

Belediye başkanı doktor Bay 

Bebcet Uz bugQn saat birde 

Bandırma ekspreelle İstınbul'a 
gidecek ve oradan Almanya 

yolu ile Stokholm'e geçecektir. 

Bay Behcet Uz; Erlkeon tele· 

fon şirketi tarafından İzmir 
otomatlk telefon şirketinden 

istenmekte olan 6()0 bin TOrk 

liralık alacak mee'eleslnden do· 

ğan ihtilafın halll için Stok· 

holm'da alAkadarlarla mOza· 

kerede bulunacaktır. 
DQn yazdığımız gibi, doktor 

Bay Behcet Uı; Sıokholw'dazı 

dönerken muhtelif Avrupa şe· 

birlerine uğrıyarak dördüncü 

beynelmilel 1:ımlr panaysn bak· 

kında tedklkat yapacaktır. Be· 

tediye başkanımıza iyi yolcu· 

luklar dileriz. 

\ 7ilayette 
Varidat ve 
Masraf Bfidceleri 
Arasında Fark Var .. 

Vilayet eocOmenl bugün voli 

general Kı\zım Diılk.'tn başkan· 

lığında vilayet daire büdceleriol 

tetkik edecektir. Maarif masraf 

bfidcesl de vHayeto verllnıl1:tlr. 

Yeni yıl varidat lıüdce,d; mile 

raf bildcesine nazaran ~00 hin 

lira nokeaudır. 

Köycülüğün 

Yıldönümü. 
Köy kanununun Büyük Ulu11 

Kurultayında onaylandığı gfl· 
nftn yıldönOmü 18 Mart'hr. 

Bu tarihde köylerde (Köy ser· 

f..llerl) kurulacak ve köylü bu· 
gftnfi kotlulıyacaktır. VilAyette 

bir program hazırlanmıotır. 

Snd ve inekler 
Si\dcOlük hakkında köy bil 

rosu bir bildirim hazırlamış, 

kllylere göoderllmlşdr. l:Suoda 

fenni eüdcülük vo tnckcililc 

hakkında, 

vardır. 

mufaeeal mal ti mat 

-~-~----~----
Karat aş' tan Göztepe'ye kadar 

olan tramvay caddesine yokuş 

lardan pekçok moloz inmiş ve 

tramvaylar bu yüzden ltliye· 

memlştir. Belediye baıkanlığın· 

Bazı Sokak 
Adları Değişecek! 

....---.. ····---Bina No. ları Da Yeni· 
den Tekrar Edilecektir 

İzmlr'dekl semt, mahalle ve 

sokak adlarından inkı lAba oy · 

mıyınları ve çirkin olanları 

değiştirmek için şehir meclisin· 

ce lf'şkil edilmiş olan encümen; 

dılo öğleden sonn belediye~e 

dok.tor Bay Behçet Uz'un baş· 

lkaolığında toplanmıştır. Bu 

toplantıya lzmfr kadaetro ba11· 

kanı Bay Ziya da iştirak et· 

o,lştlr. EncDmenlo mesaisi esxs 

ltlb11rile tesbh edilmiştir. Semt 

mahalle ve sokakların inkılaba 

uymıyan adları tamamile değlı· 

tirllecektlr. Bulvar ve bOyük 

caddelerin şimdiki adları kalı 

cakhr. Ayol zamandı bütfto 

cadde ve sokaklardaki binalar 

1 numaradan baılımak ftzere 

tekrar numaralanacak ve ouma· 

ra sırı ile ilerllyecektlr. Encü· 

menin vereceği kararlar nisan 

toplantısında şehir meclisine 

bil llrllecek ve taAdik edflmeıl 

istenecektir. 

Çocuklarınızı 

Aşıla tınız! 

ca molozları temizlemek için 

iki kimyonla ellt belediye 

ıemlıllk amelesi göoderllmittlr. 

Bunlar her taraf ıı IAğım baca 

larını açmış ve molozları kal· 

dırmuılardır. Karatıştan Göz· 

tepe'ye kadar olın sahadan 17 
kamyon moloz kaldırılmıştır. 

Odoopazarı ile gftmrQk önün· 

deki mOnhat yerler6 sular 

dolmuş ise d" bir zacar olma· 

mışttr. Belediye ttmlzllk işçileri 

biriken eulırı df'ntze akıtmış· 
lardır. 

Yukarı mahallelerde harab 

birkaç e•fn bahçe dı var larını11 

yıkıldığı da hnber alınmıştır. 

Başkaca zarar olmamıştır. 

t>anayır Komi
tesi Toplandı .. 

Panayır komlleei dün Vali 

General KAzım Dirlk'ln baı· 

kanlığında toplanmııtır. Pana 

yır yerinde yapılacak değişik· 

likler ve flAveler için fen he 

yetine direktif verllmfıtlr. Pı· 

nayıra getirilecek en• vesaire· 

Din gümrük resmi, kooteojao 

ve kllrlng mileaadelerf ve881re 

hakkında ökoooml bakanlığı 

nrıdlode evelce teşebbOste bu· 

luoulmoşıo. dakaolt~a tekrar 

müracaat edilerek müsaadenin 

bira o evvel verllmeei ve af ft 
terle hroıarlerde ooa göre llA 
veler yapılması kestlrllmlıtlr. 

Dikili, Torbalı 
Mezbahalarında 

Reisicl\mhur 
Kamil Atat:ftrk 

Adliye Bakam: ŞnkrQ Sarac· 

l)ğlu İzmir saylav• 

Milli Modafaa Bakanı: KA· 

zam Özalp Bahkeslr saylavı 
içişleri Bakam: ŞOkrft Kaya 

Muğla soylavı 

Dış itleri Bakanı: Tevfik 

Rftşdd Araa lzmlr eaylavı 
MalJye Bakanı: Fuad Ağralı 

ElAzlz saylavı 

KültQr Bakanı: Abidin Ôz· 

men Aydın eaylavı 

Bayındırlık Bakanı: Ali Çe· 

tlnkaya Afyon sayluı 

Ôkonoın1 Bakanı: CelAl Ba· 

yar fzmfr eaylavı 

Sıhhat ve İçtimai MuaveLet 

Bakanı: Refik Saydam lstanbul 

say lavı 

GDmrftk ve lnhlEarler llaka · 

oı: Rana Tarhan İstanbul eaylavı 

Ağrıkültür Bakanı: ~foblf@ 

Erkmen Kütahya aaylavı 

Bu tezkere okunduktan son 

ra martın yedinci perşembe 
gOoQ toplanmak Qzer11 lçtlmaa 

nihayet verilmiştir. 

Şaşal 
Suyunun imtiyazı 
Memurlar Kooperatifi 

Buna Talih Oldu. 

Dünden itibaren Dif· Kesilen Hayvanlar. 

Do.o öğleden sonra vllAyette 

Vali General KAz•m Dlrlk'lo 

baıkanhğında toplanan (lzmfr 

memurları lstlhlAk kooperatif 1) teri Aşısına Başlandı .. 
Şehrimizde dünden itibaren 

sıhhat müd6rliiğftnce ılının 

tedbir neticesi olarak hftkumet 

ve belediye doktorları martfe· 

tile dört koldan dlf teri aııeına 

başlanmııtır. A~ı sıhhat müdOr· 

lü~ü merkes · binası, Karantina, 

Eşrefpaşa ve Basmahane belediye 

mıntaka dairelerinde yap•1mak· 

tadır. Doktorlar; öğleye kadar 

bu mıntaka binalarında bekle 

mtşler, iki ve altı ysş arasın· 

dakl çocuklaruu getirenine 

aşı yapmışlardır. Öğleden son 

rı da mekteb!erdeki çocuklar· 

dan 6-12 yaş arasında olan· 

lara mecburi •aşı tatbik etmiş 

lerdlr. Bugün ve yarın da gene 

bu ŞP.kilde dlf teri aşısına de· 

vam etlecekler ve salı günün 

den itibaren sabahları mekteb

lerde mecburi aşı yapacaklar, 

öğleden sonra mıntaka binala. 

rında bulunarak getlıfücek 

çocukları aşı lıyacaklardır. 

Difteri aşısı yapbran çocuk· 

iare üç aşı yapılacakt1r. Birinci 

aşıdan Qç hal ta eoor• ikinci 

ışı V6 ondan iki haf ta son· 

ra da fiçfincü aşı tatbik edile 

cektlr. 

Bir Tahkit· Hadisesi 
Şehrimiz Fransız ticaret oda· 

eında bir vak'a olmuştur. Oda 

f ntlhabatı esnasında azadan Bay 

Şove madde tesbhl euretlle Bay 

Hanrl Budolamut'a hakaret et· 

miştir. Bundan dolayı Bay Şove 

aleyhine asliye ceZ1ya dava açıl· 

mıştar. 

Diktll ve Torbafı kazaları 

mezbahalarında ıubat ayında 

keelleo hayvan miktarı hakkın· 

da ş~hrlmlz baytar m0d6rl0· 

ğOoe •o•ğıdald malumat gel· 
mlştfr. 

Dikili kazll!ında 45 koyun, 

19 geçi, 182 kuzu, ~6 oğlak, 

öküz, 18 inek ve 8 dana, Tor· 

hah kazaeıoda da 30 koyun, 

2 keçi, 200 kozu, 8 oğlak, 1 
manda, 4. öka~, 2. inek, 17 
dana, 2. malak kesilmiştir. 

idare heyeti kooperatif in ehem· 

mlyetll birçok lı,ıterl hakkında 

ınQzakerede bulunmuıtol". Bu 

a .ada şaşal suyunun satış inhl· 

sarının ılrketçe alınması ve eo· 

yun i~letilmeal, kaynakta şişe 

temizleme ve doldurma için 

oıomatik makineler geıirtllmeııl 

mce'elesl de ı;örOşümQşhOr. 

Esas lribarlle şaşıl suyu in· 

hisarının alınması, bunun için 

de usul dairesinde vilıiyete mil· 

ncaat edilmesi ve vilAyet umum 
ödemiş'te meclisinden karar istenmesi mu· 

Hilaliahmer Kongresi varık: görnımüştür. 

Ödemiş, (Hususi) - UUAll· yamanlar Su· 
ahmer cemiyeti Ödemiş şubesi yunun Muvakkat 
kongrcat Cuma günü saat on· 
dörtte Hslkevlnde toplanmıştır. KahulO Yapılıyor. 
Kongreye kadın, erkek birçok Yamanlar suyu tBBlsattnın 
üyeler gelmişti. Evvelô idare muvakkat kabul keşfine baş· 

heyetinin bir yıllık icraat raporu 
okunmuı. büdce ile birlikte 

ınedlk edilmiştir. İdare heyeti · 

uin k.ıea bit zamanda göstN nılı 

< ldoğu muvaffakıyet takdire 14· 
} lk göriUmil~tür. Yeni idare 

heyetine Bayın Fıtnıt ince ve 

Bayın kablle TiirkAo, ba~kan· 

lığa Zafer mekt,.hi başmualllml 

Hay Sami, vtınedarlığ11 posta mü· 

dürü Bay Fahri, katipliğe noter 

Utlbi Hay Tayylle, azalık.lan 

icra memurıı Bay Kemal, !lh· 

biye memuru Bay Mac!d, Tay 

yare cemiyeti Utlbl Bay Ah· 

med seı:tlmlşlerdlr. 

Yeni idare heyetine muvaf. 

fakıyetler dllerlı. 

lanmıştır. Teşkil edilen fen he· 

yeti dan belediyede çahımış, 

projeler üzerinde tetkikler yap· 

mıetır. 

Almanya'daıı 

Şikayet Ediyor .. 
l'ads J ( A.A ) - Havas 

Ajansı Kavnaeden f&t,bbar ediyor 

Litvanya hariciye nazır Al· 

manya tarafından Lltvıoy11 

aleyhine yapılmakta olan işlere 

afd dosyayı tetkik etmfetlr. 

Lltvanya harici} e nrzaretinln 

ceuıiycıti akvam rnisııkınm 11 

et maddesine lstlnad ederrk 

c~mlyete mOracaat edeceği söy

lenmektedir. 
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Koçok 
Son TeDyazoDaro 

Tabiat Bilgini 
••••• Yunanistan' da isyan Var 
-2-

Arkun kollek
siyon meraklısı Hükômet isyanı Derhal Bastırdı. 

Da olın blt,,nden birkaç 
gfto ıoora, mek.tebte her vakit 
garalmiyen bir gello gldJo vır· 

da KlçClklere etraflarını kir· 
letmemelerl ııkı 11kıyı ıliyle· 

nlrken mekteb kapıc111 ve oda· 
edan her vakitten daha bllylk 
bit çeviklikle yerlerdeki dağı. 

mkbiı dnolrlyorlar, mekteb 
çevlr~enlnln bayorokların• ko· 

Asiler De Teslim Oldular .. 

toyorlardı. 

bmtr valfıl, Boca'ya gelmlotl. 
Belki yarım aaate kadar da 
mektebe gellrdl. Vali memle· 
ket dertlerini daha yıkından 
doymak ve glirme.k için, etrafı 
ıık ıık dolıta çıkardı. İtte 
dene batl•nacak bir ıırada gel. 
mltd. Her nkltkl dirimli ha· 
ille çor.oklar araıını kanomıo, 
onlann en b6y6k doıta oldu 
ğana hatırlatarak, beolucinln. 
kilerle bereber ıınıfa glrmletl. 

Den, Türkçe gurubundan 
tahrir olduğu için, çocuklu 
defter ve kalemlerini çıkarıb 
hocalarını bekliyorlardı. VılJ 
ıınlar aruında dolaeıyorda. 
Pek ındlğl ulaı çocuklarına 

İstanbul, 2 (Huıuıf) - Yu· 
naDistan'da lbılltl çıkmıı Plaı· 
traı taraf tarları Hlayn terea· 
neılnln donanmasının bir kıı· 

mıuı ele gec;lrmlılerdlr. Atlna· 
da aıkert tayın nrdır. Aıker· 

ler zabitlere atee açmıtlır ve 
mftıademe 11baha kadar devım 

etmlıtlr. MG11demede yaralı ve 
alGler de vardır. 

Ordudaki lıyamn basımla· 
bildiği, donıamıdın yalnız iki 
muhribin teslim olduğa bildi· 
rllmektedlr. Ahuan malumata 

göre, lıyanı idare eden Denee 
tlca lımlnde bir bahriye bin· 
bıe111dır. Muhıberat keellmletir. 

Atlna 2 ( A. A ) - SaJayn 
terHoeıiode bazı zabitler fesat 
çıkarmak teıebbfls6nde bolun· 
muşlardır. Hftktlmet lıyıuı tı· 

UJus Gazetesi 
Ziyafet Verdi 

tek, tClk eeyler aorayor, bir Ankara 2 (Hoıoıt) - Uluı 

mamlle baıtırmıetır. Aıller teı· 

llm olmuıtur. 
Atlna 2 (A.A) - Baluimete 

karıı isyan eden zabitler gıf. 

leuen istifade ederek Salıya 

terıaneslle harb gemilerinden 4. 
tanesini ele geçlrmeğe muvaf. 
fık olmuılardır. Çoktanberldlr 
hazırlandığı anlıeılan bu teteb 
bGı Atlna ve11lr !Jehirlerdeld 
ıskert garnizonların da lsyanlle 
bir darbe •uracaklardı. Atinada 
zabitler askeri isyan ettlrmeğe 
muvaffak olamamışlardır. 5 
fesat erbabı gece geç vakla 

kadar ıOren bir tüfek aletin· 
den ıonra teıUm olmoılırdır. 

HGkümete BBdık kalan kuvvet· 
ler ıehrio hAk.lm noktalarını 

nezaretleri altında muhafazada 
bulunduruyorlar. Fesat orduda 
tamamlle bıetarılmııtır. Bahri 
yede asilerin ellod" bulunan 
gemilerden iki lsterlyer teslim 
olmuo ve tusane ile diğer iki 
gt!mfntnde pek yakıod' teslim 
olacaklan beklenmekte bulun· 
muştur. SPlıiolk.'ıe bir hyarı 

çıktığına dair olan haberler 
resm,.o tekzib olunmaktıd1r. 

Yeni Büdce 194 Milyon Liradır 
-------

Geçen Seneki Büdceden 
10 Milyon Lira Fazladır 
Ankara 2 (Haıusl) - Yeni devlet bOdçeel, oo milyon lira 

fızl11Ue 19!{ milyon 923,000 lirı olarak tevaziln etmiştir. --··· .... --Sar Resmen Teslim Edildi 
takımını okeoyor defterlerini gueteıl kadın Hylavl.rımız 

kanıtınyordo. ıereflne bogln bir çay slyafetl B H •ıı s 'd y • 
Bir aralık Arkon'un Gnlnde vermlotlr. ay ) er ar a en) 

durmutto. Çocuğun •tal ıtıl 

parlayan gGslerlne bakmıt, ok· Fon Papen Viya- Bir so··yıev so··yıedı· .. 
flY•n bir eeıle kimin neti ol· , 

Avusturya Divanıharb1nda 

Eski Nazırlardan Ilinte
len Muhakeme Edilecek. 

-------~------~ 
Viyıoı, 2 (A.A) - 1934 Temmuzunda Naziler tarafından ya. 

pılan lhtlljl teıebbllalne karıımıkl• hiyınetl vataniye ile lttiham 
edilen 11bık nazırlardan Rtoteleo ba aabıh dlveuıharb basuruna 
çıkacaktır. 

Rlntelen Dolfw kabluulude Maarif uuarbiJ etmlt ve Bat· 
vekil Dolfus katledildl~I zaman Roma'da sefir bulanmakta 1 l. 

BGkô.met makamatı Rintelen'l 1934 yılı zarfında ve bllbuea 
Temmuz lçerlılude Roma ve Vlyana'da Nazilerle tem11 ederek 
hClktlmet darbesini teıhll eylemekle Te bir lhtlltl hlkumetl 
te~kll eylemek için feaadçılarla elblrllğlnde bolunmıkla lttlham 
etmektedir. 

Mahkeme aleni olacak ve 50 kadar ıahld dinlenecektir. Rla· 
telen'in bir yıl hıpse m11hkum olmaıı ve bu ıuretle ılyaıal hı· 
yata hlteme çekmesi muhtemeldir. 

Esasen Rlntelen'ln Bıtvekll Dolfoı ıarafındıo Roma elçlUğfoe 
tayini bir sürgfto sayıhmetı. Bu merakh mahkemeyi taklb için 
Vlyını'ya yıbıucı gaseteler 250 muhabir gaudermlolerdlr. 

Kayseride Atatürk Hey· 
keli Şenliklerle Açıldı. 
Şenlikte Kayseri Halkı Candan 

Büyük Tezahorat Yaptı. 
ve 

General Ali Hikmet heykelin 
kordelhını keeerk~n kı11 ı6y· 

ledlğl çok özll 16ılerl halkın 

ıGreklJ alkıılarlle karıdandı. 

doğana ıormae,onan aceıec111k1e na dan Ayrılıyor. ------
çan1•11•dan çıkardığı, k•hn bJr AI A , "Fransa Tehlikelere Kar~ı Bizimle 
defteri elinden alatak kanttır· manya vusturya yı ' v 

Kıyerri, 1 (A. A) - BClyilk 
Önder Atatftrk'Gu belediye ta· 
rafmdan ıskeri kıyafette hey· 
keltrao Kenan Ali'ye yaptırılan 
heykelinin açılma meraılml bu· 
gcın a11t 14 de Comhurlyet 
meydanında yapıldı. Şehir bat· 
tınbaıa donanmııta. Dıha ıa· 
bahtao meydan on binlerle 
halk ile dolmuotu. Şehirde bel· 
yük bir canhbk gGze çarpıyor· 
do. Her dtıkkAn ve ev bugGnln 
şeref ine donaomıetı. Saat 14 de 
artık cflmhorlyet meydanında 

kımıldanm•nın dahi lmktnı kal· 
mamıfb . . Vali ve kolordu ko· 
maudanı yerlerini •ldıklan IOD· 

ra mnulme baelandı. Çok g6· 
sel bir kaide lzerlae konan 

Heykelin tlzerlnden bayrak 
•lınırken on binlerce halkın 
"Yıfalln Atatlrk,, "Yata Va· 
rol Bıyık Ônder11 seılerl yık· 
ıeldl. Balkın bu eıuadaki 6z· 
den ve candan gelen tezahClrG 
pek b6y6kt6. Balkevl batkanı 
Ataılrk'an bayak ıahdyetlnl 

ozanca anlattı ve alkıtlandı. 
Şehir ve gençlik namına gtlsel 
16ylevler IGyleadl. Alatlrk'tln 
heykeline, vlltyet, kolordu, be· 
ledlye C. O. F. it baakan de· 
mlryolları ve ılmerbank lan· 

mıya batlamıttı. Tazyike Ba,lıyacakmış Birlikte Hareket Etmelidir,, 
Ar===~= ~!:: ·~~m:efl~I~ Viyana, 2 (A . .\) - Fon Pa- İstanbul, 2 (Husaıi) - Al· •bir nutuk lrad edilmlttlr. Bay 
tL pen'ln lııtlfaeıadan baheeden Te 
1.11dyar muallim bunu glirmlt, mın devlet reisi, Bay Bitler, Bitler uotkond• Sır'lılıra eada 
fı mltaleuını ytırClten Der Tag 
ena halde canı aıkılmııt.. Öyle Sar arazisinin reemt tekilde katlarından dolayı teaekk6r et· 
1.ı "'•hrfr Ha"lnde La ne abl gazeteıl oonları yazıyor: Al ' l " JL b b .&, • ., manya ya geçmee muaase· t aten ıonra, uglnGn atin 
lıd.. Arkon'a • Yaptığını be· Fon Pıpen'ln geri abnmaıı betile Sarbork'a gltmlt ve Pn· Avrupa için çok meı'od bir 
yendin mi? • gibi gGz ltareıle· haberi teeyyGd etmektedir. 80 d•, ylzblnlerce Sar'h mihace· gan olduğunu, çlnka Sar'ın 
rlle danbrien •vatlı adam Alman hGkumetlnln, AToıtorya· besinde bir nutuk ıGylemletlr. Almanya'ya dlSumeeluln iki kom· 
renkten renge giriyor, derae nın Frauııı ıulh polltlkaıına Bay Bitler bu nutkunda, Al ta millet araııudakt mOeklllerln 
nuıl batlamuı ltum geldiğini iltihakından memnun olmadığıaı mın . Frınıız m6nuebMtındaa daha ziyade kulıylılda ortadan 
unutuyordu. Ya timdi mekteb· ifade edebilir. Ve Almanya'uın bahtı ile: kaldırılmaıına yarayacağını ıliy· 
lerde Gıll bir 1avaı lıtlyen Vlyına ıefirl Avuıturya bakan· - Franıa için iki milletin lemtetlr. Bay Dider ılSılne de· 
glDCla ldued, hele lımlr'ln )arının Parlı ve Loadra ıeya· ve Anupa'aın lıtlkbalinl teh· vamla demletlr ki: 
inli valhi ne diyecekti?. Ona hıtlerlnden mea'al tuttuğuna dld eden tehlikelere karp bl· - Bu adlllae hareket saye· 
dOlra d6me, derı anaında gatıerlr. Bu lıtlfa Berlln'de simle birlikte hareket etmeei ılnde Almanya ile Franıa ara· 
banlar ne oluyor, bu ne it bay mlfrld temaytlllerln tekrar baı· lbımdır. ıındakl mloaıebetlerln kat'l 
deıe ne yapacaktı? ladığını da ifade edebilir. Bu Demletlr. surette Hllb bulacağını lmld 

Ah, bu çocak! nuıl olmotta tıkdirde Almanya'nın Avuıtur· Sarbrok, 1 (A.A) - Sar'ın edeilz. 
da onan ihtiyar kafa11nı çelmlt ya'ya kartı tazyik polltlkuına kortoluıo mduaaebetlle yıpılaa Sarbork, 1 ( A.A) - Bıy 
ha ite an olmattv, O, hayle tekrar baılamaıına intizar etmek eenllkler aruıoda bogln Bıy Bitler Sır'ın Almıuya'ya llha· 
kendi kendine tualanır, kahır· lhımdır. Bitler tırafındıu pek mClhlm kı ıenllklerlude bulunmak ize· 
lanırkea, General ka~ Gge dan. 
mit: - Bıkıoıı, dedi, bu çeklr· ı llr klçlglm! diye llbe etmlı, Arkan bundan çok ıevln· 

- Bunları ıen mi yapıyor· genin ayakları tıpkı reımettlğim ihtiyar muallimi bir kenara çe· mitti. O kadar ki evde karalan 
ıou? Yalnıı mı yıpıyonun? Di· gibidir. kerek onunla iki dakika ko· ıktam ıo&uını bir bayram 
ye taıakılmıt bir tavırla eor· İhtiyar ııuıf bocaıı korktu· noomaeta. Tekrar Arkun'a ıeullğt yıyalmııtı . 
muı ve 111ıkl artık benimse· ğona uğrımııtır. Eyvah yerlere dönmlı: • Atkun'un baba11 kuabab, 
mlye baeladığı Arkan namına geçiyordu. Ba ne dik kafahbk «Arkan, çocuğum, ıenl çok fakat okur·yazar, glirgıla bir 
ae•lnç doymoıta. Arkan ÇI· Valinin de diyeceğinden titri· beğendim demletlm. Sungun, adamdı. Akeam olup ta oğluna 
bmııs bir ağır bıılıbklı: yerek batını elleri ar11ıoa al lolerlnde beliren uzluk bana, mektepte olob bitenleri sorunca 

- Evet generahm ben yal· mıt bekliyordu. sana kartı borçla olduğum bir çocuk neı'eH bir ıeıtle: 
nıs yapıyorum, dedi. Arkun'on gôıterdlğl hu Gzln· yolu gGıterdi. BflyClk Ttırk oluıo - Vıll benden çok memnun 

Vali çocuğun ıevlmll yüzü· den Törk olan kıyaklığı (Ceea· t'e onun kaçtık bir Gyeel olan gôr6nd6, dedi, reefm albcımam 
nl okeamıı, bunları 11hlden rete) vali pek ıevlnmlşti. O, lzmlr vallıl, bfttdn Tark ço· eline geçti. Buularn~ çok gazel 
çok beğendiğini ıGylemle, 800. belki k6ç6ğCl denemek için caklannın hele yokıulların ha· yapılma, olduk.tarını söyledi. 
n yanht baldu~a bir noktıya bayle demlttl. Fakat onun ıa baııdır. Bunun için gliıterdlğla Yalnız bir çeklrgemln ayakla· 
IUeerek: y11ız kotalar aruına 11ğdırd1Aı çığırda yarlyebllmek, bilgini rını pek aıou balda. Fakat 

- Bak çocuğum, demlotl. bllgtU arııtırmalarıuı da gGrtln· araıhrmalarını IAyık olduğu gibi ben yanımda bulunan çekirgeyle 
Bu çekirgenin ayakları çok ce, bunu blrkat d ha glzel ilerletebilmek için seni kendi bunların btsyle olduklarını gae 
aıon kaçmıı. bolmoı, aonra taıkın tatkın bakımına (Himayene) atmığı terdim. Arkun'on ınneıl afalla· 

Arkun hiç ııkılm•mıetır. Sı· klçlAln yanaklarını bir doıt ve batlangıç olarak lzmlr'ln mıı Adeta korkola bir ıeıle: 
ruımn kutularla dola olan flıke•lle ınerek yata! yavrum Barnava Ziraat mektebine yer· 
gklnl açb, oradan blrıey ara· demlıd. lettlrmeğl vadediyorum dedi. 
mıya koyuldu. Genenlın arka· - Çok gtlzel reılm yıpıyor, Sonra (ocuklar için dudakla· 
ıındaa hocuının kendiılne y•p· hele çok dtlsgftn bir glirtle ta· rından hiç eksik etmediği se 
tığı lıaretlere bakmıyordu bile. ııyonon. Sonn ... Etrafını •ne· vlmlt galoıa ile: 
Aradı~ını bulunca birdenbire tırmakla ne kadar iyi ediyor· - BlltGn ktıçGk hayvancık· 

- Aman ne yaptın o~ol, 

dedi, bitin o kutuları .aliye 
göstermekten çekinmedin mi? 
Sana her halde ç~k dar1lmıthr ... 

Arkan çahmla: 
- Yok! Yok dedi. General 

batını kaldırmıı, IHbaclnden ıon... Tabiat çok glzel ve te· larıoı, oraya getirebilecek ve bunun için beni övdtı, kotla· 
JblDGn gdlen bitin çlsgllerl· vlmU bir ldtabdır. Oradan her onları yerletdrecek daha genle ladı. Bitin arkadıtlırımın 6nln· 
le elladekl kutuya 111a1Uak: vakit yeni yeni oeyler 6ifenl· yer bulacaktın dl5e llbe etti. de de Tabiatın eok glıel ve 

At•tlrk'Gn heykeli b4ylk bir 
Tlrk bıyragtna ıarılmıfb. Vali 
ve belediye relıl heykelin açıl· 

masıuı kolordu kumandanı Ali 
Hikmet Erdem'e bıraktı. 

fından çelenkler konalda. 
Bundan aonn geçld reaml 

batlıdı. Aıkerlerlmlı, mekteb· 
iller, athıpor ve kayakçılar, al· 
kıtlar aruında geotller. Geçld 
reeml bir buçuk Hallen fula -----------•! ıGrdft. Kayseri blydk bayram 
gauı yapyor. Tesahtlrler ve re buraya gelmletlr. Bay Alolııl 

ubıhleyln Sır ldareılni Alman 
htlk'ilmetlne reamen dnretmlt· 
tir. BGylk halk kltletl aokık 
lan dolqmakta, tenllkler yap· 
maktadır. 

Sarburk, 1 ( A. A) - Saat 
14,30 danberl 100,000 kiti 
belediye dılreılnde bulunan 
Bay Bltler'io linlodeu geç 
mittir. 

ı 
ıevlmll bir ldtab olduğuna, bu· 
na anbyarak okoyablldlğiml, 

bu yoldan ayrılmımıle 111ıy 
aayledl. 

Babı: 

- Ne y111k çocuğum, dedi. 
Ne yasık, itte onaç yaıına gt. 
rlyoreon, par11ı&lığımız yGzln· 
den, aruk arıttırmalırına, oka· 
mana dalenemlyecekaln (Devam 
edemiyeceklin.) Arkan hiç tın· 
madı. Yeme~ln de ıona idi. 
Eline temiz bir bardak ıo ala· 
rak ayığı kalktı : 

- Yabancılar, bizden olmı· 
yanlar eevdiklerlnln, iyiliklerini 
lıtedlklerl doatlırının 11ğlığına 

lçerlermlf. Biz de timdi lımlrla 
yoksul bıbaıı Valhl Genenlln 
ıığbğıaa içelim, dua edelim 
dedi. Ve ıayunu lçdkten ıonra 
eonra da Generalin kendlılne 
olan ıazanı anlattı .. 

O aktım ına babı çocukla· 
rının, Arkunlırının ıevinclne 

ortak olmot gece geç vaklte 
kadar oturup koauımoılardı. 

- Sona var -
Maallim 

Sabite A. Cuın 

halkın heyecanı devam ediyor. 

Yıldönümü 
Pazartesiye 
Kutlulanacak. 

Ankara, 2 (Buıoıf) - Bat· 
bakan General lemet İaGndnln 
on ıene iktidar mevkllnde kal· 
maıı puarteıl gln6 te1'ld edl· 
lecektlr. 

Macar Kralı Naibinin 
Seçim Y ıldönOmfl •• 

Bodapette, 1 (A.A) - Aml· 
ral Bortlnln uloeal mecllı 

tarafından nalbllğe intihabının 

15 inci yıldlSnlml mlnuebetlle 
bogln hautn Macar guetelerl 
hanretll makalelerle kral mi· 
bini ıelAmlamakta ve Glmes 
blylk GlkGlerlle yaptıAı tarihi 
hizmetleri tebırls ettirmek· 
teıdlr. 

Sisten 
Petrol Çıkaracak •• 

Londrtı 2 (A.A) - Bir İn· 
gUlz kimya mlhendlal ılltea 
petrol cıbrmak malini bol· 
muı ve ihtira ltentını almıttıı. 

Ankara'da Şenlik 
Ankara, 1 (A.A) - Bagtln 

Reldclmhur intihabı 21 top 
atımı ile ilan edllmlı, tehir 
baynklarla ıGtlenmlt ve geee 
reıml Ye hoımt binalar do· 
nanmıttır. 



• 

Aydın' da lngiliz Donanma ve Ti- Motör Ci-
• • • • F · ı M d nayeti Davası . 

Belediye Sağ- caret ı osı1 anevra a. 
8 

···--onn azı Şahitler 

hk işle;~.~asıldır? Bir Denizaltı Gemisinde Yangın Çık- YDzleştirilmiştir. 
934 Yılında 206 Do· tı. Zayıat Olmadığı Bildiriliyor .. Çamaltı tuzlası civarında bir 

motôrde Receb kaptanla Bay 

Cemal ve Hüseyin'I paralarma 

tamah ederek öldOrmekle suçlu 

Osman kaptanla tayfadan Çipi· 

noz Ahnıed'ln duruşmalarına 

dün Ağırcezada devam edil· 

mlştlr. Dünkil cı:lsede evvelce 

ifadeleri alınmış olan ~abld 

Bay Yu-uf, İsmail ve Hüseylo'ln 

suçluların ~eklllnl tarafıodan 

istenmiş olruaııı üzerine t ekrar 

lfadderi alınmış ve müvacehe 

lerl yapılmıştJr. 

ğum, 263 ölftm Oldu. 
Aydın, 1 (Hususi) - Balk· 

evinde dan akoam orıa okolı 

okodanlarından HOseyin Avni 

deniz ıarafından (Kadın) hak· 

k1Dda bir konferans, daha sonra 

piyano ve kemanla bir de kon · 
ıer verildi. 

Sağlık Çalı~ması: 
Aydın belediyesinin 934 yılı 

sıhhat folerl çalışmalarını bildi . 

rlyorom: 

143,55 Ura sarfedllerek 114. 
haata nakledilmiş, 1877 ,60 Ura 

ile J l 09 acezeye yardım, 75 

Ura harcanarak lS çocuk tednf 

edilmlo, 706,16 lira sarliyle 

l 2ti 1 paraaız fi Aç verilmiş, 215 1 
memleket hastanesine kaldırıl · 

ımo, l I 1 de memleketlerindeki 

hBBtanelere gönderllmlştlr. 

Üç ayda bir muayene olan 

f'&n.Ctan 1895 kişi muayene 

~dilmiş, 1889 sağlam, 6 eı hasla 
bulunmuştur. 

Üçayda bir dl'fa teftiş edUen 

dOkkAn say111 J 005 olub hun· 

Jard .ın 607 ıl muvafık görQlmOş, 
386 eına tenblbat yapılmış, 

12 sine de ceza verilmiştir. 

1601 Çiçek, 124 Afenenğo· 
kok, 2 difteri, 3 tatanoe, 'Z677 

tifo aoıeı yapılmıştır. 

37 Ev 1317 parça ev eşyası 

temlzlenmlşılr. J 228 Köpek öl· 
dftrftlmaştOr. 

108 Kilo hamur ekmek, 10 
sadeyağı, 1128 kilo balJk, 10 
boyalı şerbet 15 7 karpuz ve 

ıalatalık yenmesi muzur görO· 

lerek imha olunmuştur. 

11 Kara humma, 3 difteri, 

3 iltihabı eahaya, eari hastalık· 

l1rı musabı teıblt edilmlt 16 
akcl~er veremf, 2 kara humma 

ve bir de hançere vereminden 

alam gôrftlmOşUlr. 

934 Yılında Aydın belediye 

hududunda: 92 kız, l 14 erkek, 

206 çocuk doğmuş, 121 kadın, 
142 erkek 263 kişi ôlmftştür. 
Belediyenin kontrol ettiği 6 
meyhaDe, 22 çorbacı, kebabcı, 

26 fırıncı, 8 otel, 3 hamam, 

13 han, 1 ılnema, 7 sebzeci, 

l l yemişçi, 6 koro kahveci, 
81 kahvehane, 35 berbe•, 11 
k11ab n 10 tekerci ve tatlı 
cıdır. 

Vilayet Genel Meclisi: 
Vll4yet genel meclisi bVVelkf 

gftn bu toplantı devresinin 

Gçtıncft toplantısını valimiz Bay 

Fevzi Tokr.rln başlığında yapı,. 
Gelen kAğıtlar encfimenlere 

havale edildi. Bazı üyelere izin 

•erildi. Mecllı Salı gDnQ topla · 

nacaktır. ............... ,., 
ANADOLU -Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazgam 

Haydar Rilıdü ÔKTE.l\I 
Uıuumi neıriyat ve yazı iıleri 

ınudürii: .Kemal Talıit KARACA 
idarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler eokağı 
C. Halk :Fırkası binası içinde 

Telgraf: fzmir - ANADOLU 
lelefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİT! : 
\' ıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

•ybAı 500 kuru~tur. 
Y abaneı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruotur. 

~6.ııü geçmiı nftshalar 25 kuruıtur. 
ANADOLU MATBAASINDA 

, __ 
BASILMIŞTIR 

~-~~-~---~--~---
Londra 2 (A.A) - loglltere 

resmi mahaf ili ha va mümfllaeil· 

lerl komandan Vela ile miralay 

Turnerfn Bonkong ıeyahatle

rinln maksadını orada donanma 

tayyarelerine mahsus hava Qseünüo 

hftyOtülmeel ve uçuşun inkişafı 

olduğunu bildirmek edir. Fakat 

şimdilik Honkongta muntazam 

bir filonun tesisi düşünülmek· 

tedlr. 

Loodra, 2 (A.A) - Umumi 

harbdenberl ilk defa olarak tf. 

caret filosu harb f Jlosu ile be· 

raber manevralara girecektir. 

Gelecek hafta Metropol f I· 
losu ile Akdeniz f iloso lapan· 

ya ile Aeor adaları arasında 

toplanacaklardır. Ticaret gemi· 

leri 1500 kilometre üzerine ya· 

pılacak himayeye muhtaç bir 

f llo vazlfeslnl görecektir. Ma. 

nevralara 40 ticaret ve yolcu 

gemisi iştirak edecektir. 

Malla, ~ (A.A) - Akdcni:ı 
filosu ile manevra yapmakta 

olan Oxlt:y lemindeki lngilfz 

d~nizaltı gemielude bir yangın 
çıkmır:tır. Denizaltı gemlelnfn 

yanında iki gemi bulunmakla· 

dır . Nüfusça telefat yoktur. 

llu hticvab ve müvacehe üç 

i!88t kedar iÜrmüş ve suçlu ve. 

klllrrlnin tesblt etmiş oldukları 

on iki nokta hakkında şabld · 

lerin malıiınotına müracaat edil-

[ •it p k s 'A mlştir. ngı eı•e 3filll ' Ull } Muhakenı:: son eafhııya gel· 
mlştlr. Bazı t~dklklt-r için du· 

İpek Sanayii Tehlikede .. :uema başka güne ~ırakılmış•ır. 

I
Gnrnltn ve Dı-

Al manya ve Japo;ya'nm lngiltcrcye leucilik~e Olun nıfi· 
Ol 1 h 1

,,.. A cadeleyı Unutmıyahm. 
an İ a ati rttJ,. Bazı eemtlerdtı beledlytı 

-- • -• zabıta memurlau; kayıdlara rl· 
Lond a 2 (A.A) - Pamuk olmuş ve son 9 sene içlnd" 

Vfl eoo'i ipek aanaylferlnde son Japon ilhalAtı ise dört mlsll ayet etmemeğe başladıklarından 
eeyyar eatıcılar, gene yoksek 

aylnda görülen işsizlik ve bu artmıştır. 28, l,9:l:ı ten 28, 1,935 
sesle satışlarına baılamışlardır. 

loelzltğin artması ciddi bir en· e kadar bu iki sanayideki tam 
Vapur lskt-lderlndn bazı ya· 

dişe uyandırmıştır. Ve Alman işsizlerin sayısı 20,000 ve yarı 
lınayak çocuklar dolaşmakta "fe 

Japon ltbalAtının artmasının itslzlerlokl ise binlerce idi. 
dilencllik etmektedirler. Bele 

önüne geçmek (bere gftmrük 19;U yılı ile 1935 yılı ara . 
diye başkanlığıoın nazarı dlk· 

tedbirleri alınması mes'ele~\ eıoda iae bu rakam iki misli 

yeniden ortaya çıkmı1Jhr. artmıttır kf, bu Japon ve Al. 

Bu son iki sene içinde euo'i mın ltbalıitının inkişaf nlsbe . 

ipek Alman ithalatı iki misli tine tamamen uymaktadLr. 

- Federasyon tarafından düşü. 

---··· ... ---
C. H. F. Yeni 
V. idare Heveti. 

"' --· ... ·····---Manisa, (Hususi) - Gecik· 

mlştlr- C. B. F. vlllyet kon· 

gresi bOtün işlerini bilirdi. 

Müftülilklerln kaldırılması hak· 

kındıkl teklif in bayak kon · 

greye bUdlrllmeelne karar ve· 

rlldl. Umumi kongre murah· 

haelıklarına İstanbul eaylavı 
bay Ziya Karamürael, Kula'lı 

bay Haşim ve Kırkağaç'h dol· 

mancı oğlu bay Rıza ıeçlldl. 

DördOnctl azanın da vUAyet 

idare heyeti tarafından seçil· 
meal kararlaştırıldı. BQdçeler 

tasdik ve dileklerin alt olduğu 

makamlara sunulması teıbh 

olunduktan sonra vilayet idare 

heyeti intihabına geçtldl. İtti· 
fakla Ziya Karam6reel, KülAb· 

dat bay Rıza, K61Ahdaş eczacı 

bay Sadeddin, doktor bay !z. 

zet Niyazi, nukat bay Al! 

Osman, keresteci bay Raşid, 

bağcılar bankası mildftrü bay 

Kenan, belediye reisi bay Avni, 

Çivici bay Murad idare beye· 
tine seçildiler. Yedek azalığa 

avukat bay K4mU, bay Hıfzı 

Mflnlr, Çtftllkll oğlu bay Ah 

med, bay Hilmi Bakırlı, bay 

Tevfik yavaş oğlu, bay Seli· 

hiddin Asım, bay Hilmi bak· 

kal, bay Büıeyln Cepel seçil 

diler. 

Yeni idare heyeti memleke· 

ılmlzln kıymetli evlatları arıı · 

sından seçilmişlerdir. Çoğu yiik· 

sek tahsil görmOt ve birkaç 

ll@ana vakıftırlar. Bepıl de çok 

temiz ahlAklarlle bütün vilAyet 

halkımn sevgisini kazanmıt· 

lardır. 

nülen tedbirler tarifeye müle· 

alllk ve tabdld edicidir. Birinci 
tedbir Alman lthal&tının önQne 

geçecek, ikinci tedbir hiçbir 

gümrük tarifesinin, fevkal4de 

ucuzloğoodan dola1ı önüne ge· 

çemedi~I Japon hhal4tını tah· 

dtd edecektir. İpekli Japon ço 

rapları İnglhere'de çifti iki şi · 
llnge, yani İngiliz saoayiloln 

imal ettiği çorapların f iatlerln· 

de iki mlııll aza ıtatılmıştır. NI · 
bayet serbest İrlanda mes'elesi 

vardır. lrlanda lnglhere'den 

gelen sun'i ipek muvarldatının 

gftmrO~Ootl arttırmışhr. Höyle· 

ce Alman ihracatı orada bir 

piyaH kazanmııtır. Bundan 25 
sene evvel f llen hiçbir reb· 

betten korkmazken bugün ı1a 

muk ve lpeklilerinin İoglltere· 
de eatıo ve ihracatı doğrudan 

doğruya tebdld altında hulun· 

maktadır. 

Lavrens 
Nereye Gitti •. 

Londra, 2 {A.A) - logilfz 

Hz casus teşkilAtJndakf hizmet· 

lerlle tanınmış olan meşhur 

Mlral•y Lorens mütehassıs ame· 

le eıfatlle keyıtlı bulunduğu 

hava kıt 'atım terkederek bislk· 

lede meçhul bir istikamete git· 
mlştlr. 

Amerika'da Ko

münist Artıyor. 
Vaşington, 2 (A.A) - Meb'u 

san meclisi harbiye encQmenl 

huzurunda harbiye encOmenl 

huzurunda harbiye nazırı ordu 

ve donanma erkAnı kara ve 

deniz askerleri aratıında gDnden 

g6ne artmakta olan komQnletlik 

propagandasına kartı kanuni 

tedbirler alınmasını lıtemlo 

terdir. 

kaliol celbederfz . 

Seferihisar' da 
(;ençlerhirliği Çok 
1 yi Çalışıyor .. 

Seferihisar (Hususi muhabl· 

rhıılzden) - C. B. F. nan hl · 

mayeel altında çalışan Seft>rl · 

hisar GençlerblrBğl, muhtelif 

tarihlerde verdiği mflaamere. 

lerden elde ettiği paraya• hu· 

eosi heeablar ldareelnlo verdiği 

100 ltrayı da katarak bir yar· 

dımcı bando temin etmeğe 

muvaffak olmuştur. Bay Da· 

san Timurçln'den musiki derel 

alan gençlt>r, şimdiye kadar 

birçok marşlar bellemişlerdir. 

Seferihisar kazası ufak bir 

himmetle bugOn gençleri hlr 

yere toplamı, ve mnkemmel 

bir bandoya eabib olmuş hulu · 
nuyorlar. 

§ - Seferihi3ar beledi ye 

başkanı Bay Mehmed Orhun, 

belediyeye geçtlğinder.ıberl kazı 

itlerine büyOk bir al4ka gö3· 

termeğe başlamış ve kazanın 

en güzel hlr yerinde bir park 

açtığı glLI, halk için o~uma 

odaları da tesis etmeğe muvaf· 

fak olmuştur. 

§ - Sderlhf11r kazası jan· 

darma kumandanı yüzbaşı Bay 

TalAt la kazanın asayiş ve in 

zibatını pek mükemmel bir 

surette temine muvaffak olmuı 

ve bundan dolayı Amirlerince 

takdir edilmiştir. 

§ - Seferlhiear'da busene 
zer'lyat çok iyidir. Havalar 

mQsald gitmesinden kışlık mah· 

aolAtın mebzul olacağı tahmin 
ediliyor. 

Tflrk-Alman Ticari 
Mfloasehatı iyidir .• 

Berlln, 1 (A.A) - Alman· 

ya'nın Türk ticaret odası yıllık 

toplantısını yapmııtır. Oda bao· 

kanı bir söylev eöyllyerek Al· 

manya ile TOrkiye arasındaki 

ticari mObadelelerln mes'ud 

lnkloafından bahset mittir. 

P::1Ul:K · llil 
Lig Maç]arının Bir inci 

Devresi Sona Erdi .. 
Bu Devre Şampiyonu A.ltınordudur. 

Göztepe ikincilikte Duruyor .. 
~~---~--~-~-~--

Cuma gOoil Alsancık ve Halk 

ı.ıabalarında resmi ve hususi 
muhtelif futbol müsabakaları 

yapılu11~tır. 

Lfg maçlarının birinci dev 

resini bitirecek olan maçların 

bir, ildelne bayii ehemmiyet 

nrilwi~ti. Buolardan Altınordu 

TOrkepor maçı O 12 Altıoordu 
nun gallbfyetlle bitmiş ve Al· 
ı ıuordu bu oyundıın soora 19 
puvanla devre şampiyonluğunu 

kazanmıştır. 

B takımları arasında Altay 

küçük.lerl Şarkspor takımına 

ııeremonl yapmışlar ve 20 pu 

vanla birinci devre hirioclllğhıl 

almıştır. 

Alsancak salımmıda: 
Saat l O da Altay 1 B) tııkımı 

nm seremonlelnd,.n eoora Şark · 

epıır B takımlle husu~i bir oyun 

yapan Altay k6ç6klerl bu maçı 

kazanmışlardır. 

Ahay-Şarkspor 
Saat 1 :l de Göztf'pe'den Bay 

Ferld'ln idaresinde bıelıyan bu 

oyun tamıımlle Altay hücumla· 

rlle geçmiştir. 

10 kfşl ile oyuna çıkan Şuk 

sporlular ilk dıtklkalarda Vaha 

hın ayağından ilk golQ yediler. 

6 dakika sonra Vahab Şarkepor 

kaleelne ikinci golü gönderdi. 
Bundan sonra ~arkı.ıpor kalf'cisl 
Vahab'ın bir oOtünden Pakat 

landı ve Şarkepor'lul11r kaleye 

diğer bir oyuncu geçirerek 9 
kişi oynamağa başladılar. Bu 

devrede İemail 811kkı'oın pe 

nahı kaçırdığı gtbl kaleci ile 

karşı karşıya kaldığı halde iki 

gol fmıatı kaçırdı. 

lk.tncl devre: 

Gene Altay'lıların taıylkl al · 

tında geçen devrenin 11 iocl 
daklkuında Doğan 6çiıncii, 15 

inci dakikada da Vahab 4 ncü 

golleri attılu ve Altay oyunu 

4 O kazandı . 

fzmirspor·· Buca: 
Qakem: Fehmi Ahay. 

Geçen haf ta Ahay'a muvaf. 

fakıyetli bir oyun oynıyarak 

neticede nı.ğhih olan Buca'oın 

bugün lzmirspor'a daha iyi oy· 
nıyacağı beklenlyordu 'Ve oyuna 

bir derece ehemmiyet veril 

mlştl. D er iki tarafın akınlarile 

geçen oyunun l O uncu dakika· 

sıuda Oımıan'ıo ilk goiü l zmir· 

Ppor'u fi ste çıkardı. 

15 dakika sonra Buca'lılar 

bunA cevab vererek mftsavatı 

tesis ettiler, bir iki mOhim gol 

fırtıatı da kaçırarak haftaymı 
birer sayı ile berabe e bitirdiler. 

f kinci devre: 
Oyunun bu kıemında da Bu· 

ca'lılar gene gol olabilecek va
ziyetlerden istifade edemediler. 

35 inci dakikada haktm Buca 

takım kaptantle lzmlrepor eol· 

açığını oyundan çıkard:ktan 

sonra lzmirepor'lular birbiri 

arkHına iki gol ve 40 ıncı 
dakikada da bir gol yaparak 

sıyı adedini dörde çıkardılar 

ve bu suretle bu oyunda da 

geçr.n haf ta olduğu gibi Buca· 

lılar 4. - 1 mağlubiyetle ıahayı 

ter kettiler. 

Altıoordu • TOrkspor: 

Geçenlerde bir eürpbl?. ile 

41tay'ı yrnmlye mu uf fak olan 

ve ondan sonra Altınordu'yu 

zor bir vaziyete getiren TOrk· 

spor tamam I ~ golü" kuı hını 
olmuştur. K S.K. tan Bay Eııa· 

d'm ldareıılnde başlıyan ilk b,.ı 

daklkHında Ahınordu mQda· 

faasıoda ilk hızını ılın Türk· 

spor'lular yavaı yavıo geriye 
ç,.klldller, 14 Onca dakikada 

Said'ln ayağından tik goltı 

yediler. 

Beş dakika sonra eolaçık 

Hamdi'nio attığı lkhıcl, :18 inci 

dakikada gene S11ld'in altığı 

OçilllCÜ golle ı Ue lıartayım 3-0 
• bitti. 

İkinci devrr: Oyunun bu kıı 

mının beoincl dılı.lkaııından iti· 

haren Ome~a ıaatl lnh11ında 

61ra ile değişen ıayı adedleri 

Altıoordn'nun gol adedini 12 ye 

kıdır yftkeelttl. Altınordu'nnn 

bugünka pol adedi geçen hafta 

Göztcpt>'oln bu takıma çıkar· 

dı~ı 9 rekorunu lurmıt bulun· 

maktadır. 

Halk Sahasındaki Maçlar: 
Sabah saat 1 O da yapılın 

Gençlik· Bayraklı maçına Grnç· 

ilk O 2 kazanmıştır. 

Buca . İzmirepor B takımları 
mıeını Buca 'lılar güzel bir 

oyundan sonra 1 3 ıayı ile ka 
zanmışlardır. 

Tepecik 'fllrkyurdo ile Ay· 

dan demlryolu arasındaki maç 

ı . l berabere nr.ticelenmlıtlr. 

Kahramanlar • Kurultay ara· 

eındakl yapılan maçı 2 1 Kah· 

ramanlar kazanmıttır. 

Llk mıçlarının birinci dn· 

resinin bltn:aeel ile takımlar 

arasındak' nziyet fi;ağıdakl Ilı· 

tede ~ö11teı tldlğl i\zeredlr. 

·-c -... c.ı .. - ... ... c: .. - ... 
8 

~ ~ .! 1 :c d ... u • ~ 
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~ ~ ~ Q.,. 

Altınordn 6 1 o 19 
Göztt'pe :1 1 2 17 
Altay 4 2 , 16 ... 
K. S K. 4 ıJ o ıs 

lzmirııpor 4 3 o ıs 
Buca l ~ 2 11 
Türkııpor 1 5 2 10 
Şark.spor o 4 2 8 

Bunlardan Şarhpor takımı 

bir defa hOkmen mağlub oMu

ğundın (O) punn almıştır. 

ÖnQ~ilzdekl hıfta i~incl 
devre lik maçlarına batlaaacak 

ve bu maçlarda pnyanları çok 

yakın olan (Altınordu GBıtepe) 

(Altay hmlrepor) takım lan kar· 
şılıtacaktır. 

Bisiklet yarışı: 

Bisiklet heyeti tarafındın 

ayın 22 ılnde Urla yolu Dze· 

rinde :-30 kllometrelfk bir blılk · 

Jet yarıoı y•pılacaktır. 

B. K. A. 
Spor Temasları 

Akearay 1 (A.A) - Niğde 
Hılkcvl moılkl ve ıpor komi· 

teılnden bir heyet bir maç 

yapmak ve bir mGeamere Yer· 

mek 6ıere ıehrlmlıe gelerek, 

fırkamıH mbaflr olmaıım. 



Borsa 
••• 

Bonada ddnkft ftzdm ve za. 
bire satışlan aıağıdakf ıekll· 
dedir, 

QzQm Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

182 JJro ve şa. 12 25 12 50 
94 Kooperatif 12 25 14 75 
75 Maıldrat in. 11 11 
61 Vltel 12 75 13 25 
50 S. Silleyma. 11 75 13 
21 H. z. Ahmet 12 25 12 25 
13 D. Ardltl 12 25 12 25 
10 Şınlak z. hl. 13 18 

506 

Zahire Satışları · 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

1331 Buğday 4 20 4 40 
26 Arpa 3 50 3 50 

147 Su11m 10 25 10 75 

Fransa'da Ka
dınların Hakları 
Belediye Meclis· 
leri için Rey 
Hakkı DQşftnülOyor 

Parla, 2 ( A. A ) - Evveli 
kadınları belediye m~cllılerl 
için rey bıkkı vermek mevzuu 
bahletlr. Bu teklifi mddafaa 
eden mflltakll aaylavlırdao 
Fayutıd teklifi 223 reye karşı 
323 rey ile talik edilmiştir. 

Şimdi sosyalist Hylavlardan 
Brak reyleıln hakikaten oma· 
mi olabilmesi için kadınlara 

ne hak verileceğini sormakta· 
dır. Brak kadınlara da, erbk· 
lere verilen seçme ve seçilme 
hakkını veren kanonf tedbir· 
ler alınması için bir proje ver· 
mittir. Bu projeyi tetkik ede· 
cek olan Ayanın seçilme hak· 
k1nda muarıı oldnğn gibi 
aeçme bıkkını taksim taraf ta· 
rı da oldoğn maltlmdur. 

Varşova'da 
Bir Toplantı Yapılacak 

3. 2. 1935 Tarihinde 

SÜMERBANI( 
VeırDü MaDDaır Pazaro 

. . 
Odun Pazarı NC'. 1112 (Eski Bayraklı Mağazaeı] Telefon : 3308 

Mevsim Sonu ve B.Jyram için 
Ytızlerce Çift Zarif ve Sağlam iskarpinler Satışa 

Çıkarılmıştır.. . 

Eski Fiat: 565 Yeni Fiat 4 7 5 
Muhterem Müşterilerimizin Bu Mnstesna Fırsattan 

istifade Etmeleri Menfeatleri lktizasıdır .. 

Bil'umum Devlet ve Hususi Müessesat 
Memurlarına Uun Taksitlerle Mal Verilir. 

= = ----------~ --------------
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lzmir 1 inci icra raya mukabtl bankaya ipotek 
eylediği lzmlr'de g6zelyalıda 

Aydın deıniryolu u- Istanhı1l üniversite Arttırma, Ek-
memurlug"' undan: tramvay Caddesinde 1140 DO• 

maratıjh Qç katlı ve her ka· 
mum mndnrlnğnnden: siltme ve Pazarlık Komisyonundan: 

İzmlr-Aydm demfryolo his· 
Bay htııntı oğla bay alinin tında Oçer oda olmak dzere d 1 l 1 d 1 1 k 15.. 1 - Çapa'da tamamlanmamıı evkaf pavlyonlarından bedeli 

ee ar ır a e A e a ti ay ı ~· . . 
• 1 1 1935 keofl 71650 lira 10 kuruş olıo radyoloji enstıUlsft lk· em14k ve eytam bınk19ındın inşa edilmekte olan ve arka· 

ödftoç aldığı paraya (mukabil ıında denize doğru bahçesi senesi Martının 26 ıncı salı 
bankaya ipotek eylediği gaziler bulanan beşbln lira kıymetli gilnü saat 11 de Londra'da kAln 
mahallesi kemer caddesi ahın evin tamamının Vfncester Hnz'da ln'lkad ede· 

Oncil umumı çt maımn 

sokak, önd yirmi metrelik cıd· Mlllldyetl açık artırma sure· ceğl 114n olunur. 
de sağında yol solonda altın tile ve 844 numaralı eml4k Mazakerat ruznamesi aşağıyı 
sokağı ark111 ile çevrili 25·31 ve eytam bankası kanunu mu· yuılm1şt1r: 
numaralı yeni 106 nomarah clbloce bir defaya mahsus ol· l - İdare heyeti raporu. 
adı dahilinde tapu kaydına mak şartlle artırması 15.4.93ö 2 - 1931 senesi birinci 
göre arıııa ve takdiri kıymet pazartesi gQotl saat 11 de ve k4ouo sonuna kadar olan he· 
raporuna göre bir örtd altında lzmfr hftkümet kooağaodaki ıabatın tedklki. 
ve natamam vaziyetteki mağaza dairemizde yapılmak (lzere 30 3 - Şirket dahili olzamna· 

l ILf ı k LI L meal ahkAmı mucibince fnf IUk o up • ne apıeı es. .emer giln milddetle satılığa konuldu. 
ddeelne Qç"oc• Lıpısı yeni eden ve tekrar oamzedll&fnl ca ı u "' "' Bo artırma neticesinde eatıı r: 

L k dd ı koyan Bay VV. M. Snaff leld açılma-.ta olan emer ca es ne bedeli her ne olarsa olsun bor· 
d L dl ı ve Bay J. A. Geudge'uo ıdare 

ve lrae.te olan ye nc mağa· cun ödenmesi tarihi 2280 na· meclisi azahğını lotthabı. 
zanın daht her iki caddeye 

maralı kınan merfyete girdiği 4 - Bir mQrakıb intihabı. 
kOıade ve mecmuu beıbln Ura 

tarihten sonraya milsadlf olmaeı 5 - Şirketin umumi moa· 
kıymetli yedi mağazanın tama· 1 LL 

h11ablle kıymetine bıkılmıyı· me Atının tezea.a.üra. 
mıDID İşba lçtlmaa lıtlrak etmek 1'-'t.n.ıklyetl açık artırma ıııare· ralr. ençok artıranlD fizerfne d 

ı' u arzu e en hissedarlar içtima 
tile ve 84' numaralı emlAk ve ihalesi yapılacaktır. Satıı 844 

!I: tar!hlnden "n az 14 gfln evvel 
eytam bank111 kanunu muci · numaralı emlAk ve eytam hın· hlHe senedl~rlnl Londra'da Vln· 
hince bh defaya mahsus olmak kası kanunu hilkilmlerlne göre cester Bnz'da omommi kitlb· 

ıartlle artırmaeı 15·4·1935 pı· yıpalacağıodan ikinci artırma llğe ve lstanbul'da Osmanlı ban· 

zarteal günü saat 11 de ve fz. yoltur. Satıe peıln para kasına ve fzmlr'de şirket lda· 
mirde h6k6met kona~ındakl ile olup mdşterlden yalnız reıloe tevdi etmelidirler. Tevdi 

ft d iki b k d HAii edilecek hisse eenedlerl için 

mal loşaatı 21 mart 935 perşembe glloQ saat 15 te 
ilofvereltede ihale edilmek dzere kapılı Zlllf uıullle ek· 
elltmlve konulmuştur. 

2 - Taliplerin lıe ald dosyayı almak için ilnlverslte vezne· 

3 

sine 360 kuruş yatırmaları IAzımdır. 

İsteklilerin hu işin muvakkat teminatı olan 4832 lira 
50 kuruı vermeleri ve ihale gOnQ saat 14. te kapıh 

zarf tarım umu mı kltlpllğe l vermlı olmaları lAzımdır. 
3 6 10 14. 1018 650 

Mlllf EmlAk MüdOrlüğüoden: 

Dolıphkoyu hac1 ali caddesinde 421 N. hane 60 
Birinci kordun balıkhane altındı 3 " dflklr.An 182 
Birlocl koıdon gdmrük önünde bllA » baraka 4.5 

Yukarıda yızıh emvalin bir senelik icarını haddi 14ylkıle ta· 
Ub zuhur etmedtgloden bir hafta müddetle temdldine karar ve· 
rllmlştlr. Taliplerin 7,3.935 perıembe giloO saat 14 te Mlllf 
EmlAk mOdürlOğOne mdracaatlerl. 668 

lzmir Vilayeti Nafıa 

disliğinden: 

Başmühen-

Nafıa hizmet otomobil ve kamyonları için 450 taneke benzin 

satın alınması için onbeı glln mftddetle açık ekslltmlye konul · 
doğundan isteklilerin 20 mart 935 çarşamba günft saat 11 de 
vll4yet daimi encftmenlne gelmeleri bildirilir. 664. 

Cenevre, 2 (A.A) - Par14· 
mentolar ırası birliği muhtelif 
ılyast teınıytıllerl olan teşek· 
kDller ıraııı1Dda noktıl nazar 
leatleine hok4n vermek için 
~n«lmllzdekl hafta içinde tali 
komlıyonun Varıova'da top· 

lanmııuna karar vermiştir. Bu 
tali komleyonda, İngiltere, Da· 
ulmarlı:a, Lehistan ve İtalya 
tı1e olarak bolunıcaklırdır. 

icra dairesinde yapılmak tlzere Y z e uçu e ye mas· '-mir birinci fcrı memurlu· ahoacık makbuzlar içtimada ız 
30 gftn müddetle satılığa konuldu. rıh alınır. İşbu gayri menkul ibraz edilecektir. ğondan: 

Bu artırma neticesinde Htıı üzerinde herhangi bfr şekilde İdare meclisi emrlle umumi Reyhan oğlu Hayrettlnln 

mıyarak en çok artırana lhale81 
yapılacaktır. hbu gayri menkul 
azerinde herhangi bir ıekllde 
hak talebfnde bulunanlar elle· 
rlndekl reşml vesaiki ile bir· 
ilkte yirmi gftn zarfında birin· 
ol icraya mdracaatları 14zımdır. 

Aksi halde hakları t11pu sicilin· 
ce malO.m olmadıkça paylaşma· 
dan hariç kahrlar satış peıln 
para ile olup mdşterlden yüzde 
iki buçuk delllllye alınır. 20· 
3.935 tarihinden itibaren şart · 

name herkese açık bulunduru· 
lacıktır. Taliplerin yüzde yedi 
buçuk teminat ekçeel veya 
bank itibar mektubunu 34 8707 
dosya numarasile birinci icraya 
mtıracaatlırı 1140 olunur. 

Cenevre, 2 (A.A) - Par14· 
meotolar birliği Avrupa ulus· 
lınndakl preuılb başkanlıkları 
hakkında uoktıf nazar teatisini 
arzu ettiğinden gelecek hafta 
Val'fova'da toplanacak ve bu 
mee'ele Qzerlode gOrOşecektlr. 

36 Yıl Sonra 
Bulunan Kayık. 

Vaılngton, 2 (A .A) - 36 
yıldınberl ortadan kaybolan 

Audellaaa ismindeki İngiliz 
kayığının kıybubetlnl örten 
eerar perdeıl yırtılmııtır. Bir 
dalgıç kayığlD enkazmı ve 17 
tayfasının lıkeletlerlnl bol!JlUŞ· 

tor. 

fnhlıarlar İzmir baş mddftr· 
lOAilDden: 
Du~aç maıklrat deposunda 

532 .kilo tarab ile 4 tıhta 

varil 421 kilo sirke, 48 eski 
g11 tenekesi, 250 tıhta parçası 
6 damacana p11arhkla tıatılı · 

caktır. İıteklllerlu 13·3 935 
tarihine mOsadif çarıamba ~d· 

od 111t onbeıte temloatlarlle 
İzmir inhisarlar baş mftdOr(ft. 

ğtlne uğramaları .. 

27 3 7 11 

bedeli tahmin olunan kıymetin hak talebinde bulunanlar elle· kAtib m~zalme borcundan dolayı lpo· 
yüzde yetmlı beolnl bulursa en rlndeld resmi vesaik ile birlikte R. F. VV. Adeane tekli kahramanlarda sepet ao· 

çok artırana lhaleel yapılacak· yirmi gün zarf1Dda lzmlr Vlnceater Havz 100 Old Brot kağıoda kAlo 3~ numaralı ka· 
tır. Akel takdirde 2280 onma· lcra&IDa mdracaatlırt . JAzımdır. Strft. Londr E. C. 2 pıdao içeri glrlllnce zeıntnl 

Ak h Ş Şubat 1935 L tl f hl rıh kanona göre 11111 geri hı· el alde hakları tıpu el· Avrupa tuğ as e me ruo r ıo · 

rakılacıkt1r. Sıtıo peşin para cillnce malum olmadıkça pay· Jzmir icra me• fa yanında kilçOk bir kömür· 

lle olup maoterldeo yalnız yftz · lışmadan hırlç kıhrlar. 5.4. lük ve burasını geçince yoka· 
de iki buçuk dell41Jye masrafı 1935 tarihinden itibaren şart· morluğundan: rıya çıkılır bir tahta merdiven 

nam h L Lt T u ve aofanlD bahçeye do6ru uza· alınır. İşbu gayri menkul ilze. e er•C8e açıa. ır. a P İzmlrde eşrefpaııda sultaniye " 
ol ı A-d dl b L nan tahta kOçük bir oda ve rinde herhangi bir şekilde hak an arın yu.s. e ye nçu. te· mahallesinde ikinci nezaket so· 

1 L ı il hl eofanan yanındaki kapıdan çı· talebinde bulananlar ellerindeki m nal aa.çes veya m li r kağında 15 numarada mukim 
kılınca etrafı eski tenekelerle resmi vesaik ile blrtlkte yirmi banka itibar mektubu ve 934 30 iken halen nerede oturduğu 

d ti f ı l b ı çevrilmiş toprak bir avlu ve 
gün zarfında İzmir icrasına mO· oeya numar11 e zm r 2 ioc 1 lnmiyen ıhmed usta taraf1Da 

ı 1 E L yokımya merdivenle çıkıldık.ta racaatları lizımdır: cra memur uğuna milracaatlırı mlA.. ve eytam bankası 
ll4n olunur. H.lı. No. 373 lzmlr oubeılne T. L. 797 14 sağ tarafta sokak dzerlnde bir 

Akıl halde hakları tapu al· lira faiz ve masraf borcunuz· oda ve kare1B1nda gene küçQlı: 
cllloce malt1m olmadıkça pay· İzmir beledlyeelndeo: dan dolayı namınıza çıkuılan bir odadan ibaret olan dört Kö &I 

1 
d 

1 1 
d 

l.•madan hariç Lalırlır. 10·'. KJlpr•deLI parkın Lıyılırı · l ' L il bf b ycee z cra a res n eo: 
" .. '-* u "' • .... ademe emri lkametgAhınızı ter· yoz ıra .ıymet r ap r b k 

19,)5 tarihinden itibaren -rt· k ı t ı f k hane açılı: artırma aoretlle .,e Köyceğiz Ziraat ao auna ., .,.. DID m ma t n n açı arttuma keylemenlz hasablle bll4 t ebllg • 
name herkese açıktır. Talip blılnct artırması 4·4·935 per· 240 lirayı borçlu Köyceğiz'de 

ile ihalesi gOnQ 9.3 935 göete· iade edfhalı zabıtaca da ara· Sofyah Mustafa oğla K.emıl'e 
olanların yazde yedi buçuk te• rtlecek yerde yanhılıklı 28.2.935 nılmanıza ratmen bulunduğa· şembe g<lnd saat oo birde 
mlnlt aLçaıı veya mlltı· bir nu "6 il ı ld yapılmak dzere aatıhğa konul· oeulen ödeme emri tebliğ edil· • de diye HAn edllmlo olduğun· z yer o,,ren emem 1 ° 0 • k b 
banka itibar mektobu ve 984· ğondao llAnen tebligat ifasına do. Bu artırmada 11hş bedeli mek istenildiğinde 1 ametgA 1 

dan 281,67 lira bedeli keşifli bl 
29 dosya oumaraelle lzmlr karar verllmlıtlr. tahmin olunan kıymetin yüzde anlaoılamamıı ve llloeo te I· 

olan bu iş bııkAtlpllkteJd ıart· 1 
l inci icra memurluğuna mO· Tarihi U4odao itibaren yedi 75 ıloi bulursa en çok artıra· gat lcraaıoa brar verilmiş o · 

namesi veçhile ve açık eksiltme 
racaatları 114n olunur. giln içinde mezkOr borca öde· na ihalesi yapılacak aksi tık· makta lşbo 1140 tarihinden hl· 

B. tı. No. 330 ile söylenen 9.3.935 gOntı be· meniz veya diyeceğinizi ayol dlrde en çok artıraolarıo taah· haren bir ay zarfında borcunu 
tediye arttırma ve eksiltme ko · mOddette şifahen veya yazı ile hddQ baki kılmak euretlle sa· vermediği ve müracaatta bolun· 

f zmir 2 inci icra misyonunda ihale edileceği ve memurlyetlmfze (dosya No. 933 tış onbeı gdn daha uzatılarak madığı takdirde ziraat banka· 

1 "' d 22 lira depozito He o gtın saat 2109!i) e blldlrme88enlz rehl· ikinci artırmuı 21 ·4·935 pazar eına birinci derecede ipotekli 
memur ugun an : 16 yıı kadar milracaat o(unmaeı Din paraya çevrilmesi yolu ile gftnQ Saal onbfrde yapılacaktır. bulunan merhuo tarlanlD 1697 

Bayın bP.dlıoın eml4k ve eytam tashlhen llAn olunur. 3 7 icraya devam edileceği llAnen Bu arhrmnda ııatış bedeli ne numarah kıoun mucibince H· 

bankaıından ôdönç aldı~ı pil · 6fH ihbar •e tebllğ olunur. olarıııa olıııuo kıymetine bakıl · tılıca~ı llAn olunur. 657 
L--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~----"-
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Um~mô Ha1riP)te Tüırlküye 
<dle OoııgüDö~ Ca~lb!ISDaıroa 
Yazan: Conl Bohan 1 Tefrika oumarası.90 

Rişar şiddetle bağırdı: "Tüf ekleri
nizi bırakınız, Ateş edeceğim!,, 

Çoban donuk saçları ve kuş 

yuvaeına benzlyen göğsfi ile 

adeta murdar bir şakiye ben· 

zlyordu. Diğer iki asker iee 

tfifeklerlle oynıyarak kız m bir 

çehre ile karşıdan RJşar Peterl 

aüzüyorlardı. Bu esnada çoban 

mütemadiyen küfür ederek ağ· 

zıoa gelen küf Qrlerl eavuroyor, 

Peter ise tatlı gözlerini hiç 

kırpmakeızıo çobanı gözden ge· 

çlrlyordu. 

Felaketin büyOğü iklaloln de 

'fürkce bllmemel.•rl ldt Hlşar 

Almanca söylemek i tedl, teelr 

etmedi. Ufoar ve Percr onlara 

bak11lar, onlar homurdandı ve 

nihayet karanhk da bastırdı. 

Rlşar bir defa atım çevirerek 

gider gibi yapb, d crhsl seker· 

lerfn ikisi de önlerine fırladı . 

Keııdi aralarrnda bir takım 

sözler konuotular ve sonra hl· 

rlsl parmıklırının beşini blrdrn 

açtı. Galiba para istiyordu. Gö 

rOnfişlerl nden Rlşar ve Peter'fn 

Alman olmadıklarını iyiden iyi · 

ye anlamışlardı. IUşar hiddetli 

bir şekilde: 

- Onpara v~rmcktmıse aeıl 

ınağa razıyJm . 

Dedi. Mük4lemr gevşedi , va 

r.lyet ciddileşiyordu. Bf narnaleyh 

Petcr'lc birkaç kt> llme konuştu . 

Askerler ldkayd bir şekild e tü 

feklerini ellerinde tutu) orlardı. 

Uf~ar ve Peter de hemen ateşe 
hazır bulunuyorlardı. 

Rtıar bu vaziyetten istifade 

ederek yeni blöfe girişti: 

Eğer, dedi, bir adım 

daha atarsınız cehennemi boy· 

lıyacağımza emin otun. 

İşin sarpa sardığını anladılar 
'Ye hepsi birden sessiz eadaeız 

kaldılar. Bu esnada çoban da 

homordınmaaım bırakmış ve 

bir gramofon plakının en son 

devresinde iğnenin boş kısım 
(lzerfnde kıyarken çıkardığı 

bir ses gibi mmldanmıya baş· 
lamıştı. Rloar şiddetle bağırdı: 

- Tüfeklt!rlnlzl bırakınız, 

yoksa ateş edeceğim. 

RJşar'ın kullandığı dili bil· 
hlelerf ne lmkin yoktu. Fakat 

eeslndekl ahenk ve kn vvet 

hlakeadını anlıtmıya ktifl f dl. 
Ötekiler; bu hal karşıBJnda 

tQfeklerlnl indirerek tcrsyüzüne 

euoştular. Fakat bu arbede 

Rtoar ve Peter'e epl zaman 

kaybettirdi. Havı gittikçe ka· 
rauyorda ve daha bir mil 

kadar Uerlememlşlerdf ki zifiri 

bir karınlık ortalığı kapladı. 
Sıkıntılı Te müşkll bir mevkide 

bulunuyorlardı. ÇdnkO bir ta· 

raf tan letllumetlerlnl kaybet· 

in işlerdi. Diğer taraf tan da 

•razı hakkındaki mıh'.imıtları 

gayet azdı. Rtşar'ın ilk hatırına 

gelen şey ynkeek bir tepeye 

Çıkmak ve şehrin zıyalarını 
görerek istikameti bulmakta. 

edeceği istikamet değildi, fakat 

Peter hemen hemen şaşmaz 

bir adamdı. Bir müddet Karan· 

lıkta yürtıdüler, bu sırada 

Peter: 

- Kareımızda ve azacık eol· 

da bfr ev var! 

Diye hağırdı. lUşar gözlerini 

açtı ve hiçbir şey göremedi. 

Maamaf lh ikisi de tepeden aşa 

ğı etır'atle llerlemcğe b~şladı· 

lar. Artık karaulık LfitOn şld · 

detile fize rlerlne çökmüştü. 

Göz güz fi görmf yordu. Maama 

flh biraz sonra kareılarında 

zolmgte gömülen yükeek bir 

dıvarla karşılaştılar. Her dıva· 

rıo bir kapıeı olması lazım 

geldiğini düşünerek y6rüdüler. 

Dıvarm menteşeleri kırılmış, 

harap bir demir kapı vardı. 

ltnek açtılar ve kendilerini 

bir eve doğru uzanan patika· 

m3ı bir yol üzerinde buldular. 

Metruk bir ev olduğu ilk na 
zarda anlaşılıyordu. ÇOnkü h er 

taraf çürümüş yaprak yıgınlorı 

il~ örtülmüş ve ötede · berJde 
yabani otlar bitmişti. 

- Sonu var -

DOKTOU 

Fahri Işık 
İzmir· l\lcmlckct llastau~si Honıkcn l\1ühclıns ı ~ı 

JJERNEVı RONTKEN l\tUAYENELEHI 
ve ELEKTIHIK iTEDAVILEHI. 

Yiırümi1cn ve Bilhasaa RA~ITIK Çocuklara Ulıra-Violc 
TaıLik ve nontken ile KEL Tedavileri Ynpılır. 

ikinci Beyler Sokak .Fınn Kareı ı NQ. 25 •Tele. 2542 

Aydın Nafia haşınühendisliğindeıı 
402 ' lira 80 kurı.ış kr.şlf bedellt Aydın - Tire yolunun 

12 !-500 kilometresinde 3 X 10.00 açıklığrndakl betonarme köp· 
rfiye bir göz ilavesi yirmi gün müddetle pazarlık müoe.ko a 

sana konulmuştur. 

lsteklilı•rlo % 7 ,5 nishetlnde 303 lira teminat ak ı;e ile ihalesi 

olan 11 ·3· H35 pazart,.el günü eııat onbcştc encümene gelmeleri. 
Müoakasaya girecekler t'bllyctl fenniye v~slkafJ almak ve keşif 

evrakını görmek üzere Aydın haşmühendlsliğlne müracaatları . 

589 26 28 3 6 

Doktor~ 

Zekai Tarakçı 
Dahiliye Miltehassısı 

İkinci Beyler sokak No. 45 Beyler Hamamı karşısında .. 
Öğleden sonra :J - 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

TEI,EFON: 3806 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
7 inci işletme Müfettişliği Satınal
ma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedelUe miktar ve cvsııfı aşağıda yazılı 10 ton 

hurda dlJkme demir 14 mart 1935 perşembe giloQ saat 15 te 

açık eksiltme usulQ ile basmahanede yedinci işletme müfettişliği 

binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerfn 18 lira muvakkat teminat verme· 

leri ve 2490 No. lı kanonun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 

4 fincü maddesi mucibince işe girmeğe manil kanuni hulunma· 

dığına dair beyanname ile a) nl gOn saat 15 e kadar komisyon 
reisliğine 'DOracaetleri lazımdır. 

Bu ite ald şartnameler parasız olarak işletme kaleminden da· 

Miktarı 

10 ton 

3 

• • 
IZMIR 

Muhammen bedeli 

2:rn lira 

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

Tt:.:J R K iYE 

llRAAT 
BANKA51 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'2Aı-tAT--bDbQ 

~luhtelif nıevkilerdc ihaleleri yapılacak 
asker Hanları 

Yapı ilanı 
Ankara M. m. v. aa. al. ko. nundao: 

1 - Ankara Hr. mp. merbut kıtaları binası : Keşif bcddi 
24.0,652 liradır. 

2 - Ankara Br. mp. mOlhak kıt'a ve revir binası, keşif 
bedeli 268,000 liradır. 

3 - Ankara Hr. mp. için üç aherla bir hangar, keşif be · 
d~ll 219,824 liradır. 

4 - Cebeci mnkez haetaoesl tadilat ve tamiratı: K,.şif be· 
deli 105393 liradır. 

Yuarıda isim ve keşif bedelleri yazılı dört inşaattan lıt-rLiri 
ayrı ayrı taliblere veya dördü birden bir 1allbe ihale edilmek 

Ozerekapalı zarf usullle ekelltmlye konmuştur. Şartname ve pro· 

jelerl bedelleri mukabilinde vek4let inşaat şubesl!!ce ver ilecektir. 

İhalesi 21,3,935 perşembe günü saat 11 de konıi11yocom•1zca 
yapılacaktır. .Muvakkat teminatlerf merbut bt ları btnaemın 

13282 lira 60 kuruşlar. Mülhak kıt'a ve revir binasının 144i0 
liradır. Üç ahırfa bir hangarın 1224. l lira 20 kuru tor. Cehccl 
hastanesinin 651 P lira 65 kuruştur. İşbu temlnatler kanuni şe· 
kilde yazılmış banka mektubları veya mol@nodıkfarı makbuzları 
olacaktır. Ekslhmlye girecekler 24.90 no. h kanonun 2. inci ve 

3. üoctı maddeler ile ,arınamede istenen belgeleri teminat ve 

tr.klif mektublarlle blrllkte ihale günü en son saat ona kadar 

komisyon reisliğine vermiş bulunacaklardır. 3 7 11 15 666 

Ankara M . .M. v. sa. al. ko. nundan: 

Beher tanesinin tahmin edilen f fotl yediyOz kuruş olan yü~· 
bin tane portatif ı;adır kapalı zad la eksiltmiye kon olmuştur. 

Çadırlar avrnpa mıh olacaktır, İhalesi 9,4,935 cumartesi gQnü 

saat 15 ıedlr. Muvakkat teminatı otnzblr bin yedlyilı elli lira· 

dır. Şartnamesini görmek letiyenler hergQn Oğleden sonra ko · 

misyona müracaat edebilirler. Ekslltmlye girecekler kanonun 

tarifatı dalreılode muvakkat temioatlarlle arttırma ve ck&lltme 
kanununun 2. el ve 3. üncü mıddelerlndekl veılkalarlle birlikte 

teklif mektublarını ihale günü ve saatinden enız bir saat evel 

komisyona w Ankara M. M. v. ea. al. ko. nana" vermiş bulun· 
maları. 22 3 2 5 530 

lımlr ikinci hukuk mablLe 
mf"sfnden: 

Karoıyaka ıemlkler köyftnd"' 
hacı rmln l!akı~ıoda i~mıil 

kızı kadriye vekut avuht 

adem safi tarafından ıynl k~y 

ve sokakta hacı ıhmed oğlu 

abdullah aleyhine açılın bo· 
,anmı davaaından dolayı ııb· 

ldkat celıeılnde bulan-.ıı için 

ilanen 'fikl tebligat Gzerlae 

gelemiyen ve ccnb gônderml· 

yen mOddelaleyh hakkında gı· 

yab kararı ittihazına n karar 

eureılolo mahkeme dhanbı· 

nesine tıılfkını ve tahkikatın 

25,:i,935 p zarteal güoQae hırı 

kılmasına karar vı. ri:ınit o1dtı· 
~undan mud('lı laleyh abdaUa· 

bıo mezkur gOndc aaa .. on nd· 
delr.rlode asalete:ı \·e1a vekA· 

leten taLkikat hAklruliğt nr.z· 
dinJe hazır bulnnma" ız ıkıl 

taktirde hukuk oıol wabke· 

melerl kınunlwon mad~ i m;ıh· 
6US8Sına tedik D ll.h.kUı.at 'Ve 

mabkt-ml3ye kabul r.dflmiyeccğl· 
nfz teb ig makau::ına kaim ol· 

mak Ozerc Uirı olunur. 

Yalvaç Hukuk hAklmliğladeo: 

Y ılvacm Seray mahalleılnden 

Lokman oğla Halil vekili An· 
med tarafından müddeialeyh 
Yalvacın Saray M. den olab 

İzmir ikinci muhabere alayı l>a· 
şlncl tabur ikinci b~HGıtınde 
müstıhdlm iken terhis edilen 

Ayazoğlu Mustafa aleyhine açtığı 
elli lira alacak duaıının Yal· 
vaç Sulh Hukuk mahkemeaindt! 

F'akat memleketin her tarafını 
Öyle derin bir zulmet kapla· 

tnıştı ki, bu fikri tatbf k etmek 
lıetııen hemen lmkaoeızdı. 

Rlşar; Peter'ln eevkl tabiisi· 
Qe hlmad etmeğe mecbur kaldı. 
Ne tarafa gideceklerini Peter'e 
80rdu. Peter bir dakika kadar 

durdu, sağa sola baktı. Sonra 

letıkametl gösterdi. Onun gös· 

ltrdfğl istikamet Rlşar'ın takib 

Merkezi : i Z M i R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, 'furğ.utlu 

Alaşehir, Tire .. ___ _. ..... __ _ 
HertOrlQ Banka Muamelatı Yapar •. 

T. 1. C. 1. lzmir mınta
= kası merkez heyetinden: 

mumaileybln gıyabında cereyan 

edtn mabkemeıl netlceıinde 

mfiddeıblh elli Uranın tabıUlne 
l 9 ·ı 1 · 934 tarihinde baktım 
karar nrildJğl ve htlen mabılll 

ikameti meçhul bolunduğu an· 

la~ıldığından tırlbl llAadın hl· 
haren bir •y içinde mezkur 

karar aleyhine taraka kanuni· 
yeye te,eııefU etmedi~ takdirde 
bakman kat'iyet , keabedeceAJ 

Bir seneUk mevduatı 
Ahı aylık 
Vadesiz hesabı 

% 6 
% 4,1·2 
% 4 faiz Terlr. 

1 

2 
3 

Alaaocak stadyomu bOfeel bir sene mfiddeılc kiraya ve· 

rllecektlr. 

Kira şartları mıatakadan ôğrenlleblllr. 

Artırma gnoil 3 Mart saat 14 dar. 
mıhim olmak Gsere keyf tyet 

llin olunur. 



------------~ ~---_.,-------1111!!!!!---------------------------------------

KASE 

HE~DKAL.MiNi\ 
Emlak ve Eytam Ba~kasından: 

Eı.ıas N o. Mevkii 
578 bayrakla sahil caddesi 

No. 
5.10 

13.11 
39 

Cinsi 
kahvehane 
dükkao 

pey akçesi 

9 
-9:32 keçeciler hayreddlo pş . so. 

288 bakır bedesteni " 
85i,l oruç refs mahallesi çirkin so. 28 
226 osmonlye cad. kara osmao 26.15 

baııc 

mağaza 

oğlu haomda. 

370 oamanlye caddesi 
A. 701.1 karataş !) eyhil a. 

701.2 « 9 « s. 
1019.1020 çoban oğlu zeki bey cad. 

hükumet civarı. 

16 dükk4o 
118 ev 
126 ev 

1 H88 

B. 701. 2 karalaş 9 eylul so. 124 ev 
1010 kasab bızır malı. şerhcller e. 6 dükkıio 

727 göztepe mısırla cad. 428,258 ev 
341 yol bedesteni selvlll hanı 55.4 mağaza 

602 burnava kürt ömer ao. ;l? dükküu 
c. 43 manlsa çaprazı s. mab. 23 ev 
c. 44 u " " 25 ev 
c. 44. ı " " " 25.1 dükk4n 
c. 4 5 < « « 22 ev 

c. 56 11 İzmir lılrtocl kordon mimar 5 ilet katın 
kemaleddin bey cad. köşe k. 

8 
7 

05 
10 

12 
8 

18 
11 

5 
31 
20 

4. 

4: 
15 
10 

5 
11 

45 

Mevkii ve numaraları yokanda yazılı emlakin bir senelik 
kiraları ü.3.935 çaroamha günü saat ondıı ihale edilmek üzere 
arhrmıy11 konulmuştur. İstekli olanların bJzalarıoda yazılı pey 
akçelerlol veznemize yatırarak mQzayedesioe iştirakleri IAz1mdır. 

25 3 578 

111111111111111111111111111111111111 m ı m 1111m111111111111111111 m 1111111111111111 ıı m _ 

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

= u~möır ŞlUllb>~~ö 
:= tklncl kordonda Borsa civarında kendi bloaeanda = TELEFON:2363 -

---·· ·~··---
Hertürlil Banka MuamelAtt, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

~1üsait şeraitle mevduat kabul edilir -

--
---
---_, --
----------

Hububat, nznm, incir, pamuk, yapak, zeytin· ::: 
yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· = 
pılır. Mallarm vnrudunda sahiplerine en milsa· = = it şeraitte avans verilir. ::: 

.-........... ~~!l!l!ll!l!l!l""'-""'!1!1!'-1!1""'-IJl!l!l!l!l!~-1--.......... 
1l111111111111111111111111111' 1111111111111111111111111H111111111111111111~111111111111IJ11111111 

lzmir Tayyare Cemiyeti Şuhesin· 
-den: 

1 - Kurban bayramında İzmlre bağlı nahlyelerle köyler hal· 
kının cemiyetimize bağışhyacağt kurban derllerHe barsakları 
açık arttırma surettle ayrı ayrı satışa çıkaralmıştır. 

Arttırma 19 şubat 935 ten 11 mart 935 e kadar devam ede· 
cek ve kat'i satış martın 11 inci pazartesi gOoü saat 17 de ya · 

pılacaktır. İsteklilerin şeraiti görmek ve f lat vermek üzere şa · 
bemize müracoatlerl. 

2 - Ege çevresindeki şubelerimizin satışa çıkardıkları deri 
ve barsakların şartnameleri dahi şubemize gelmiş buluoduğuodao 
lzmirden bu şubelerin derilerini almak lstlyeolerin şeraiti anla· 
mak için şubemtze her gün oğrıyablleceklerl llAn olannr. 

24 3 8 557 

Jandarma umum kumandanlığından 
Çanakkale jandarma haetaneslnd~ iş görmek üzere 125 lira 

ücretle bir bakterlyolok aranmaktadır. letekll olanların bnloodu· 
ğo yerlo jandarma kumandanlığına dilek: kAğıdı ve hal tercü· 
meııtle birlikte müracaat eylemeleri. 44 7 ·631 1 3 

Kulak, Borun, Boğaz o.ıO.tabaesıaı. Cumadan başka 
h ergün hastalarıoı 3 . 6 ya kadar kahnl eder. ıklncl 
Beyler sokağı, Beyler hamamı karşısı No. 41 

TELEFON: 3686 

... ----·-----. Öksürenler! Mut· 
laka (Okamentol) 
ÖksOrük Şekerle· 
rini Tecrübe Edi· 
niz ... 

ve i'orjcn Şahapın 
En fJstün Bir Müs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

-
a::: 
<C 
-1 
>< ca 
Ll.I 
> 
:z 
c:c 
>
< 
CQ 

a:: 
LIJ 
~ 
L&.I 
Q -

• 

Ay hk elektirik 

Masrahoız yüksek mi? 

içi gazli 

• lambalarını kullanınız 

Bu marka az sarfiyat, hol' ışık, 
ve uzun ömtırlfldilr. 

Mehmet Tevfik 
Bnynk Elektirik, Telefon ve 

Malzemeleri deposu. 

Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

Kuvvetli Mils bil 
İstiyenler Sıhhat 
SOrgfin Haplarını 

C:J 
>c:c 

S 1 H H AT Tesviyeci ve Tornacı Alı .. 
ECZANESi r.n 

Arasınlar. Hamdi Nüzhet ll8Caktır. 
Ucuz, taze, temiz llAçlar bulunur Maruf Eczaneler· 

den Arayımz. 

• 11 Başdorak - Büyük Sa· 
# lebçl Hanı karş181oda. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

"CERES,. vapuru 10 oıartta gelip yükünü boşalttıktan eoora 

11onra Borgae, Varna ve Köstence için yük alacaktır. 
"ORESTES,, vapuru 10 martla gelip 14 martta Aoven, Ro· 

terdam, Amsterdam ve Hambnrg için yük alacaktır. 

"CERES,. vapuru 24 marttan 28 marta kadar Anvers, Roler

dam, Amsterdam ve Hamburg Umanları için yak. alacaktır. 
SVENSKA OR1ENT LlNJEN 

11BEDRUN,, elyevm limanımızda olup 2 martta H.oterdam, 
Hambnrg, Copenhagen, Danrzfg, Gdynta, Goteburg, Oslo ve 
fskandioavya limanları için yük alacaktır. 

"ROLA.ND,, molörü 20 mutta Roterdam. H11mburg, Copen· 
hagen, Dantzlg. Gdynia, Goteburg, 0$10 ve lskandlnava liman· 

ları için yük alacaktır. 
NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

İzmir Nev· Y ork araeanda ayda bir muntazam sefer 
11TAMESIS,, vapuru 19 martta (doğru) Nevyork fçfn yük 

alacaktır, 

"lUNOS,, vapuru 20 nisanda ( Doğru ) Nevyork 

alacaktır 

için yük 

SERViCE MARlTbl ROUMAIN 
Garbi Akdeniz lçfo ayda bir Muntazam Sefer 

"ALBA JULYA,. vapuru 12 martta gelip 13 martta Malta, 
Cenova, Marsllya, Barselon ve Cezatre hareket edecektir, 

"PELES,. vapuru 6 ohan da geltp 7 nisanda Malta, Cenova, 

Marsllya, Bareelon v,, Cezalre hareket l'decektlr. 
Hamiş: İIAnlardakl hareket tarihlerindeki değl~lkllklerden acente 

mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafeilAt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye ~lrk:etl 

binası arkaeıoda Fratelll Sperco acentalığına mtlracaat edilmesi 

rica olunur. 

V. N. 

VV. F. ll. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlN1E 

. " THESSALlA ,, :vapnro 5 
martta bekleniyor, 7 marta ka· 
dar Anvere, Roterdam, Ham· 
burg ve Bremen için yük 

alacaktır. 

ARMEMENT B. SCHULDT 
BAMBURG 

u HA~SBURG,. vapuru 27 

1obatta bekleniyor Ham bnrg ve 
Aoversten yük çakarıp Roter· 
dam, Bamborg ve Aovers için 

yük alacaktır. 

"TROYBURG,, vapuru 23 
martta bekleniyor, Hamborg 
ve Anver11teo yük çıkarıp An· 
ver!!I, Roterdam ve Hamburg 
llmrnlarana yük alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSBıP 
CORPORATıON 

·• EKSARCH ,, vaporu 3 
martta brkleolyor, Nevyork 
lçlo yük alacaktır. 

11EKSECUTl VE,, vapuru 19 
martta bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

Telefon: 2004 · 2005 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

CendeU Han. Birinci Kordon 
Tel. 2443 

The Ellerman Lloes Ltd. 
" MARON1AN ,, vapuru 22 

şubatta Loodra, Boll ve An· 
vers'teo gelip tahliyede bolu 
nacak ve ayni zamanda Lond.a 
ve Bali fçln yük alacaktır. 

11EGYPSIAN,, vapuın ay so· 
nunda Llverpool ve Sevansea· 
pan beklenmt.ktedlr. 

" TH URSO ,, vapuru mart 
ortasında Loodra, Bull ve An· 
vers'ten gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayol zamanda I..ondra 
ve Hull için yük: alacaktır. 

' ·FLAMINlAN,, vapuru mart 
ortasında Llverpool ve Svaneea· 
dan beklenmektedir. 

Not Vorut tarihleri ve va· 
porlann isimleri ilzerlne deni· 
ı,lkUklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

N. 8. - Gellı: tarihleri ve 
vapur tarihlerinde acentemiz 
hiçbir meı'ollyet kabal etmez. 

:P Telefon No. 2007 · 2008 

Asaeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 

Kırıkkale fabrikaları ıçm tesviyeci ve tornacı alınacaktır. 

İsteklilerin imtihan için istida ile Ankarada Fitf\k fabrUasıoa 

letanbulda Bakırköy barut fabrika&ına, lzmirdekiler Halkapınar 

silah tamirhanesine müracaatları. 

3 4 6 8 10 12 1( 15 18 20 22 24 26 28 2 3 346 

Abdullah Molaliç 

Kışlada Mns. Mev. satın alına komisyo· 
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Müstahkem Mv. sa. al. ko. nundan : 

Miktarı Cinsi Muham !>edeli 
Beher kilosunun 

Tahmin edilen f iatl 
Teminatı mu · 
vakkare akçesi 
Lira' Kr. 
869 25 

Kilo 
122000 Un 

114600 
303000 
129600 .. 

Lira 
11590 
10887 
28028 
1231~ 

Kr. Sa. 
9 50 
9 50 
9 
9 

25 
50 

8L6 53 
2103 
923 40 

M6nakasaoın şeklt 

Kapalı zarf 
ihale ıarlhl 

11,mart,935 
Günü 

pHnrteai 
Saati 

15 

15 
15,5 

" •• " 
•• •• •• " .. 

•• " •• .. 15,5 
Mst. M v. kııaatının yukarıda cins ve miktarları yazılı un ih· 

tlyacı dört kıt'a oartname He ayrı ayrı kapalı zarf ueulile satın 
alıuacaktır. İhaleleri hizaları.oda yazah gün ve saatlerde fzmtrde 
k1şlıi Mat. Mv. sa. el. ko. ouoda yapılacaktır. let~kliler şartna· 
meslni her gün komt11yonda görehlllrler. M6nakaeaeına iştirak 

edecekler kapela za• f lermı ihale saatinden hlr saat P.Vvel kom le· 
yona vermiş bulunacaklardır. leteklller 2490 eayıh arttırma ve 

eksiltme kanununun ikinci ve O.çüüncü maddesinde ve şartna· 

melerde yazılı vesikalarla birlikte ihale günü komi&yona müra· 
caatları . 20 25 3 8 520 .. ...................................... . 

Tayyare Piyangosu 
ADET 

1 

1 

1 

1 
1 
2 
4 

30 
50 

100 
300 
510 

1000 
500 

1500 

5 inci keşide 11 Mart 1935 

MQkı\fat 

İkramiye 

" 
" 
" ,, 

" 

" 
" 

Amorti 

Adet 

(2000) 
(1000) 
(500) 
(150) 
(100) 

(50) 

(30) 

(20) 

l. İRA 

20000 
30000 

10000 
4000 
3 o o o 

4000 
4000 

15000 
7500 

10000 
15000 
15300 

137800 
1000 

147800 


