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Kültür hakanı 
Umu~i Mofettişliğe Tayin Edi
leceği Söyleniyor. O Takdirde 
Saylavlıktan da istifa Edecek,. 

Telef on: 2776 

~;''Bazı Vergiler lndirilehilir.,,\i: ·, 

Sayın Konuğumuz Don lzmir'i Gezdiler v~ Akşam 
Comhuriyet Halk ~Fırkası Tara

fından Şerefine Verilen Ziyafette Hazır Bulundutar .. 
B111k Utaı 

ltunııtayı ıayın 
Baıku11 Geaenl 
K A • ı ID !Özalp 
dtln 6tleden n· 
•el Karııyaka'da 
haıaıl ba11 ziya· 
retlercle balan· 
doktaa aoara •· 
ıt 11,30 da be· 
ledtye Batkaaı 
Dr. Behçet Sa· 
lih Uı'la Mrllkte 
Cocak JOHlını 
tereflelMllrmit· 

Habeşlerle ltal
yanlar Çarpıştılar 

ltalyaolardan 5 ôlfl, 
6 Yaralı Vardır. 

Romı, 11 (A.A) - Son 11· 

manlarda Babet kunetlerlala 
mtltemadlyen tWMldG neti· 
ceelade teahlr eden tuylk 
yeni bir hidl1e7e ıebeb olmat· 
tur. İkln'9 ktnanan 29 anda bir 
Babeı kıt'aıı Af duıdakl ltalyaa 
kankolaaa h8cum etmifllı. 

Y ıpılan mtltademede İtalyan· 
lardaa bet kiti Glmdf Ye altı 

kiti yanlanm•thr. 

Kadın Say-
lav Seçimimiz •• 

Le Jurnal Bu Eseri 
Takdirle Kaydediyor. 

, 

Saylav Seçimi 
ve Alınan iyi Neticeler. 
C. H. F. Genel Katibi Bay Receb 
Peker Teşekknrlerini Bildirdi. 
Sayla. 1eçlml mtlauebedle, 

C. 8. F. genel katibi Ktltab· 
ya Nylnı Bay Receb Peker· 
den C. B. F. İzmir vll&yet 
idare heyeti bit kanı Y oıgat 
ıayla•ı Bay A•nl Dogaa'• ata· 
ğıdakl telyuııı gelmlıtlr. 

''Fırkamız için dikkat 
ve uyanıklıkla çalı,mala· 
nnızın iyi neticelerini al· 
mı' bulunuyoruz. Bu va· 
ziyet baua, omuzlarımız· 
da ağır mes'uliyet ytlktl· 
ntı taşıyan Fırkamızm 

gtıç ve çetin gtınlerde 
birlik ve beraberlikle ytl· 
rlyeeeği inanını veriyor. 

Fırka t~kilAtımıza can· 
dan tqekktırlerimi eu· 
nanm. 

Bundan batka seçim· 
de emeği dokunan idare 
amirlerine, Belediye reis 
ve Teftif heyetlerine ve 
ikinci seçmenlere mem· 
nuniyet ve teşekkftrleri· 

min tarafınızdan bildiril· 
meeini diler, sevgiler su· 
nanm.,, 

C. U. F. Genel katibi 
K4tahya saylavı 

Receb Peker leNlr. Ylkiek Parlı 11 (A.A) - Tlrklye 

f ~..... ••· Btlylk Mtllet Meellllnde ka· "'"'---------------------' ... 

racla -·· ,...... dıalann aeçlhatı olmuıaı mn· B. Tı· tulesko, Balkan Mı·. 
lerle .tüaclar ıuabameden Jamal gaseteet 

••••• •• Bay aty• k•= k G · B ld d •ı.t Salih Uı· Yeal Tlrldye ılmaaadarları sa ID!l üveninı i ir i 
Mil iahat al· Koroltay:Başkammız· G. KAzım Dirik'le Burnava'daki ~çay ziyafetinde çok parlak bir eter y1rıta· 
mıılardır. l 'llayet idare heyeti baıkanı baeaıi bir çerçeve içinde Ege caldardtr. llaleleı tft71k 

Geaenl B11ba, 6ile yeme· Yosgad •Jla•ı bay A•nl Dolan paluta ylmltler n bmıa mi· mulalne IAJlk bir lltlkbal 
pal Vali G•eral Kt.am, 6rka •• beledl1e relal ile birlikte teakıb pa•yır 1ertne .. denk temin eamek lltiyorlar. Ber· 

935 yw lçla yapılan laUtrhklar eeydea enel alaMI daypna• 

YıldöoOmO Monasebetiyle Tork-Ro
men Bakanları TelgrafJaştılar 

General Kizım özalp'ın 
Gazetemize Bildirimi. 

"lzmir'e dfirt yıl Dnce de gelmiş, fakat 
nzuoboylu tetkike vakit bulamamıştım. 

Ancak pek etraflı olmasa da, dftrt yıl 3o
ceki göt'Gtflmle bugtlnkO gftrOşlerim ara· 
sında ileriHğe doğru iyi bir fark vardır.,, 

Btytk Ulu ltaralaayının •· 
Jı11 batbm Genenl Khım 

O.., dtlakl geslndled hak· 
kıada bir JUUllDIU aNı· 
dakl blWlrlmi yapmıılardır. 

- Beledlyenia Kuflyab· 
dakl oocuk J•ffllnı gesdtm. 
S.bm çok iyidir. Çocuklar, 
k ... mlmıı yaNdqlardJr. Ço· 
c.ak •1* lsmlr'e g&re aı 
olmakı. b .. lter, banan, bit· 

çe kolaylıAı balandakça arta · 
ca~ılp amanı. lsmir beledi· 
yetinin ba tyt tıl, batan ba · 
ytlk beledlyelerlmlse örnek 
olmabdır. Çocuk ba.kımı, ala· 
181 tılerimlsla baıındadır. 

Kaqıyıka'dakı: yun ba yolc18 
iyi adıml1rın atılmaAa baılaa· 
dıA&n• g6ıterir. 

Sıhhiye Bakanlı~mı ba~h 
_ Sona 2 inci 11hifede -

MedeuiyetTehlikedt'! 

Asya Yürüyor, Fakat Ne
reye Gittiği Belli Değil! .• 
Amerika, lngiltere Birleşmelid · r 
Fransa,Iogiltere Mukavelesi Yorfl· 
ınez, Alman Hakkı Tanınmalıdır 
Eap, 10 (A.A) - Batnkll 

ltaeraı Smatl ndyo ile ı6y(e . 
dl1t bir aatakta uak tark 
llaltklllerlnla medenlyed teh· 
hk.Je koy .... ltuet edeuk 
delaltdrkl: 

- Awa.- tlemobul, 6ıtlam ...., ......... , ..... 

Aıya ytlrlmlye baılamıttır. Ve 
nereye gitmek lıtedlği de belll 
delllcllr. 4tya'aın bapnda daha 
tlmdlden dlnyanın ea ka·netli 
iki deni• dnletl ile bınberllk 
l1tlyea Jıponya bolaamaktadar. 
Ba wstyet yanıada AYrDpa'dUI 

- Soaa 4 acı ya.ele -

n geçen aenenln nrtmlerl etra· lhyulle ite bqlacblar. Bu itte Ankara, 11 (A.A)- Balkan 
fanda maldmat almıılardar. aaalana blylk rolleri ••Mir. and18fmUIDan lmuu yıldlnlml 

Bundan da Bay Mehmed Ve meellate yer almıt bula· mGauebedle Romaaya dııbaka· 
RUfell'la .. buı ba7 .llulafa nayorlu. aı bay Tltalelko ile dıtbakanı· 

- Sona 2 lncd aalıtfede - mas Bay Tedlk Rltda Ana ....................................................................................... 
Almanya, Londra Karaıtaıına ~rtı Ne DOştlnllyor? 

Esaslara Yanaşıyor, Hakbe-
raberJiğin~en Ayrılmıyor. 

Ayni Zamanda Sovyet Rusya ile Bir 
Muahede Akdini Lüzumsuz Buluyor. 

Pruıyı Baı•eklli ~ Cöering'le propaguıda Nuın~ M. ~ C6eh •e 
nf iblm bir balodL 

Loncln, 10 (A.A) - Lon· 
cin mtlsakerel~rlaln hemen er• 
teılnde dnerana baıhyaa baıı 

f8ylalar1 g3re Slr Coa Slmon 
yakında Berlln'n gldecell tah· 
mla ..ullyor. la ..,tallı Al-

ma matbuatı•• mllald ..... 
ler balayorda. 

Obeener gasetednla ••J••I 
mııburlrlae g6re l:ia •IJ.•t, 
ilinki, olacakbr. Ayni psete 
11yual mebaf IUa malad feüa· 

gen .. styetlerlnl mahıfau et· 
mekle beraber ha haberi tek
ılbe kader .. rmadddarını ya· 
zıyor. 

Diğer tarartan Berlin aef iri 
Sfr Erik Fllipı'la raporları, 
t4'kllfin Berllnde tyl karıılan· 
d•Aını bllchrmektedlr. Londra 
anlaımalannıa ortaya koyduğu 
meı'elelerl mlakere için bo
ıuıi bir koaferan11n ıopL.nma 

~ ııaı da mewsabahaedea Obter• 

l •er guete1I, amami mahiyette 
bi • mDukere ile diplomatik 
yoldan baıuat mGukerelerln 
mltekabil faldelertnl takdir 
için bentlz daha =pek erken 
olduAa lfadealae meydan Teren 
tlmdild haaırlık ıafhuı en iyi 
metoda ilham edecektir. 

Berlln 10 (A.A) _ BHu 
mabablrlndea: 

Loadn anlatmalannı mite· 
akab Franea ve lagtltere elçl
led tanfandan dbke g6n ya· 
pılaa tebltle Almnya'nın ... 
recetl ceqb peqemlte nya 

-S...SIMI ...... -

ananda aıağıdakl teJgraf lar 
tead edilmlftlr. 

Ektelaaı Tedlk Rtltdl Araı 
(Ankara) 

Balkan aadlaomaıının lmsa· 
ııaın yıldönGmtl mlnuebedle 
aılfterek e1erlmlse olan kat'ı 
gG•en duygularım~ n •efaktr 
dOltlatumu tekrar etmeme ma 
1aadenisl rica ederim. 

Titoleeko 
Ekıelanı Titaleıko . ' 
D•tan itleri bakanı Ye Bal· 

kan andlaomaıı bııkanı, 
(Btlkreı) 

Sulh •c ııka tetrlkl meul 
tlıerlae karalan •e timdtye ka· 
dar en ciddi ıemerelerl nren 
balkan andlaımuının lmzaıını 
hatırlatmakla bu almlaranu 
nılkuıaa btltGn hasa etmlı 
bulananların mltehıulı balan· 
dakl ım ıadıkıne bağhhk doy· 
ıalarını çok gflsel ifade eyle· 
diniz. Gt'\ıterdlğlmiı yeni teH · 
ntld teuhClrlae hararetle te· 
eekkar eder •e mCltterek gtllel 
etere olan en hd•kane batlıbk 
ve en tartılmaz hlmadım ha· 
landağa teminatlle makabele 
etmekle bahtiyarlık ht.ederlm. 

r 
Yokeek bir ultblyetle de· 

- Latfea .;e•lrlDls -

Ualkevinde 
Konferanslar 

••••• 
Onımlsclekl cama glatl 

Bal.kemde lnkıltb konfennı· 

lanM de.am edlleeek •e mu
allim Bay Mitat tarafandan 
•'İnkalib tarihi,, meuaa etra· 
fanda mllbim bir konferanı 
•erllecektlr. lsmtr'lllere bll
liaua tanlye eclert. • 



Kurultay Başka
nımızın Do.nkü 
Gezintileri. 

····-- Baeı 1 inci yozde 
Roşen'ln debagat fabrikasını 

ziyaret eden sayın başkanımız, 
gerek Kareıyaka, gerek İzmir· 
de her geçtikleri yerde hara· 
retle alkışlanmış ve selAmlan· 
mışlar, bilmukabele vatandaş· 

lara iltifat etmişlerdir. 

Akşam üzeri de Buroava 
belediyesi tarafından ziraat 
mektebinde teref lerioe 50 ki· 
ellik bir çay ziyafeti verilmiştir. 
Çayda General başkanın ref I· 
kaları Ue baş yazganımız De· 
nlzll saylavı bay Haydar Rüş· 
dO.'oün refikaları Vali Ceneral 
KAzım Dlrik, saylavlardan ha· 
yan Sabiha, bay Rasih, bay 
Refik Şevket, bay Halid, bay 
Kemal Ünsal, bay Topçuoğlu 
Doktor bay Şükrd Osman, baş· 
yazganımız hay Haydar Rüşdfi, 
fırka kumandanı general Os· 
man Nuri, İzmir belediye baş· 
kanı Bay Behçet Salih ve daha 
birçok zevat hazır bulunmuş· 
lardır. Çayın devamı müdde· 
tlnce askeri caz da parçalar 
çalmıştır. 

Bomava belediye reisi bay 
Fehmi, General Başkanımızı 

Burnava'yı şeref lendlrmelerln· 
den mO.tevelllt balkın teşek· 

kOrlerlnl arzetmlş, eayın baş· 

kanımız da mukabele buyurmoıı, 
bu meyanda İzmir ve bilhassa 
Bomava'nm menim içindeki 
yeşillik ve tabii gflzelllklerln· 
den zevk doyduklarını bildir· 
mlelerdir. 

General KAzım Ôzalp'le re· 
fakatindeki zevat saat sekize 
on kale Bornan'lıların alkıeları 
arasında lzmlr'e dönmOş ıve 

Cümhorlyet Halk Fırkuının 

eayın başkan eereflne lzmlrpa· 
lasta kararlaştırılan ziyafetini 
teşrif etmişlerdir. 

Ziyafet 
Sayın .konuğumuz Kazım Ôz 

alp eeref ine dün akoam Cüm· 
horlyıt Halk fırkHı namına 

Bay A Tol Doğan tarafından 

lzmlrpalas'ta bir ziyafet veril· 
mietlr. ııyafette Vali General 
Kizım Dlrlk ile Müstahkem 
mevki kumandanı ve Antalya 
Hylavı Bay Rasih, Bayezid say· 
lavı Bay Halid, Isparta eaylavı 
bay Kemal Turan, Denizli eay· 
lavı bay Haydar naşdO, İzmir 
aaylayı bayan Benal Nevzad, 
Bahkesir saylavı bay Hayreddin, 
Manisa eaylavları bay Ref lk 
f nce, bay M. Turgud,., İzmir 
eaylavı bay Sadeddin, Aydın 

eaylavı hay Topçuoğlo Nazmi, 
Denizli eaylavı bay MazbH 
Milf id, T~alıkeelr saylavı bay 
Hacim Muhiddin, İzmir saylavı 
bay Halll, Kastamoni eaylavı 
doktor bay Şakra Osman, Kü· 
tabya saylavı doktor bay Lütfü 
Kırdar ile ref lkaları, Vali mu· 
avfnl Sedad, Cümhurlyet müd· 
deJumumlel bay Asım, def ter· 
dar bay Kenan, baro reisi bay 
Mustafa Münir, sıhhat mfidilıfl 

bay Cevdet, memleket hastanesi 
başhekimi doktor bay Hasan 
Yusuf ile daha birçok zevat 
hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafet saat 23 e kadar de· 
vam etmiştir. General KAzım 

Özalp zlyaf etten sonra otomo· 
bllle Burnava'ya gitmişlerdir. -rohte ettiğiniz balkan andlaş· 

masa rlyaıeti dolayıslle samimi 
ve hOrmetkAr tebrlklerlnıl bu 
mfloasebetle arzetmek İl!lterim. 

Bu yakeek ealAblyetlnizr. hepi· 
mfz tazimde bolunmaklı hah· 
ti yarız. 

Tevfik ROttift Aru 

General Kazım . 
özalp'ın Gazete-
mize Bildirimi. 

••••• 
- Başı 1 inci yüzde -

Körler, Sağırlar ve Dilsizler 
yurdunu da gezdim. Çocukların 
normal çocuklar kıdar iyi 'fe 
çabuk yeştlrlldiğlnl gördftm. 
İki yıl önce Bılıkeslr kazala· 
rından dokuz yaşlarında kıdar 

iki gözO. kör bir çocuğu bu 
mftesseseye göndermlttlm. Bu 
çocuk hiçbir oey bilmiyordu. 
Bugiln bana getirdiler, önftmde 
gtızelce okudu, yazdı. Mekte· 
bin orkestrasında muvaffakıyet· 
le viyolonsel çaldı. Çok çalış. 

manın verdiği bu değerli netice 
karşısında hayretten ziyade 
takdir duymak lAzımgellr. Diğer 
çocukların yetişmesi de bo 
çocuktan geri değildir. 

Sağır ve kör çocuklar, kendi 
başlarına hayatlarını .kazanmak 
Ozere yetlttlrllmektedlr. Öğren· 
dikleri 11n'atlar ve şimdiden 
başardıkları el işleri booon 
iyi bir lsbatıdır. Ônftmde, kör 
olan bir çocuğun idi klavyeli 
yazı makinesinde Fran11zca 
olarak söylenen blrşeyl yanlış. 

sız yazdığını gôrdilm. 
1zmlr içinde bugftn panayır 

yerini gördilm. Dar bir alındı 
f yl ölçül il bir kuramla ve gd· 
zel Te yeter bir ıergi yapısı 

yapılm•etır. 

Yangın yerlerini dolaıtım. 

Buralarda gftzel modern yapı· 
larla genle, ağaçlı bulvarlarla 
yeni bir fzmlr'ln kurolmıktı 
oldoğuno gördam. PlAnlı çalıe · 

maoın yurdu naaıl gftzelleetlr· 
dlğlol lzmlr'de görmelidir. 

İzmlr'l kadlfekaleden görmek 
istedim. Tepeye çıktım. Ônflm· 
de yangın yerlerinin yarıdan 
çok onarılmış hali gilzel bir 
panaromı idi. Bana anlatıldı· 
gına göre yangın yerlerinin 
geri kalın parçasının da de'flet 
u buıuei mdeeseıeler ellle 
imar edilme hazırlıkları vardır. 

Btıuın İzmlr'I kurtuluş ıavaeı· 
nın yaralarından ııyırmııı gör· 
mek ulusal bir amaçdır. 

Sağıt ve k6rler mfle88eeeal 
yurdumuzda tektir. Sıhhiye Da· 
kanlığı bono kurmakla yordda 
bOyiik bir iş yapmıetır. Bono 
iftiharla söyliyeblllrlm. Bfltçe· 
miz mü111td oldukça bıoka yer· 
lerde de açılmaeı temenniye 
değer. 

Karııyıka yakınlarında koro· 
tolmuı olan bataklıkları gör· 
dilm. İzmlr'fn bu gazel parça 
eında esenliği korumak ne ka· 
dar yerindedir. 

Bugtln şehirdeki bir deri 
fabrikasını gezdim. Yapılan de· 
rilerl gördOm. A vrupa'da yapı· 
lanlardan hiç geri de~lldl. Yerli 
&an'atların ilerleyişi yön6nden 
dericiliğe verdiğimiz özenin gft· 
zel özbeklerl elimizdedir. Başka 
88n'at kollarında da hep bo 
ileriliği pek yakında göreceğiz. 

1zmlr'e dört yıl önce de gel· 
mit, fakat uzun hPylo tetkike 
vakıt bulamamıştım. Ancak pek 
etraflı olmasa da dört yıl ön· 
cekl gör6şilmle bogilnkd gö· 
riltllm ırasında llerlllğe doğru 

iyi bir fark vardır. 

Ddn C. H. F. vllAyet baş· 
kaolığıoda fırkalılar arasında 

İzmir tftccarlle de görflşmflt 
oldum. Üzflmlerlmlzln hemen 
hepetnln iyi değerde 11tıldığını, 

f latlerin sevinilecek kadar yfl.lı:. 
sek olduğunu söylediler. ÜzOm· 
!erimizin satımı ve değerlendi· 

rllmesl flzerlnde bftyük tesir 
yapan devlet tedbirlerini say· 
dılar. Bu görOtmelerl~ anla· 
dım ki ulusal ôkonomide, önfl· 
milzdekl yıllarda daha iyi ve· 
rlmler alacağımın her tarafta 
laaadmaka.dar. 

(TeByazo DuyumBaıro] 
Vergilerde Yapıl~n Tetkik· 

Kfiçfik Duyumları 

Saylavlarımı
zın Mazbataları. 

______________________ .. _____________________ _ 

Tetkik Neticesiıie Göre, Buhran, Mu
vazene, bina Vergileri indirilebilir 

Saylav ·ıeçlm teftiş beyed 
dan yeni et:çilen saylav bay" • 
ve bayların mazbatalarını blo 
zırlamaklı meşgul olmuştur. 

ödemiş Belediye 
Ankau, 11 (Ouııoai) - Ma· 

llyt- Bakanlığı, vergi itleri ilse· 
rlndekl tetkiklerine devamdadır. 
Bu tetklkattan doğan kanaate 
göre, buhran, muvazene, binı 
vergllerlnln lndirflmeelne imkla 
vardır. 

Ankara, 11 (Huso.&i) - Bae. 
bakanımız General lemrt loönil 
ile diğer Bakanlar bugün 111-
tınbul'dan eehrlmlze geldiler 
ve hararetle kareılandılar. 

İetıobol, 10 (A.A) - Baş· 
bakın İsmet loönü, içeri ve 

~~~~~~---=======================~·~~--~~-

Yeni Ulus Kurultayı ( 1) 

dıearı itleri bakanları Bay Şilk· 
rQ Kaya ve Bay Tevf Ilı: R6.şd6. 
Aras ile C. B. F. sı Genel kl· 
tlbl Bay Receb Peker hu ak· 
ıamkl trenle tehrlmlzden An· 
kara'ya hareket etmişlerdir. 

Başkanlığı 
Ödemle belediye baekanı Btf 

Mustafa Çanakkale eaylavlığı .. 
aeçUmlştl. Ôdemlo belediye oyr 
ılnden Bay Ragıb'ın başkanl .. 
işlerini vekileten idare etm9' 
tensib edil mittir. 

8. Kazım 
ismet İnönü Haydarpatı. do· 

r11ğıoda vali ve belediye reisi 
Bay Muhiddin, General Salih 
ve Balla, C. H. F. idare heyeti 
baıkıoı ve eehrimlzde bulunan Martta Toplanacak' 11ylav••r ve birçok zevat tara· 

• tından uğurlanmışlardır. 

Şehrimiz lsktn memurları., 
dan Bay K4zım terf lan Tekit 
dağı lskln memurluğuna tayf' 
edilmiştir. 

Bay Hayreddin C.H.F. Genel Kongresi de 24 Nisan- ~unanGaze-
da Ankara'da in'ikad Edecektir.. telerive Patrik

Bahkealr aaylavı Bay Hayred
din dün akpmkl Bandır ... 

Ankara, 11 (Hususi) - Yeni BOytlk Ulus Kurultayı 1 Martta 
toplanacaktır. Ba tarih Cuma gilntlne daımektedir. Fakat eski 
meclis, yenlıf nln 1 Martta toplanmHına kırar vermh olduğu 
için karara riayet edilecek Cnma olmasına rağmen ayni tarihde 
ilk toplantı yapılacaktır. 

Ankara, 11 (Hosuet) - Cftmhoriyet Balk fırk1&1 genel kon· 
gresi 24 Nisanda Aokara'da toplanacaktır. 

hanenin Nakli. 
İstanbul , 11 ( Hususi ) 

Yunan gazeteleri Patrikhanenin 
lıtanbul'dan baeka yere nakli 
etrafındaki cereyanları muha· 
lefet etmekte, bunu doğru bul· 
mamaktadır. 

trenlle Balı.lı:esfr'den şehrimi" 
gelmiştir. 

Almanya· Y ugoslavy• 
Belgrad 11 (A.A) - Almd' 

ya ile lktıaadi alanda teıırt*' 
meeai yapmak için bir koaıllf 
teeekk\U etmlttir. Bu komiteni• 

Kültür Bakanı ~lüfettiş- Ereğli Lima-
' nının inşası. 

teşekkOltlne ticaret odası •-' 
olmuştur. 

Feci Bir Kaza 
Londra, 11 (A.A) - Baro' 

ley clnrındakl bir maden k6' 
mftr ocağında . dtın öğled
sonra vuku bulan lnf ilik nesi' 
ceelnde dokuz loçl ağır sureti' 

lig\.! e Mi Geçiyor? Aokıra, 11 (Hoeoai)-Ereğll 
limanının asri ve mftkemmel 

B Ah•d• 'J 1 J J • M bir şekilde lnpsı için hükii· ay 1 ID e f1 Ş eri QsteşarIDID metle Nt.lı:era tlrketi arısındaki yaralanmıttır. Hunları heoO' 
dı~arıya çıkarmak mftmkel Adı ileri Soroloyor! 

Ankara, 11 (Bosuı!) - Yeni saylavlar arasında bulunan Şark 
vUAyetlerl genel mdfettltl Bay Bilml'nln yerine ya KültOr Ba· 
kanı Bay Abidin, yahut ta İç iolni Bakanlığı mtıeteşarının tayin 
edileceği söyleniyor. Birincisi do8ru çıkarsa Bay Abidin meb'oı· 
laktan da latlfı edecek demektir. 

Tayyare Piyangosu Keşi. 
desinde Kazananlar 

Donko Keşidede Onhin Lira 15432 
Numaralı Bilete isabet Etti 

İatanbul 11 (Hoeuıi) - Tay· 1 o 000 L• 
yıre piyangosu .keşldesl bıela· ' 1 r a 
mıotır. Kazanan numaraları 

_v_er_ıyo_ru_m_. __ , ____ 15432 Numaraya 
ömerheyli'den 
Bir Cevah .• 

Dan Aydın'ın Ômerbeyll kö· 
yft muhtanndan a11ğıdakl mek· 
tubo aldık: 

Sayın gazetenizin 8 tubat 

4000 Lira 
5009 Numaraya 

3000 Lira 
898 Numaraya 

2000 Lira 
23933 Numaraya 

1000 Lira 
3604 24909 

Numaralı biletler~ leabet et· 
mlotlr. 

500 Lira Kazananlar 
2905 7256 9910 12835 

13884 14750 14950 16383 
19828 19942 20072 

150 Lira Kazananlar 
3193 3447 6!108 

müzakerenin esasında motaba· 
kat hAı•l olmuttor. olmamıştır. 

GftrftlUlsftz Bir Yıldönftmft 

Paris'te 100,000 Kişi G 
çit Resmi Yaptı 
~~~~~~~---~~~~~~~ 

Sol Cenah Gazeteleriyle Sağlar Ve 
Kralcılar Karşılıklı Atışıvorlar .• 

" 
Parla, 11 (A.A) - 10 oubat Ho gazetenin f lkrlnce bt 

19 34 hAdlselerlnin yıldöoD.mil kumet cOmhurlyet meydaoı-' 
tamamlle sakin geçmiştir. Mat· çelenk bırakmak huıoı11_, 
buatın ehemmiyetli kısmı bun· mflnferld eşhH ile ehem.,,; 

Yetslz heyetlere huretmlt tJ dıto dolayı memnuniyet g,,tf. 
mıkla çok ualu hıueket etmlotll' riyor. Sosyalist ve komftnlııt ga· _ .. 
60,000 den fazla nflmayleçl1JY 

zeteler Faılzme kareı bir tez•· _. 
geçltresml yapmalarına rağdl., 

hür addettikleri bogilnQo yü· bO.tOn gün en ufak bir htdl" 
cellğlnl tebarilz ettirmektedir· dahi kıydedllmemlştlr. 
ler. Sağ cenah gazeteleri ise Pötl jurnala göre kalıb•"' 
kızgın gördndyorlar. Mesel& 80,000 kişiyi bulmuştur. 

krallık taraftarı Aksiyon Fran· - Faolzme kartı yapı~ 
ıez gazetesi hu tezıhftratın hii· dftnkü ndmayie ıeuls, da__.. 
kiimete ilham edildiğini zan· ve azametli olmuştur. Ca111~ 
nederek diyor ki: rlyet fırkasınıo cOmhorly· 

- 6 şubat ulusun kurban· meydanına akını durgun, l•" 
lar alanında gtlen bir saygı te· kuvvetli bir denizin dalgılartJ 
zab6.rü idi. Halbuki dün olua, andırmıetır. Diin cftmhorly 

emirle hareket etmletlr. 
Muhafazakir Eko Deparl, 

İçişleri baboıoa çatmaktı ve 
hilkumetl 6 Şobıtta vatanee· 
verlerdeo eairgediğl miiaaadekir· 
hğı mGtterek cephenin 50,000 
nümıylııçlslne kartı bezletmlı 

olmakla itham etmektedir. Bil· 
yak matbuatı temsil eden Pötl 
Parieiyen karışıklığa sebebiyet 
verecek olan sokak nilmayfıle· 
rlle alayların hOkumetçe yasak 
edilmiş ohnaeınden dolayı mem· 

koruma yılının gana idi. 
Sosyalist Pcpoler gasete~ 

(Bf1Uln bir yaza kaphyan 
satçılar durun!) Başlığı ılll' 
dakl yHısında: 

- Parla halkı Fıolsme ~ 
vermemek hakkındaki aıtJJ-.
blr kez daha lsbat etmlştir·...-

Dlyor. Toplanan kalab...., 

19:35 tarihli ntlebaeının 2 inci 
eahlfeslnin birinci stltononda 
( Demokra. ı · idarede aristokrat 
zihniyeti) baelığı ile çıkan yı· 
zının 2 inci maddeılnde birçok 
nahiye mtldftrlerlnln köy kA · 
tlblerinl n11hlye mtldtlrllğO it· 
lerlnde kullandıkları zikredile· 
rek burada köydmbftn ıda 

anılmakta lee de, köyftmtlı ki· 
tlbl gerek ötedenberl, gerek 
timdi hiçbir sebeb ve suretle 
nahiye mddftrft tarafından na· 
biye mfldOrlGğO ltlerinde kol· 
lanılmadığı gibi tarafımdan da 
geçen sene, ne de elmdl hiçbir 
gazeteye ve makamı bu yolda 
bir haber verltimiz yoktur. Bu 
yazıda bir yanlıobk bolonaa 
gerektir. 

6778 6802 
9766 11243 

13367 13399 
16965 18416 
20346 20945 
23468 23548 

4454 
8114 
1~855 

15171 
19685 
22044 

nunlyet göıterlyor. 
9733 ~~~~~~~~~~~-

100,000 tahmin eden bu g_.
nümaylee dair uzun tafsllAt ~ 
mektedir. Ayni gazete alı ,; 
fevkalAde inzibat tedbirleri lı" 
yeelnde halkı, azametli ve _.J 
yecanlı tezabflntını lhlll ed ~ 
hiçbir hAdise çıkmıdığıD• 

KöyftmtlıCl ali.kadar etmlyen 
bu mes'elenln gene o aft.tonda 
tauihlnl dilerim. 

Ömerbeyll köyü muhtarı 
Abdallah Ôlcaa 

13022 4478 

16341 7135 
19801 10248 
22065 11496 

14181 
17067 

Y (iz Lira Kazananlar 18051 
141{) 20494 
,063 22713 

5639 
8174 

10990 
11729 
14862 
17,66 
192,5 
21075 
23187 

5646 6406 
9095 10154 

11003 11435 
12088 12279 
15062 15318 
17603 17675 
19569 19597 
21456 22381 
23587 

kaydetmektedir. r.J 
KomOolst Umımlte gd9~ 

de nilmaylşçllerl 100,000 tJI. 
min etmekte ve f atist çetel;I' 
oln tehditlerine çok ko•f 

bir kartılık tetkll eden b11 
metli nQmaylşln lnt1Hm•D1 

dlr etmektedir. 
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A~k~~d'~~~ D B ki ~I Günün Şaır duyumOarı ) · oıı,ıı~dııkıerim ... . 
r a aş, omuz e e- w • -

mek Nedir, Bilir Misin? Afyon Kaf;akcılıgı TahkıkatıMas~I ve 
_______ Hakıkat .. 

_;a!~7d:~.d~:":ı".:1 bek••· •1 ~::~7 ::'.:!
0;:.~::ad;;~:; H3disenin Evveliyatı Vardır. Ayni Za-

Buau baaa eoran, herhalde tarlaları, uzaklardan gelen yanık D p 
Bir ninem •ardı. Ya ••l· 

baktı bfr tahta iakeınlede veya 
odanın kôşeslndekl koyua poa · 
tunun GstGade otarorda. Ella4e domasdaapek canı yanmış bir Ulrkft, beni bir hooettl. manda Başkalarının a armag~ 1 Var. 

obalı leli. Onan oba11nda ben, - Ne gilzel TClrkCl çağırıyor teıblhl ullanırdı. A~aı, ya beal 
•e kardeılml, ya ıaamı kı•a•· 
umak lçia açılırdı. 

c.Tdrk demmlnde obalının ,u delikanlı! 
yClkdmtb OetClne bir slSylev - Yeni yavuklu oldu .. Şfm· 
eöylemlıtlm. İzmir Halkevinln dl demet arsbaeını koyoverlnce 
g~nderdfğl doktor obanan bas· o da şu yanıba,ımızdald tarlaya 
talarını; baytar obanın hayvan· domuz beklemlye ~gelecek .. 
lannı bak1yordu. Zfr11t mftta· Ben bir kayanın OstOne çık· 
hassısı da tarla ve bahçeleri tım. Demet tarlaıınm arkaaı, 
dola,ıyordu. Balke•lnln köycft· bir dağa dayanıyordu. Domuz· 
ler kolu, o gan, en dolgun lar o da~dan gelecekti. Biç 
gClnlerlnden birini yaııyordu. kımıldamadan bekliyorduk. E· 

Mektebin bayftk derahaneslnl pi yce bekledik. 
•ğız ığıza dolduran obalılar• (Ülker) - Ovalarda domuz 
kartı söylevi bitirdikten ıonra hekleminde saat, ülker burcu· 
karayağız, eaçlarını ak do,mOş dur. - yükselmişti. Balkandan 
bir yurddıe bana şöyle dedi: gelen giden yoktu. 

- Arkadae! Domuz bekle· ~onra ormanın kıyısmdan 

nıek nedir bilir misin? BJzlm bir karaltı çıktı. Ben dana 
en bOyük bir derdimiz do· sandım. Çünkü bana domuz 
mozdor. efirü Jle gelir, demişlerdi. İki 

- Bilirim, arkadaş bilirim. üç dakika sonra, karaltılu 

Amma bu satırları okuyan· çoğaldı. Meğer ilk önceki 
lann çoğu belki bilmez. Oba· klavuz imiş.. Benden bir kor· 
lının domuzd•n neler çektiğini, şun çalımı ötede olan tarla sa· 
hilmlyenlere, bu birkaç satırla hlbi, bana işaret verdi. Lakin 
hikaye edeceğim. eürQoQo yönft benden yana 

• değildi. Gittikçe onun kurşun •• 
Bir yaz ganiydi. Yolum oba· çahmı altına doğru gidiyorlardı. 

larda bir harman yerine do,m. Otuzdan fazla idi. Bir keçi 
Konuğu olduğum obıhnın iki .OrOaO gibi. Tam onun kurşun 
oğlu vardı. Akl8mıa alaca ka· çalımı altına yınışlDca, iki el 
ranlıkluında oğullarının biri ıllAh patladı. SOrQntın olduğu 
çiftten geldi. Biri harmandan yer, toza, dumana karıştı. Do· 
ökt&lerl koruyordu. muzlardan biri vurulmuştu. 

Pamuk tarlasının kıyısındaki Amma, bir v ıkft Y"nına so· 
çardağın yanına vardık. Akşam knlamacJık. 
yemeği yiyecektik. Bir tencere 
ayranın içine darı eıkmeğlnl 

doğradılar. Ardından bir de 
karpna kestiler. Konuta konu'8 
yedik. Baba, oğullarına eu 
buyruğu verdi: 

- Blrinlı dırı tarlasına, 
biriniz boetan aalmaaına gidin. 

Ben de buğday demetlerini 
beklerim. 

Soara bana dönda: 

- Ah, buralarda bize do· 
IDuzdaa rahat yok. BergCln 
tefaktan ak1BmıD alaca bnn · 
hğına kadar çlf te, harmanda 
Çalaımak blrtey değil amma, 

ıa domua beklemek olmasa .. 
Dedi. ÜçD birden ıustular. 

Enn bayaaı, daha önce e,eğe 
blnlb obayı gltmlttl. 

- Beni de gôt6rmcz mi· 
llnlz? 

Dedlın. Babalan gatnmsedl: 
- Ne dstaııe lhım! Uyko· 

•us kılmaıa hevesin mi vu? 
Aınma later iten bayar gel .. 

Dedi. İki 0 1la, çiftelerini 
ahb biri bir tarafa, biri bir 
tanla gitti. Ben de babalan 
ile deınet tuluına vardıın. 

Yolda hanı, domuz bekle. 
IDe GıtDne birçok talimat verdi: 
Hiç kımıldama. lnıan kokusan. 

dan çok anlar. Tam korıun 
çalımına girmedikçe atma. Ba· 
ıın ınkıya gelfrae ya bir ığacı 
tarınan, ya yDksek bir kaya 
ilıtDne koş ... Daha birçok şeyler. 

• • • 
Domuz beklemek nedir bili-

rim arkadaı. Çil çinin baı dit· 
manlarından biri Domuzdur. O 
domuz ki çiftçiye tatlı yaz 
uykularını haram eder; tarlasını 
bir gece beklemese on iki aylık 
emeğini yok ediverir. Basan da 
danayı domu& yerine aldartar. 
Benim amca eğlumoa bış•na 

bu da gelmiıtl. 
Ah, çfftclnin domuza bir de· 

ğll ki... Ona, ballık denilen ha· 
eereler domua... Kınacık deni· 
len kaf domuz; fareler domuz; 
çekir~eler domuz; baklalanaa 

saran yer canavarı domuz, zey· 
tin ığaçlannı kemiren kaçak 
kurdlar domuz; mııır darıla· 

nna saran porsuklar domuz; 
akdarısını, kumdar.sına saran 
kuşcağızlar domuz,... Domuz, 
domuz, domuz ... 

Bizim yediglmlz her bir dl· 
llm ekmek, yaz geceleri tatlı 

uyku gôrmlyen binlerce çiftçi· 
nln uykusuzluğunu ve daha bin 

bir faciası pahı11nı .. 
Rahmi Balaban 

~~~~~---·~~~~~-

Vilayetim iz Bnt-
çesi Hazırlanıyor. 
Varidat 1500000 Lira. 

VUAyet umumi meclisi 1 

Jozef Pardo ile Da,id ve Leon 

Evvelki gün llmıD1mızda bo. 
lunan Alman bandıralı Derince 
vapurunda ehemmi Y"tll bir af. 
yon kaçakçılığının meydana 
çıkarıldığını ve 180 kilo kaçak 

af yonun elde edildiğini yazmıo· 
tık. İlk tahkikat eınsında af. 
yonların Şalom karcle~ler tütün 

mağazasınde memur bay jozef 
l'ardo adında birisi tarafından 

Hamburg trant1it yolu ile Ha· 
vanaya göuderilmek üzere ba· 
dem içi dolu sandıklarla vapura 
yOkletilmek istendiği anlatıl · 

mıştı. 

Fakat zabıtamızca ve güm 

lzmir Ahlak Zabıtasının 
1 Aylık Faaliyeti 

Bazı Düşkün Kadınlar Yakalandı, 

Randevu Yerleri Kapatıldı 
Emniyet mndara Bay Feysi 

Akkor tarafından bfray evvel 
teşkil edilen dört sivil memur· 
larlle bir tıçftnca komiserden 
mfirekkeh ahlAk zabıtası blray 
içinde epey işler glSrmtıetar. 
AhlAk zabıtaıınm blray içinde 
gördOğtı leler şunlardır: 

Yangın yerinde Girld'll Zey· 
neb'in barakasında buı yabancı 
erkek ve kadınları kabul edlb 
randevu yeri gibi kollandığı 

görülmao ve hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

Çonkkapı'da A-khiaar oteli· 
nln, Çorakkapı mektob soka· 
ğında garaon Seyfl'nln otur· 
doğa 12 sayılı n, çavdar 
ıokağında topal Sabrl'nln 
ıayııız evinin, Damlacık yoku· 
ııunda oturan madam Reçlna· 
nın, Salhanede Tokadı sokağın· 
da İhaan'ın 2 sayıla evinin, 
Gerenlik caddesinde Dlnar'lı 
Hanife ve Ümmfi'nan 31 ıayıb 
evinin, Çorakkapı'da mekteb 
sokağında Seher'ln e•lnln ~izli 
fohut yeri ve pauslyoo olarak 
kullanıldığı tesbit edllmlı •e 
batan bu otel ve nler mild 
detsia kapatılmıotar. 

Sokaklarda dolatıp alenen 
pazarlık etmek ıoretlle icrayı 
foheedea Sabahat ve Asime, 
Keçecller'de bir ıraba içinde 
alenen fuhut icra eden Matllda, 
lklçeşmelik'te 399 sayıla evine 
erkekleri alıuak keza yolıas 
lukıa buloaaa Halil kızı Naz· 

neden kaçan Mehmed kısı Gaı. 

sam, OD aç yaşında Hayriye 
adında bir çocuğunu fena yol· 
Jara teşvf k eden lklçeımellk 
caddelinde karakol karıııında 

tGtancG Şerife Moazses, öteden· 
beri vaııtıhk ettikleri de· 
ltllerle teablt edilen meıhur 

kadın ılmurlanaM K.,r Rıza, 
Servet ve Lb Halil tutularak 
haklaranda tanafm edilen ıahki· 
kat kAğıtlarlle adU1eye verfl. 
mlşlerdlr. Kadınlar ayni nmaa· 
da muayeneye ıevkedllmftlerdfr. 

Vapurda 
ölen Kim imiş? 
Zavallı Izmir'e Te
davi için Geliyormuş. 

Evvelki ıkıam Karııyıka•da 

Konak vapur lıkelealne gel· 

mekte olan Çankaya vapurunda 
bulunan yolculardan birinin 

ansızın dtışab öldağDna yaz. 
mıştık. Ôla; vapurun konak va. 

por lskel~ine gelmeıfnden sonra 
f mdadı sıhht otomobili ile h11· 

taneye kaldırılmıştı. Y apılaa 
tahkikatı göre 3len adam Me· 

nemen'de oturan sey7ar ıatıcı 
bay Arif nımında elli yaılarinda 

bir attar. Ceaedlne yapılan 

otopılde vahim aarılıktan ôldlll 

anlaşalmııtır. VGcudu 
kesilmiştir. Kendisini 

aaptarı 

tedavi 

Biz demet tarlasına varınca 
•y, arkadaki mordağlarıa ar· 
dından do~du. Onlar ay ışığı 
•lhnda halkımığa ba,ladı. De· 
Qaet çeken arabalardaki deU· 
kanlaların, unklardan, yanık 
tbkılerl lıltlllyordu. 

Matt'ta toplanacaktar. Yeniyıl 
batçesinln varidat kısmı hazır· 
lanmıetar ve 1,500,000 liradır. 
Bazı daireler bGtçelerl de vUA· 
yete verflmlıtlr, yakında muraf 
batçesf de hazırlanacaktır. 

mlye, sokak ortasında Şaziye 

Zehirlenmiş adında bir kadını bazı maıte· Kfimftrle 

ettirmek f çln ıehrlmlz memle· 
ket hıstanetlne gelirken vapur
da ölmlttlr. 

.E•leriııiıı 6nfloe laf ben olaydım 
Ela göa ilatilae bı ben olaydım 
S.Tgilime bir gececik eı ben olaydım 
A~ma teYPJim ağlama ben geııe 

Aba talar gibi çqlar 
l>opa •,tar gihi pular 

gelirim 
gelirim 
gelirim 

K.arşıyaka'da Sellmlye cad· 
deılnde bir evde oturan Bay 
Ha.eyin; evin• ftat katındaki 
odaa1Dda ôltı olarak butunmuı· 
tur. Memleket hutaoeılnde-
yapılaa otopside kömDrden ze · 
hlrlendlğt anlatılmııtır. GömCU· 
methae mlaaade edllmltdr. 

rilere eatış eden Topal Bacı 
Mehmed kızı Ayoe ve Aydıa'la 
Ayşeyi f uhşı sevekeden ve er: 
keklerle pazarlık ettl~I görCllen 
Nazmiye, evli Seher adanda bir 
kadını fohıa sevk ve iç erktğe 
vermek ıuretlle pazarhk eder· 

ken tutulan Meryem, muaye· 

----Borsa Bftdcesi 
Bor•• idare h4'yetl dan Bor· 

sanın yeni yıl btıdceslnl hız1r. 

lamııtır. BGdce; bu: hafta oda 
meclisinde ~roda badceal ile be· •• 
rıber tetkik ve tasdik edile· 

cektlr. 

rak muhafaza kamındınlığınca 
yapılan eıaalı tahkikat ne&lce· 
ılnde ha mahlm bçakçılakıa 

daha bqkalannıa ele •IU:alen 
bulunduğu teablt edHmlt •e 
daha ftç kiti meydan. çdrarıl . 

mııtır. Bnnlltl' Jozef Pudo ile 

birlikte çalııau Dnfd Abolelya 
ve rJ~OD Matalou Damanda Hd 
sermayedar ile .kaçık afyonla· 
rıo içine konduAu çinko kotu 
ları hazırlıyan ve bu ıurerle 
kaçakçılığa yardım eden tene· 
kecl Musevi Bf'bor Frankodur. 

Daha buı Mueevi sermaye· 
darlarının da bu lıte alAkaları 

bulunduğu ıôylendlğlnden ıah 

klht derinleıtlrllmekde n ıe· 

hekeofn batftn fertlerinin Dl!"Y· 

dana çıkaralmaeına çalıoılmak. 

tadır. 

Afyon kaçakçılık şebekeeinln 
Çokor hanında Afyon taciri 
David Abolafya'nın mağuasın 
dan afyonlara hazırlıyarak ko· 
koso çıkmamak n bo suretle 
keşfedilmemek için bertarafı 

I 
kapalı çinkodan kutuları yer· 
le,tirdlklerl ve bu kutulara hı· 

demlçi dolu 11ndaklara koyarak 
guya bıdemfçf ihraç edfyormuı 
gibi hareket ettikleri anlatıl· 
mııtır. Yapılan tahkikata göre 
şimdiye kadar bu ıuretle lzmlr· 
den Oç dört defa afyon kaçır· 
dıkları aulaoılmıetır. 

Zabıta; iki aydanberl ha 
mtıhim kaçakçıtıııa ~tinde 

idi. Polla •• Ege mıntakaaı 
kaçakçılık takt b Amirli il gizil 
memorlan; afyon kaçakçıhAıaa 
karıı aldılları euılı tedbirlerle 
buldukları l•ler Gmerlndea yCl· 
rtımekte idiler. Zamanında af. 
yonların çinko kutulara yer
leıtlrllcllğlnl, gGmraıe getlrlJ. 
di~nl, glmrttkte muayeneden 
geçlrfldl~al, vapura yClklendl· 
ğf al teıblt etmlı ve ••purda 
ıçtınlan aandıkluda 180 kilo 
kaçak afyon meydana çıkanı. 
mı11ır. 

Yapılan tahkikata gôre ~fl•· 
rtık muayene memuru badem 
içi dolu oldotu hakkında gfh•· 
rlğe beyanname verilen Hn· 
dıklardaa fklılnl açıb moıyeae 

etmlı, bu 1andıklarda ıfyon 
çıkmamıı lmlı. 

Ba muayene memur• ile 
gamrClk kumaıyonc08u Bay 
Osman Nort hakkında tahkl· 
kata devam edilmektedir. 

Vilayette 
Köylerin lm&n için 5 
yıllık plAn hazırlanıyor 

Vilayet kôy bdreıa kôylerln 
imarı lcla bet yıllık bir prog· 
ram hazırlamata baılamııtır. 

Kaylerde yapılacak tpor mey. 

daalan, ~ok bahçeleri, IAI•• 

inıaab ve1aln Milık tetkillt 
ve teai1atı lçta bir hlldiri• 

huırlanmaktadır. Her kôyla 

yanında birer koralak yetlıtl· 

rllecektlr. Ve k6yler41e temfz. 
Uie çok dikkat etltleeektlr. 

Propam beı yıl lolacle Nf&· 
nlaeaktır. 

Bay 5edad 
Vali manini Bay Sedad 

Erim yakında vlllyete bqh 
kanları tetkike çıkacakt·r, 

Anam; nla blElaci uı~ıydı. 
Tanyerlnde karaolıitD diklti 
ıökaUirkea kalkar, 1Dpirgeni11 
sapına y•pıttrdı. Arka11ndan 
bulaşık gellrdf. Sonra y~nıek, 
daha sonra htcl yldir18ek, ge· 
lenf gideni ağarlamak y., lalrçok 
iıler.. Znalh, geceleri ,..ıağa 
girince bay,;ın, yara aıe bir 
kılığa glr,.rdi . Tannoıo gftnft 

hula~ık, ıOprftotO, kabn fln· 
c.nları, çamıtırlar ara11nda ıft · 
raaılrdn. Babamın fçki ıofraaı 
da ba~lı.a hı! .. 

Kız karde,ım koçakta. Son· 
ra btıyado. eerplldl. Arkadıt· 
lara da gelirdt. Otururlar. Flı 
ffı kono~orlardı. K.afeıll pen· 
çereleri vardı, evimizin perdeleri 
de yarayı kadu fntkdl. Uzua 
gergef lerlnl açar. bacaklarına 
gergdlu altına uzatır, ynıı 
yavaı, içli içli konuıurlardı . 

Ara eıra bir ıarlu ııöyllyecek 

olurlardı .. Alçak, pea perdedea 
ince ve titrek ıeılerl ıokaktaa 

doyulmndı. Ninem geae dua· 
maz, odadan ıofaya dolra iri 
iri abara.rdn: 

- Ôhbö öhblSöG!.. 
Ve kızlar birdea ıaaarlardı. 

Ne yılan ıöyllyeylm, bea biras 
yeni kafalıydım. Elimde klt•b· 
larım, çantam, reıtm aygıılerı• 
ıa •ey• ba, kıalırıD yaaına 
gldiHrlrdlm .. 

Beni, 1ankl kırlaagu; yan· 
11na gtrmtı yılan ıamrlardı. 

Çığlıkları baıarlardı. ~ı• kar· 
detim kızgınhgıaclaa yld•e 
bakar; 

- Ne ıaygıııuı• ıe•! 
Derdi.. Nlae• te•thfal ul· 

hyarak ko .. r ıellr, lbılyar ltir 
koloçka gibi çatılır. 

- Boyuna bak. boyu••, •• 
altı yaııada11a. E•le11... iki 
tane çoeuıaa ol•r. Çık •ıf&nya! 

Diye batmrdı. A••• •tı•• 
Mılenlrdl: 

- Gene 11e yaptın, lrlı:lt· 
Ulu mfl kıaları?. Dar alı:ll• 
ebaa, babaa ıebla ~e .. 

Derleair, toplanır, l•e;41• 
•fatıya!.. Bu blal• Ha, t.alta 
ocagı, o gllnkQ al•ıun bir lr· 
Deliydi. Her u blyle:ydl. Her 
kadının iti bayda. Her .lelllı: ... 

b kıs böyle Y•f&rdı. ~afetleri• 
arka11nda, bacaklar ı•rgef al· 
tında, ya11manın ma1alı•ı til•· 
lerlerdf. 

Plyerlotl bo•lara bayıhrcf&. 
yarı auı yaıayııı•ıaıa ,...m. 
li•I, tatlıhlı•ı, it .. lı:ftlll&lal 
anlatırdı. 

Ah Plyerlotl, b•sb• yedı· 
aeydln de, aeni clota••• •bk· 
larında, gerlae prla• ta .. , }'11· 

haya tuı..ydık. 
!on• Yanll -

Orhaa Rala•i Glk,e 

Mohim Haber 
Japonya, Polonya, Ruı
ya •Aleyhine Anlatmış 

i.ta•h•I, 11 ( B•ıoıf ) -
Muhtelif A n•p• ıaıaetelerlnin 
nrdlklerl laahere t.akılaeak 
olana, Japo•ya ile Peleoya 
ara11ncla ltaıya aleylaiae bir 

anlatma akdeclUmlıtlr. Fakat 

alAka•arlarca •• tekstil, ae de 
itiraf edilmektedir. 
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Bir baha lç,nde çocuklar 
evlerinden ayrılmıştı. Her biri 
lıf r tarafa giderken elindeki 
{300) kuruş kadar bir parn He 
İlhan lsınnbul yolunu memle· 
ketlerinden ~ün!erce uzakta 

ol n İııtanbul yolunu, tutmt>ğa 
~ituılş•f. Eliotleti pare hoydi 

haydi onu JJd iç lıaf ta idare 
edecekti. Bunu biliyordo. Bili 
yordu 11wınu, ınur:adına ermek, 

· zenj?:ltı ol bllmek. hele anasını, 
Labcsına para gvodcrebilmek 
içlu ht-r i e girecekti. Gürbüz 
dü, atılgandı. Yorulmak ta bil· 
meıdl. 

Parası bitince birçok evl~re 

uğradı. Tahta sildi, cam sildi, 
su taşıdı, ocak temlztedi. Hay
vanlara baktı. Bütün bu işlere 

kareıhk bit-kaç para He bir 
p11rça ekmeğe; yatacak temiz 
bir saman yüküne razı olduğu· 
nu söyledi. Hep böyle yola 
üstftnde uğradığı ıeblr ve ka · 
Babalarda işlerine JJHla rHı 

olanlar ııonradan onu o kadar 
ııevdller ki, aralarından ayrıldı· 

ğını istemediler. 
İlhan bu işlerle de kalmadı. 

Üstdne batına değlrmedea, 
tertiple eskicilerin eokıklardau 
topladıAını gördOğfl eıld paçav· 
raları, dökflk demir parçalarını 
kıyı bucak araıhrdı. Bayok 
e-ldcl dakk&nlarını getirip sat· 
mığa havladı . Bu yoldan da 
birkaç para kazanıyordu. Kim· 
seye yal vaı:madan geçindiği glbl 
uzun yolu içinde l&zım olan 
parayı biriktiriyordu. 

Gilnd~leri böylece çahşan 

ilhan, hlçblt akşam artık her 
y,erde bulunan gece mekteble · 
ılnden kılmadı. Açık kıfaaı n 
istekli gönlil 1ayeslnde as zı· 
manda çok ıeyler öğrendi. 

Böylece eeneler geçmlttl. Bu 
kOçQk çocuk ta artık 16, 17 
çağlarmda gazel nğhklı bir 
dellkaoh olmuetu. .lıtanhol'a 
daha hayli yalunlamıştı. 

Bu uzun yıllar içinde ını· 
11ına babasına her vakit için 
bulunduğu yederl hlldlımlı na· 
sıl çıhştığını da hep yazmıştı. 

Son zamanlarda artık onlara 
da para yardımında bolunmıya 
bıılımıştı. 

Gene eskisi gibi paçavra top· 
lamaktan vazgeçmemiş, öteki 
işleri arasında bu işini de hı· 

rakmamıştar. Şimdilik 15 gane 
yakın bir kurundan beri bir 
eskicinin yıkık damında gece· 
llyordu. 

lıban'm iyi temiz kalblillği 
yilzünden her konakladığı yer· 
de sevildiğini blllyorduk ... 

Bir gece herkes rahat rahat 
uykusunda dinlenirken İlhan 

oldukça yakındın gelen bir 
yangın bağrıımalarlle uyandı. 

Birdenbire yerinden sıçrıyarık 

seslerin geldiği tarafa doğru 
koşmıya başladı. 

- Olur e, diye, daıflnfiyor· 
do. Belki yangın yerinde bir 
ite yararıı.ıı. Bına lflaamu olan 
bulunur. 

Yangın yerine geldiği nklt 
evin hertarafım ıltıv aarmııtı. 

Dışırda ise bir zavallı yavru· 
cuğun ateşler içinde kaldığını 

e~yleşlyorlardı. Onu kurtarmak 
çarelerini de dOşilnOrken mut· 
tasıl ağlaşıp duruyorlardı. 

ilhan bunu doyar duymu 
kfiçilcek bir yavrunun yanabll· 
me acısı ile g~ntılden titredi. 

Bana dClllnda ruı olı ... 'Mh. 

------!- Bay Halid, Mevcud 
Rus'lar, Boynk Farklar,Ja Müsaha- ihtilafı Tetkik Edecek 

katarın Çoğunu [Kazandılar .. 

Y ilksek atlamadanlgüzel ~Lir estantane ; 

Parlı - Umumt . barbden 
ıonra ilk defa olarak Parlı'J 

ziyaret eden Sovyet Raıya'nın 
atletleri Franıa t•mplyoalarlle 
yaptıkları kartılaımalarda ıaya· 

nı hayret bir mevcudiyet göt· 
ıererek Fraaııs'ları yenmlıler. 

dtr. Rm atlet kıf Ueıt bqla· 
rınck Moakova'aıa metbar at· 
letlerlnden Zaame1ki oldogu 
halda yedi ktıldea ibarettir. Rm 
lar Parft'te Franıız Soıyallıt· 

lerl tarafından hararetli bir 
ıarelle karııı..mıılardır. Ruı· 

lar kazandıkları bu monffı· 

kıyetle Uerlda daoya .. mplyo· 
naaında bClylk bir rol oynıyı· 
caklarını gaıtermlı balonu· 
yorlar. 

Bazı Franıuı gasetelerl, Raı· 
ların ıpor kablllyetlaılnl ve 

mcı.abıJkılar e1nuında göater· 
dJklerf mevcudiyeti takdirle 

Klmııeye hlrtey demedi. Yalaız 
o tarafı doğru yarada. Açık 

gördağa bir peaçeradea daman· 
lar içine atladı. eo-ıu •otlak 
bulub kurtarmak lıtly,orda. İtte 
temiz yiğit kalbUHA'fn• talih te 
yardım etti. Odaaıa boğucu 

dumanlarını gözleri alıııncı, 
oıAcıkda yerde eerlU baygın 

yatan çocuğu gördl. Mini mbll 
yavruyu kucağını bnadıAı gibi 
geldlgl yerdcuı .biraz daha ıor· 

lokla atladı. Ko" kota. ağlamı· 
11ından çocuğun anneıl oldo&uno 
anladığı kadına malını teıUm 
etti: 

- Alınız, yavrunuzu getir· 
dlm. Korkmayınız yalnız bay· 
gındır. 

Dedi ve geldiği gibi uyku· 
ıuna dönmek için, içinde llOD• 

ıuz bir haf lf Jikle beraber azak· 
Jaşma\ istedi. Fakat gözlerinde 
Jrl ya~ damlalarlle boynuna bir 
ıdamın earıldıtını gördCl. Bu 
kOçClğCln baban olacaktı. Ona: 

- Oglom bını dClııyıdı ea 
hlydk bir iyiliği yaptınıs. Size 
batan cotan sevgimle benber 
uumgım ıo ~Gçdk uıupnı 

tepmeulnl• dejll mi? 
Diyordu .•• 1Uıan'a beter Ure· 

bk iki ktAıd oaatmışb. 

1Uwa h11nb fakirdi. Bu pı· 
raya belki çok lhtfyıcı •ardı. 
Fakat bu teklif onu •lıtacak 

kadar dzdfl ... 
O bir TOrk çocuğu idi. Borç 

bildiği bir Jşl para mukabili 

yapmasdı ... Gözleri dolmoıto. 

Seli darlyorcla: 

yHıyorlar. Masabakalar Parls'te 
mevcud ve bGtfin Soııyall!lller 

tarafından taklb edildiğinden 

11bada en bayak mlllt mfisı

bakalarda teudaf edllmiyen bir 
kalabalık gG1tı çırpıyordu. Mfi. 
aabakaların bqıadan 10nnnı 

kadar dalma bakim ko_,n Ruı. 
lar ıf ddetle alkıılınmıılardır. 

MClaabakalann en mtlhlml 5500 
metre Gzerladen olan sor ge· 
çimli yolan mClaabakaıA idi. 

Bo mClhlm mClaabakayı Roı 

atlet Zaametk 20 · 57 · 4,5 da· 
itikada kolaylıkla bltlrmlye mu· 
vaflak olmaelardır. MClaabaka· 
nıa lklnclıl bu atletin karde· 
tfdlr ve 4: metre t.rklı bitir· 
mittir. 

°()çClncCllClk n dGrdGnoClJClk 
ıene Ruılar tarafından kaza· 
nılmıttır ve Frao1a'nın en fazla 
lıtlaad ettlgl ve Avrapa'nın 

- Tflıekktlı ederim Bay, 
dedi, ben gerçi fakir bir ço· 
cu&om. Fakat... Bono nuıl 

onaylayablUrlm?.. Yılnnnm 

lise, bana ynramoson kurtul· 
maııının verdi~ eevlnel çok 
görmeylnla. BugClnCln olcayına 

benden almayınız, diye inledi 
ve yhl al al olduğa halde d6· 
nerek paraya bakmadı. 

Bo, Zonpldak'ta ol~ord11. 

O gtın de maden memleketine 
letanbul'un en bdyClk •e sen· 
gln fahrlbt6rleriDden biri ıel· 
mitti. TeudClf yangın yerinde 

de bolunmoı, olub bitenleri gGr· 
mdftl. ilhanın tertemiz ve çok 
yeğlt olan gGnCllGne .. ımıı be· 
le ne bulunmaz öslG, çocuk 
demlıtl. 

Zengin fabrikatör, içinden 
gelen bir sevgi ile llhan'ı ta· 
nımadan ona ba~landığını duy· 
do. Bu gene çocuğun kim ol· 
doğana n bayatını öğrenmek 

lııtedl. Orada bulonınlardan 

llhan'ın e'rinde oturduğu e• 
kici de nrdı. Oba dtd temi• 

oocuıan ne yolda ~fblJna 
" bltCla batından ge~nlerl 
anlattı. 

F.abrikat&r lıhan'ı yaklafta: 
- O~lam, dedi, k6'6k bir 

yaıana (KAtlbe) ihtiyacım var. 
Benlmlo beraber çahımık için 
.letanbol'ı gelir miıln? Şlmdlllk 
eana (50) lira kadar bir ayhk 
verir. ileride btedlglm gibi 
olurean, bunu çabucak çoğal · 

tı11m. 

İlball'ıa cenb Hıemedill 

Bay Halid IBayezit 

Fudbol !Jr-ycti ile -oehrfmizde 

ittifaka dahil kolflblerln mu· 

rahhasJara bugün Türkiye idman 

cemiyetleri ittifakı um,Jmi 

merkezi ikinci reis BeyHıd 

BBylavı Bay Halld'ln huzuru 

ile toplanacaklardır. Bu top· 

lanhda konoıolacak mevzu, eon 

zamanlarda İzmir kulılblerlnden 

bazıları ile fodbol heyeti ara· 

11nda ortayı çıkan lhtllAftır. 

Temenni ederiz ki, bonı çare 

balun11un. ÇftnkCl bu lbtl1'f, 

İzmlr'de gittikçe daha geniş 

H daha dClfClndftrilcft bir ma· 

biyel almıya haılamııtır. 

2 inci me•kllnl iıgal eden 

Fraa11z Mırf yel ancak beıln· 

ellik mevkilnl muhafaza ede· 

bllmlftlr. Maaahıkalard•n sonra 

Franıız erkanı btıktlmeti Ruı· 

lar şerefine bir ziyafet •ererek 

kazandıkları munf fakıyetten 
dolayı tebrikte bolunmoılar ve 
bu gibi temaııluın dalma ıenç · 
ler ırasında yapılmuını temenni 
etmlılerdlr. 

halde sevinçten parhyan yCl· 
zGnCl görlnce: 

- Kendine ltyık olan diri· 
mi benim yanımda daha çabuk 
balonun, diye ııııtlnı ok .. dı. 

llban bili blrıey aöyllyeml· 
yordu. Y alnı• kendlıılne uza· 
nan ellere earıldı. içinden ha 
kadar bClylk bir iyiliği etlrge· 
mlyen bu adama liylk olmak 
için geceli gOndClılCl çalıımıya, 
hiçbir oeyden yılmımığa and 
içti. lıte bagtlakd hlsmetlnln 
en hClydk karııhğını bulmuıtu. 
En eonunda .letanbul'a gide· 
bllmlı, hem omduğunilan çok 
iyi bir yere yerleıebllmlttl. 

ilhan borada kua bekçiliği· 
nl de aıtftne almıftJ. Aı za. 
maada tam bir inanç ka11n· 
mııtı. Artık anaıına babuını 

her ay ve bClyOk ıayılırda pa· 
rı gönderiyor, itin den uzan 
uzun ya•ıyor, her yas111ının 

sonunda da (Oğlunuıun kotla· 
lapna inanın Je ııevialn) dl 
yordu. 

İlhan fabrikatör S.y Cemilin 
61 bir evlldı gibi olmllfla. O 
kadar ki, onun her itini yı· 
kından görmClı heroeylle can· 
dan bığlanmııtı. 

Bir gdn kaeayı ıoymak için 
içeri ealdıran bir haydudu ya· 
kılamıı, kenalıl de ölamler 
atlatmııtır. 

llban'ın geçlrdlgi korkulu 
ganler onu Bay Cemll'le daha 
çok yaklaıtırdı. Bay Cemil 
•

1 Meğer bu çocuğu ne kaclar 

1etlyormllfllml ., Dl7e o••• 

Uoak Saylav Seçim Teftio Heyeti 

Uşak, (Hueoei) - Saylav ee· 
çimi höyük tezahOrata vesile 
oldu. ,,.hfr bayraklarla sOslen· 
miştf. Seçime 246 ikinci seçme o 
iştirak etti. Seçimden evel fırka 
başkam Bay Remzi Gtıree bir 
Föylev söyledi, neticede tamamen 
fırka namzedlerJmfz aeçlldl. 
Vlllyet umumi mecllel için 
yoklama yapıldı ve ekseriyet 
kazananlar miltteffkan seçil· 
diler. Sıylııvımız fırka gend 
katibi Bey Receb Peker'den 
gelen teşekkftr telgrafı ıtddetle 
alkıılandı. Umumi mecllıı aza· 
lan: Dit doktoru Bayan Samiye 
N•zım Alyan•k, Bayın Ane 
Sftleyman, Bay Şakrd Karakıya, 
Bay lımall Sonal, Bay Maıtafa 
Bacak, Bay Halil Sagcan'd,r .. 

Denizli, (Hoıaıi) - Saylav 
ve amnmt meclis Gyeıl ıeçlm· 

lerl maoasebettle cuma n co· 
marteıl gl'lnlerl şehrimiz ve 

eeçlmln yap,ldı~ Bılkevi hıı· 

tan bata bayraklarla ıGalenmlı 
ve 1-;ten gelen inan ve kı•ınçla 
kadın ve erkek bltfta olasan 
lıtlnklle oenllk yapılmııbr. 

VUAyet merkezinde ve kıza· 
lanmızda C. H. F. namzedlerl 

baıucundı çok zamanlar dCl· 
ıanda. İlhan iyi oldu. Bay 
Cemil de ilk fırııatta onu ya· 
nına çağırdı: 

- llban'ım çocuğum, dedi. 
Benim öz evlldım olmak lıter· 
mlıln? Sana kızımı vermekle 
ben bu dileğime varırım. Sen 
kızıma layık bir çocukaun. 
Onun da eana karşı duygoıuı 

olmadığına inanıyorum. Ne 
denin? 

ilhan huna .. ımııtı. Nasıl 
oma bilirdi? Dllek'I ona vermek 
lıtlyorlardı. Dllek, yaaında 

kendlııl ne idi? HenClz kaçClk 
bir ıervet bile yapmamııtı. Hal· 
baki ouu ne kadar çok ıev· 
mlştl. 

Babaaı gibi aevdlğı pıtro· 

nuna, Bay Cemil'e blltan da. 
ıftncelerlni temiz kalble temiz 
kılpltllğlyle ıöyledl. 

Fabrlk•tlr ona kucakladı. 
Alnından öperek gftldO: 

ve mOıtıkll 11yln general ~ 
f lk söz ve)l blrliglle ııeçu..r 
terdir. 

Umumi '. mecllı azalın J.. 
minde Denizli C. B. F. N.-f 
zedlerlnden Bayan l E11t &.rf 
makçı, Bay Fevzi ÔylO, R..

Sftrücft, CelAI Gerzllelf, ~ 
kGy kazaııından Saleyman T 
Kadıköy'la Bımdf, Acıpı 

kazasından Faik, Feyzi, ıl~ 
med Ali, Hamza, TavH k 
smdan Hamza Tdrkmen, ıf::.r 
med Kemali Şahat, Bayan I"' 
rlbın Nazmi, Emin Oowıti 
Çt vrll kuuındın Oımana 
bacı, Sadık Akgtln, Çil 
ıındaa Abdullah, Emin, A. 
rahman, (Faik-Bayın N 
bu ııefer mtlla'fl rey almı~ 
dır. Kur'• çekecelderdlr.J 
dan kaaaından Ted lk 
Tallt Tarakçı, Ahmed Ce 
kaunmıılardır. 

Dlln gece Hılkerinie 1 
eeçmealer teref ine 200 kf 
bir slyafet veıllmlfdr. 

A. Akawd01. ----Medeniyet 
Tehliked 

- Batı 1 inci •hilede .-
mltkllit ebemmlyeblz bir .1 
kHpaıadn lbiıret kalır. j 

Pulf lk dealalnln ddn 
en tehlikeli noktası haline 
meal için çok clddt Hbe 
vardır. Ve ha ite japonyı, 
yet Rmya, Çin, Amerika, 
nada, Avuıtanlya ve 
Zellıadl bn .. blllr. 
denizi ddnya ltlerlnde 
alacak nokta olmık lııtldı 

gGaterlyor. BlSyle bir lbtl~ 
ônGne geçmek için İaıfl~ 
ile Amerikanın benber 91"' 
maeı IAzımdır. Avrııpa'yı gelf/f 
ce; Fr1nıır·İnglllz hava dJ,ıl, 
muı akim kılmıya malakd ....... 
Muvaffak 01111111 için ~ 
lanma ile beraber yapıl-' 
.. tttır. Almanya ellAh bcı~ 
11Ai hakkı tanınmalıdır ve 
ıaretle aloalu koromaaa iM 
mul için çabıılmalıdır. 

- Ne arkftyonun çocotom 
dedi. Senin öyle zengin, öyle 
1tıngin bir yClreğln var ki, bu 
koıkoca bir ağıdır. (hazine) 

Narlıdere 

İlhan dClğ6ne bltOa alleaint 
ça~ıra111tı. Rlıe'den gelenler 
evlAtlınnın sevincine ortak ol· 
dulu. Hele gelinlerini pek 
ııevdller. 

Bo geçen geçen uzun yıllar 
içinde de Torban, memleketin 
bilgili bir toprak kıralı olmaı, 
bCltGn Tarklye'de Gn almııtı. 

Orhan lııe bayık rltbeli bir 
Tark ımlnb olmatto. 

Muülim 
S. A. 0Ula 

Cinayetinin Mu· 
hakemesi DevamdJI.. 

Nadıdere'de kuab M~ 
nın yolu Cl&erlnde pUIU k._,, 
kendblnl taammClden 614'/. 
mekle ıuçlo btıl'Clo~alltir .. ~ 
Hıean Ye oğlu lbnhlm'bl ,,. 
ruımalarını dan ı~ırceuclt il 
nm edllecekd. Şıbld My:t 
nn'ın DenlsU'de bala 
anlatıldı&ından lıtlaabe 111 

lfadealnln alınmuına karat ~ 
rlldl ve dmaıma .,_.. 

blmln~·· 
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Gftnlft~•;~,,:;;•;;;~-.... ............................ : ............ = .......... Soyadlarını Kütüğe Yaz- ödemiş'te Köyde Kmfh 
Bir Yolculuk ... Gorduk- dıran Yurddaşlarımız.. Bir Flidise Oldu 
lerim ve Duyduklarım ... 

--4-

' ' Bugnn Armut· -Köylnye iyi Şeyler Göstermek 
hı'ya geldim •. 

Dan de eoyıdlırını kcıtDğe 

yazdıran yarddıılarımııın adlı· 

rını ıpğıyı yasıyoruı: 

Mee'udtye mıballeelnde 33 
numara«Ja Ali oğla Ahmed 
Zorbozan, 224 numaralı polis 
memuru irfan görke, 5 inci 
ıuhaofye maball~alnde Kapanl· 
zade ıokatında 1 nomuada 
Fehmi gftoak, Buca'da Orta· 
mekteb mOdOr munlot Bflsnü 
f!Ördenb, Evlrııf tabı fidan .M. 
Şakir Met, Failrpa,ı mahalle
elnde 21 numarada Ca,ld Mrn 

ku, 181 numaralı polis memura 

M. Niyazi Möröy, ~ümrük mu· 
hafaza mP;uurlarmdan 2090 

Mueıara Melt'şlir, Muhtar Ah
meda~a sokağında 2 numarsda 

Oamau Kanylk, Kabnmaalar 
malaalletlnde 1 DtUDanM Ah-
mbd ~ramıovı, S.n'ıt meb~bl 
muallimlerla41en Rıb•I llolo· 
kmt. 8111mılian~'de Abdötfıb 
efendi mahalleıln~ 30 mun•· 
nda Necdl Karaeel. Çayırlıbıb · 
çe•de OllAllıtimer etJetlade 
A'bmed özue, Tepecik mahalleıl 
mOmeuill Ali özftdftz, Aydın 

demiryollarJoda kav11 Mehmea 
öztulu, SelAtinoğlu mahalleııhi· 

de 4 1 numarada Ahmed öz 

görkc:y, Aııaneörde 5 num1raıii 

Nr.cib özgücao, l lnd Aab.lye 
maballr8fnde 9 nunıarada Ha 

8an özgOnter, Horsa kAllH Salih 

öışf~ınan, Halılri{aıpışa cadd~ 

sinde 179 numarada Lütfü 
önasye, Pazaryı'rl mıhallcelnde 

Ycolyol sokağında 13 numara• 
da Ali ölçücOoğlu, Hüseyin 
oğlu Şiıkrü özach, Buroava 
AltındaA köyünde Ali \e LaHo 
özyazıcı, Olceton Ultiln kum· 
pınyaaında Ali Tartanın, la 
mctpaea mııhallesinde 15 numa 
rada Mustafa canbaıı:oğlu, Mem· 
duhiye maballe1lnde 84 numa· 

rada Muıtafı çlçeker, Kar11y•· 
ka'da Alaybty ııobğıoda 49 
nomarıdı Mebo.ed çamh, Me· 

Ahdnllah, Eski Bacanağını öltlOr· · 
dnkten Sonra Ağır Şu rette Yaralandı 

Tnr kiye' mi zl n Lazımdır. Hakikate inandır· 
modernııe edil· dığınız Dakikada Ondan Her· 
mı, bırıcık kö- şey Bekliyehilirsiniz .. 
yncdeylm,. Çok '--~---;...-----~-~--~! 
dtızgftn fellyen bir elektlriği, elde edilen randımanla yaph· 
lekeelz, temiz bir ıuyu, üzerin· r,lmıt . Köy ~imdi öyle vazl· 
de tek bir kiğıt parçnı bile yeıe gı-lmlt ki, mekteb veya 
hulunmıyan kaldmmh cadde- gençlik oıyed mfi11mı-relerin 
&inde yOrılyorum. ar11ıoı geclktlrlrluae köylOler 

İlk uğrağım okuma od11ı geliıleı: 
o\du. Eskiden tanıdığım bıt - Nlçlo müsamere verrul 

muılllm Ray Mustafa orl'yl, yorıonuz! 
burada başına topladığı gençlere Diye muallimlere c;ıkı~ırlar · 

birtPyfer 'Föylemekle meıgol mı, ... 
buldum. Bir arılık yımm• gtldi: Arkadaşım bana bunları an· 

- Ne iyi ettin de geldin. latnken pek uzalı: olmıyan ve 
Bu alı:~am köyOmOz gençleri bu köyde geçmiş gftnleriml ha· 
Ye mektebimiz çocukları bir- tırladım. Herhaogl bir tesadOf 
Hkıe köylOye bir mOeamere ve- bir gftn beni de .'\rmudto'ya, 
recı-~lz. bo mutlu köye muallim olarak 

Sonra birlikte mektebe git· göndermişti. Mektebce · ilk 
tik. Köyftn ökonomik, soysal defa olarak • bir mDeamere 
yıpyıoına alt tılebe ve mual· verllmeıini arka dış la rı mı 
llmlerce yıpılan graf iklerl gör· teklif ettim. Bepel de kabul 
dam. Mobilin en canlı nokta· ettiler. Harıl lıarıl hazırlanmıyı 
lırını aydınlatın bu grafikler başladık. Çocuklarımızı yetiştir· 

hakikaten çok luymetlf •. dik, fakat ne bir sahnemiz, ne 

~~~~~---~~~~~-
beni bir telAo aldı. ÜzOntıl 

başladı. Çok geçmeden ôğreo· 
dik ki: çocuk babaları: 

- Bizim çocuklar tiyatrocu 
olamaz. 

Demişler ve evden dışın 

çJkarmamışlar ... 

Arkadıtlarla ev ev dolıotık. 
Çocuk babalarını ı;Oçlüklerle 

kandırdık, bir iki sa"t gibi ol· 
dokça uzun bir gecikmeden 
sonra mOeameremlzl verdik. 

Ödemlo'liı Kaymak'çı köyOn· - gant tıbancaaını çekerel' iki 
Stll~ymın'ı de ottıra• Ali GAia Stileymın defa atrt etm'lı, 

ile Abdnllah oRollatitıdan Me· öldürm"fteUlr. 
mit o~lu Abdaltıb atallfnda bir Abdollıh o ııratla yrrr. dOt· 
Hk 'a olmoştor. mit ,.. ellndekt tıbarıcı ••~t 

Bunlar önce bıcanık imlolror. ılariıılı: k.ı-ndMbln de i»aEıodan 
Sftleyman'ın bil4bara karısını ağır surette yaralanmasına ııe · 
hrışamıe olmHından kıuo At>- hehtyd vermletJr. 
dullah, kliyOu kabveııloe gitmiş, Valf 'a tahkikatına (M~nıie 

orada oturan Süleymıo'ıo yı• mtiddrlnmumHiğince denm edil 
nına sokulınuo ve taşıdığı 011 ııu·kt~dlr. 

Alınanya Loııdra Kararlarına Karşı 

NclPr Düşünmektedir? 
- liıeı 1 inci 11blfede -

cuma gftnG hazır olacaktır. Bu 
cevablar Almaoya'Dln Parla 
v11 Londra elçileri bay Koıter 
ve Von Bos neıtasile hPr hO· 

kümde te•dl edilecektir. Ce· 
vahın anı çizgllul takarrQr 

ı~~~----------·~--'.o-~~---
BiDdc IOl numarada lnet Pu· 

etmfş ol"9 gerektir. ÇDokfl ıon 
gOnlerdeL:I bummıılı faaliyet 

durmuıtur. Boğezındık! lhl· 
hahın ılddetlenmtılnden ola· 

cak bay Bitler ÜercbteıgaMD'e 
gitmiştir. 

Hariciye mllatetın Bay Eoa 

Bulô• da preotip hlNtiı.: lla· 

rarlıpn ceftbın kaı't ıekllnl 

Yeimek lolm hariciye ıerYlile-

Aktım gftndOzden öğrendi· de yerimiz vardı. Gene arka· 
~im mftsameredeylm .. Yaratıcı daelarla oradan, buradan teda· 

Bunları gören çocuk babaları 
sonradan hep yanıma geldiler. 
Af dilediler. O ~ün(ln bışlan· 

gıc1D1 bil& devam etmio gör· 
mek.le duyduğum sevincin bf\ 
ytUdOğtınO diitGnemlyorom. Ar· 
kadaeımın ellnl sıkarak ayrı · 
inken: 

cldlye mahılleıılnde 488 noma· 
rada Hasan Dayan, Çıyırhbah· 

kin, Mecidiye maballeılnde 9 
numarada Rıza n alleıl balkı 

Sünon, Kıranllna~ı Mhıtpa~a 
yokuşunda 33 numarada Hı18o 

Sarıoğlu, Etrefp,aea'ıda l inci 
ıalcymaoiye maballeefade 4. 
numarada Rıza Sudal, Kahra· 
mınlar'd11 35 numarada .KJzım 
Nazlf Şıngader, Otbanlye ma· 
bılleelnde 827 numarada HO
aeyln ';iınıbal, Alaybey mahal· 

l"ılnde 1 i numarada Kadri 
Şenlier, K.areıyıb'dı Bahariye 
maballeılnde 22 numarada ea. 

ıeyln Yentürak-, Yapıcıol}ıu Ya· 
ıufdede cadieeltıde 131 aum•· 
nJı dükADda kuaıa Sadık 

K.eelcler ıoyıdlarını almıılard11. 

rf ne terkednek kıt ııporları 

yıpmıya ghmlılerdlr. Cenbın 

metni müebet ve doetıne lmtı. 

Almanya Londra aolaımaluını Ye bulucu ku~retinl her yerde rlk ettiğimiz birkaç tahta ve 
göıteren Tark zeklsının kuv· direkle mektebin avlı8Jnda bir 
-.etini borada da bir anda gör· fııkelet kurduk. Etrafı ağaç 

mek kabil.. Genle, tavanıız bir dıllarlle örtttık. Gazel, meh· 
tlzDm ma~asaıı.. Bol elektlrik tabla bir nfııan geceıılnde mfl· 
slyuı, ortada görDcCUerln DıD· nmeremiıl Yermeyi kararlat· 
memeıl için kurulmue bir ııobı. ı d L ır ıA., 

Sahne çGk baeit.. Dekorlar KôylQyü çağırdık •. Tam ııh· 
muhite uygun.. Kenarları hah· neye çıkılacağı 11rıdı idi. 

lırla örtnlft .. Mfttevazl bir havı Temeli için yetlıtirdlglmlı ço· 

- KöylOye iyi eeyler glJı · 
termck lAzımdır. Hıkikıte 

ioandırdığınız dakikada ondan 
her oeyl bekleyeblllrelois ... 

çe'de 77 numanh adada Mer· 
yem Dönmez, Abdollıhefendl 

mıbaltulnde 4 namırah evde 
otoranler görgDn, Seydlköy nı· 
blyeıdnin Garell köyilode 12 
numarada İbrahim gGreceli, İı · 
metpışa maballeılnde 3 numa· 

radı Mchmed gözmen, Buroava 

divınyolunda 15 noıaarada Bah
tiyar DlndOç, Kantat Bılildfat 
patı ca.tdealode 2 aoaund. 
Ali İsgl•, Mee'udiye mahalle-

teneffftı edlyonunus. Sade bir cuklarımısdan tek bir taneıl Diye mırıldanıyordum. 
ketenbeslnden yapılın perde onada yokta... Arkadaıları ve 
yava, yav•e açılıyor. 

Temiz giyinmiş mekteb yav· 
raları ve arkalarında kôy genç. 

lerl hep birden letlklAl martı 

•Oyledller. Birbiri ardınca ,gelen 
tarkı, manzume, plyeı ve ko· 
medllerde bGyGk munf fakı· 
yetler gôeterlldl. Gençlftln n 

mekteMn blrblrlle kayaıtmaaı 

ba "rt• köyde ne canlı g1'rl· 
Diyor •• 

MClaamereden aonra bıemo· 

ılllm Bay Maeaala Narl Ue 
kontta•. Bana kGy hakkında 
çok ~erli hllgl veren arka· 
~ma k6yllaQa ha gibi mü· 
1amerelere karp gGeterdi~i ali· 
k11ı aordum. Aldı&ım cevublır 
çok özltı idi. 

Mtıaamerelerl ıık ıık yapı· 
yorlarmıı!.. Hazan bunlara • 
Gene kGylGnDu lıteğlle . kDçClk 

bir de dcret ekUyorlarmıı.. Bu 
ıaretle tlmdiye kadar birçok 
fakir mekteb yanaları glydl
rllmlı.. Mektebin ıınlarındın 
mGhlm bımı mGıamerelerden 

ANADOLU 
GGıılGk Si,...U Gazete 

Siıbip ... ., Baıyazganı 
Haydar Rlfdl ÔKTEM 

Umumi nepiyat ve yazı ioJ.eri 
müdürü: Kemal Talil KARACA 
İdarebaoeai: 

İzmir İkinci Beyler aokağı 
C. ıı.ı& Fark• biaaa içiade 
Telgraf: lzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 - Poıta kutuıu 405 

ABONE ŞERAlTl: 
YılJılı 1200, Alb aylığı 100, Oç 

ayJıAı 500 kU11ftw. 
Yalııenea ~ i~ ıteaelik 

abone lcreti 27 liradır. 
Beryerde 5 ~Ul'Uftm. 

lal geçmit ntlıhalar 25 kuruıtor. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BAS m 
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kefelerinin ma .. menellni bulmak 
için koaelaa ağırbk) 

M•naeueıla Ynlyel, ıeeelek. 

MaYHİ - l. araaal 2. kufi" 
lıkh, 3. kop, 4. yönlD. 

Ma•nl ytırtlmek - lyılmMk. 

Ma .. uaf - yamuelu. 
MaHç - 1. borgaç, burgaç, 

2. bClk61mGe; 3. bDkrl, 4. baktır, 

5. çelpeeik, 6. dolambaç, dolam· 
haçlı, 7. dolatık. 8. dönemeçli 
(yol) 9. eArl, egtllmltt 10. engebeli, 
11. iAri. llrilmle, 12. lğri btıgrfl, 
13. kekrl. kekrD. 

Muzaaf - 1. iki kıt, 2. kat 
kıt, koa, 4. kof, kota (çift man.) 

Mu11f - ı. bı~lı, batlaamıı, 

2. katılmıf, 3. takdmıı, 4. ulak, 

5. olaumıt 
Masafler - }. cialçea cbi6çi, 

2. kuanu. kuanmış. 3. ko.,.a, 

4. kulan ( meramına nail olan 
mın, ) 5. mayrak, 6. molo, 7. 
atkaeı, s. dıt gelea, 6ıt6n gelen, 

9. ya~ baaMD, ıo. ye~Dl, 11. ye· 

gın. 12. yenen 
Musaffer olmak - 1. Mil· 
L 2 Lazanmak. 3. öktelemek, m••· . • 

A dırmak (k1Tmak demek laede "*• lllD 

harpte dGfm••• mauf fer olmak 
yerinde de kullınıbr) 5. atmak, 
6. dıt gelmek, QatGD gelmek, 7. 

yenmek. 
Muzafferiyet, - ı. kazanç, 2. 

utku. 3. ClıttlnlClk, '· yengi. 
Mauhame (etmek~ - 1. aAıt· 

mak, 2. ltltmek, 3. kalkıf1D8k, 
4. ııkıttırmık. 

Mosaharet, 
yardım, 8. y6lek. 

ı. kömet, 2. 

M...ıa.na etmek, - 1. arka· 

M. Emin 

luıak. 2. arb ol8a~ arka Yer 
mek, 8. buumak. 4. lğetm•kt 
lketmek. 5. kol ol .. k. kblla· 

-k, 6. ıtrbmelr. 7. ,..a.-•IG 
8. vardım etmekt 9, yan blrmek1 

Masahlr, - l.ı arkla, 2. uka 
çıka•, 3. arka Yeren, 4. arka Ye• 

rtcı. 5. koldatt 6. yardnne1. 
Muzaharafıt, 1. çepel, 2. ~ör• 

c;6p. 3. kaklr, 4. phllk. 5. ıDp· 

rlatCl. 
Mauyaka - 1. akçumhk, 2. 

buoai,p•, 3. baDUalak; ' banğ, 
5. banp, 6. bunluk, 7. butar. 
s. danthk, 9. darlık, 10. dıqık· 
mı, 11. dıkız~ (me&arlyet man.) 
12. gtıçlOk, ıs. kw, 14. kMılma, 
15. kıa&alall, 16. ııkt, 17. ııkıl
cım, 18. ııkıntı, 19. yok.lak, 20. 
zDğtırtlDk. 

Muuyakada buluDaıak = ı. 

bızıkmık, 2. bunalmak, 3. duda 
kalmak, (, darıltmak, 5. eıkılmak 
6. 11lnntı çekmek. 

Muaayakıcla ola - llkbn. 
Mazayaka11• - tuıı•. 

, Ma111yakalı - b~n.t 

Mauyabyı dDpnek IJlln· 

gaalamak.: 
Mazi ("siya" dan) - 1. carık.; 

2 ıeık -.eren. 3. parlak; '· .,_1ı. 
yan, 5. yaldırıcı, 6. yalcloracı. 

Mut (em• edea mm.) - lael· 
ten, 2. ııkan. ııkıca. 

Mazlyal - aiaekler. 
Muzip - 1. Utten, 2. takılan. 

3. yoga. 
Maslpllk etmek - takılmak. 

Maalr - 1. ayıg, 2. dokunan, 

S. onay11s, '· yanmu. 
Malir olmk - 1. doftmak, 

• 

Moılb - 1. doğru, 2 llgı•, 

3- omallt ' ' n•n, Ylll'lf~ 5. 
y1111119l•S/1 yuılmsya~ 6. y6ntem. 

M.. - ı. ıyat dl eyea. 2. 
kerçik, 8. kıngır, 4. 6Pı 5. öne• 
ğa, 6c &~. 7. timekçll. 

MUlis olmak - 1. ayık dire· 
mell, 2. •111 .... ık, 3. dôlJıetmek. 

Mma (nlhhı) - ı. bGt6'• 
bfttöy, 2. uğrı1a, oraea. 

MaaUI - 1 an bulaa. anya 
gllıea, 2. barıttıran.; 3. lyilettlıen, 
4. yapcl (büem Hhhre muı.) 

Mlatalll - 1. emtek, 2. kapıl. 3. 
ıı6bl, (Mıl beysi man.) 4. a..gt, 
5. mana. 

M..,..aba (IDQfllmma) - 1. sa 
getmea, 2. y~marlulr, 3. yakı 
(yarayı konan mupmba) 

M-ltlklf - l. kllı· kırk ~arar, 
2. tld&. 

--kil olmak - kıa4btlamak 
M1itt - ı. ua~, 2. aya, 3 .. 

ya .. uk 4. zumaıak, ıam111k.ıı 

Mutt - }. bat eğ\~ 2,. ıl>· 
si geçer, ıa.8 'tatulor, 3. tapbao, 
3. totonalmuı. 

Mutabakat - 1. garam. 2. dd. 
zenllk, 3. uyarhk, 4.: oygulak. 

Mutabık - 1. çımeak. 2. dô 
lelr, 3. lrGUiA, 4. kip, 5. M~ 6 -

tı .... n, 7. tat (mava,k, ref tk1 

ark.a.. maa., 8. o,., 9. DJPI'• 
Mutabık gelmek - ı. bel6f• 

mak, 2. ..... S. ayaıak, 4. 
uy• ... ak. 

Mutabık kal-.k 
mak. 2. ıaMtlmek, 
oılaf.U.. 

ı .•••• ,. 
3. aylltmak, 

11.ıal , • ..,) - ı. illm't 

milııant Qzere ve urbotl mi· 

zakera' tçla enı olarak- kibal 

etmekle linlt. BffhaııM bti mi. 
ıavatı kaydın ıtrar• edltlyôt M 

Almınyı'11111 da cayben ~tletl 

gibi mft8avi eartlırla ml11kere 

eder bir partner olduğu teyld 

oluaay'>rmoo. 

Almany• bir hua ·~· 
ııaıDı. aluiına çokc, tar., tardır. 

2. C>rtlcft. 

Mtdalabar - l arı....., 2. 
ıllf, 3. 11111. '· ıillk. 

Motatıaa (MDllıkıe) - l.ı hllA 
~ biıakı• (aınr, noktal ahar 
man.) 3.; dıııııace, ı. clltGHt. 
5 ." gôrtlw 6. ok•Jot, 7. llkfe~ 
(f tkv •e mülthı• mıa.) . ..,,
gıa. 

M9talff etmek - 1. b.i'lilmakJ 
2. çlrk-.e:~, 3. dttenmek, 4. g69' 
den geotra:ıek, 5. klngftl k•~i 

6. okuımk 

Mcıtaıua hblumnk - ı . •· 
kınmak1 2. eaaıkmak 

Mtllatebi - 1. •nmı, 2. dl· 
leme, :3. isteme, 4. .orun 

Mutualllf - ı. atan1 atMtı 2. 
gerclk, 3. tremıf, 4. öğltlila, 5. 
ölGng~, öğeagen 

M•ıaearrıf - 1. la (M~ 

maHk mm.) 2: pitkifiıfl, (ma•· 
tMll, idareli lllB) 

Motaaanet - 1. d~Dı 
2. lllHllBID, iM 7,,.alf. 3. 
umolın 

Mu1aı - 1 . .......__. .. ,, 

2. pollt. 3 ...... 
MutHUt - l . .,.,. ... , 2. llıô-

711• ltll119' 3. taftlk· 
MtHilY•t eflilek _. 1. bqnı· 

mık, 2. bat eğaek, 3. etiemıUt. 
4. yola gelllılW. 

MutuMIWll' - l. bliln~k, 
2, bııınkı, 3. batı yerde. 4. bo· 
yun veren, 5. yamutak. 

Muteber - 1. callii1 2. g69e· 
ailen, gdvenlllr, 3. ileri geU11, 
ileri gelir, 4. inamla, 5. llilMllan, 

lna111br, 6. •ydat, 7. .,..._, 
...... 8. 9 
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Mahkemelerde 

işanl s nı ··renin Es-
. k. aceras ar .. 

--~~~~~~~~-EW~~~~~~~~~ 

Daloplıkuyo mahallesinde ol· çıktı. Osman kumardı yirmi 
şanlıeı bayan I~eylii'yı bıçakla beş kuruş kazaumı9tı. Kendlel· 
yaralıyerak öldftrmekle suçlu ne kMredildl. Bunun (lzerlne 
Nihad'm duruşmasına dtın ağır· Osman, Abldinln 'ftzerlne hü· 
cezada devam edilmiştir. com etti. Fakat hen araya 

Bayan L~yl4'nıo, Nihad ta· girerek kavgalarına mlinl oldum. 
rafından evelce kaçırıldığı ve Osman tekrar hücum etti, üçün· 
kirletildiği sırada nüfoe hilvlyet cd hücumunda gene araya 
cüzdanına göre yaşı 15 den girmek istedim, Abidin bana: 
kilçük imiş. Fakat sonra yaşı· - Sen karışma! Dedi, ben 
mn oneekiz olduğa hakkında de çektllb evimin kapısı ônilne 
teghlhi sfo davası açmış ve bu gittim, vak'oyı oradan eeyret 
dava neticelenmiş, fakat katil meğe başladım. O sırada Mu· 
Nihad Uıim ücretini verlb ilamı harrem; .Abldlo'e bir tabanca 

vererek; 
alamadığı için kirletmek soc;on· 

- Bono al, var. ben diye· 
dan da yrıca mnznondur. tini veririm, dedi. Sonra Ahi· 

Dünkil duruşmada mahkeme din; Oeman'ın yanına kadar 
bnşkaoı bay Süreyya; suçluya gitti, tekrar geri dönda, dö· 

f zmir ikinci icrıı memurin 
ğnndan: 

Bay Ömer ve hacı Ômerin 
Emltlk v" Eytam bankaaından 
ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği İzmh'de 
Hami dl ye mahalleslnfn «Yeni 
ikinci Osmaniye> Zlverağa so· 
kağanda 20 No.tajlı ıahtani 

bir koridor solda bir oda ve 
bitişiğindeki kapıdan girilince 
kftçük bir sofa det katta bir 
sofa ve bir oda olub evin arka 
tarafında avlu, hel4 ve motbahı 
olan bin lklyüz lira kıymetin· 

deki evle gene ayni mahalde 
22 numaratajlı ayni evsafı haiz 
avlu kısmında bir fazla odası 

·olan gene bin lklyQz lira kıy· 
metli evin mftlklyeti açık artır
ma euretlle Ye 844 numarala 
Eml&k •e Eytam bankaQı kanu
nu mucibince bir def'aya mah· 
sos olmak şartlle artırması 
14.3.935 Perşembe günü saat 
ooblrde İsmfrde hflktimet ko
nağı içindeki dalremlr.de yapıl· 
mat ilzere :10 gün müddetle 

Bornava satın alma komisyonunda iha· 
leleri yapılacak olan asker ilanları 

Burnava Askeri sa. ol. ko. dan: 
Burnan'daki kıt'a ihtiyacı olan 200,000 kilo arpa kilosu 4 

kuruş 38 eautlmden talibi ilzerlndedlr. Son ihalesi 13.2.935 
çarşamba gün il saat l 1 de yaptlacaktır. Daha ocoza vermek 
fetlyenlerin mezkur günde muvakkat temlnatlarlle Burnava'daltl 
askeri komisyona müracaatlan. 419 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAnlan 

Ankara M. M. v. eat. al. im. dan: 
Bir tanesinin tahmin edilen f111ti 125 kuruş olan 200.000 

tane yerli veya anopa maı..nolatından olmak Qzere çıplak alimin· 
yom matara. kapalı zorf la ı>kslhmlye konmuştur. İhıleel 3o·mart 
935 cumartf'Sİ günü saat 15 tedlr. Muvakkat teminatı 13750 
liradır. Şartnamesini onlki Jlra elli kuruşa almak ve arneğlııl 

görmek jçfn istlyr.oler ha ~ün öğleden sonra komlıyona uğrıya· 
bflltler. İstekliler ekailtoıiye girebilmek için kanunun tarlff 
dairesinde mulr'akkat tP.minat ve arttırma ve elulltme kanonunun 
3 cü m11ddP.11indeki vesikulurlıt birlikte teklif mektublarıoı enaz 
ihale ııaotindı•n bir saat ı•v\·,.l M. m. v. sat. al. ko. nona ver· 
mit hulnnmaları llAn ohrnı•r. 12 27 14 27 434 

lzmfr Milli Emlak Mudürlüğünden: 

Beher kilom :( kuruş muhammen kıymetli Abdullah ağa ve 
Yağçayı mıntakaeında toplanmış olao tahminen fiçbln kilo zey· 

Borsa ...... 
Borsada dilnkil ilzdm ve z•· 

bire eatışlan aşağıdaki oektl· 
dedir. 

ftzftm Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
63 S. StUeyma. 12 15 
48 Trifanf dls 14 50 14 50 

6 j. Taragan 16 16 50 
4 Milskl. lnhi. 11 25 11 25 

121 

Afyon Satışları 

gr. Kilo 
87 Uyoş. mad. in. 70 70 

· Derece (11) 

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

3475 Buğday 4 15 4 50 
390 Arpa :J 80 3 875 

21 Bakla 5 5 
100 Börftlce 4. 75 4 76 
495 Sueam 11 11 
350 P. çekfr. 2 75 2 75 hukuk mahkemesindeki tashihi nöşöode birdenbire ell4hıoı 

sin ildmının kendisi tarafından 
barcı verilme ~ suretile nlınıb 
alınmıyacağını sordu, suçlu NI· 
had; parası buluwnadığını ve 
ilamı alamıyacağını eöyledt. Bo 
yilzden Nlhad'ıo iki suçtan ce· 
zalandırılması mahtemeldir. 

ateş etti, ağzından 

beş-on adım kaçtı. 

dilşerek derhal öldü. 

vuruldu, 
Ve yere 

satılığa konuldu. 
Bu artırma Dfl!tlcealnde satış 

bedeli tahmin olunan kıymPtlo 

tin 14.2. 935 perşembe günü saat 14 te pazarlık euretile ve peşin 
parn ile sntılecaktır. Ta1iblerin o saatte Mllli Emlılk mOdürlye· 

172 Pamuk 44 50 

lzmir 2 inci icra 
memurluğundan: 

Suçlanan ba şekildeki ifa· 
desi Ozerlne lddta makamını 

legal eden Mnddelomumi moa· 
vlnl bey ŞeYkl, dava dosyasının 
kendisine verilmesini istedi, 
mahkemece bu dilek kabul 
edildi ve muhakeme başka 

gOne bırakıldı. 
Halkepınarda Kuruçay ma· 

halleslnde O man'ı öldüren 
Abidin Ue Abldlnl suça az· 
mettlren Muharrem'fn ve bu 
vak' münasebetile yalan yere 
şohidlik etmekle suçlu lbrahl· 
mln doroşmııl rına dnn devam 
edilmiştir. Şahid boy Fadıl 

vak'ayı şöyle anlatmıştır: 

- Kavga kumar yüzünden 

Bu şahldden e nra müdafaa 
şahitleri dinlendi. Bunların an· 
tattıklarını göre Osman ellnile 
bir kazma olduğu halde Ahi· 
dln'in ftzerlne hücom etmiş, 

Osman, Yusuf, Emin, Hasan 
ve daha bir kişi Abldln'I or· 
talarına almışlardır. O ıırada 

Hasan tabancasını Abidln'e üç 
el atmışsa da mermiler dıvara 

saplanmıştır. 

Abidin de: 
- Can kurtaran yok mu? 
Diye bağırarak iki el ıflAh 

atmış, korıunlardan birisi Os· 
man'a isabet etmto. Osman 
dizleri ftatüne diloerek: öl
mftetftr. 

Şahid Emln'fn makkemeye 

getlrtllf b ifadesi alınma~ flzere 
doruşmanın devamı baoka gftne 
bırakılmıştar. 

yüzde yetmieb,.şlnt huluraa en 
çok nrttırana Uıolesl yapılacak-

tır. Akel takdirde 2280 numtt· 
ralı kanuna göre satış geri bı

rakılacaktır. Satıı, peşin para 
ile olup müşteriden yalnız yfiz. 
de f klboçuk delltillye masrafı 

alınır. İşbu gayri menkul fize· 
rinde herhangi bir eekllde hak 
talebinde bulananlar ellerindeki 
resmi vesaik ile bfrlikde 20 
gnn zarfında İzmir icrasına mü· 
racaatları IAzımdır. 

Akel halde hakları tapu elci· 
lince malum olmadıkça paylaş· 
madan hariç kalırlar. 4.3.935 
tarihinden 1 tibaren şartname 

herkese açıktır. Talip olanların 
yazde yedlboçuk teminat akçası 
veya mUli bir banka itibar 
mektuba ve 33-17962 dosya 
nomaraelle ikinci icra memur· 
luğuna müracatları illin oloonr. 

B. fe. No. 125 

tine müracaatları. 433 

İzmir Milli EmUik MOdürlüğünden: 

Cümburlyet mnddeiomomHlğinden müdevver umumi ha· 
pfehaneye ald mevkufu mahkemeye getirilen hapıslara mah. 
sus kalfser bir aded kamyon. 

Lira 
150 

Cümhurlyet müddei umumillğlnılen müdevver tenezzüh 
otomobH. 

150 

Hükumet konağı avlusunda aşçı barakası ankozı. 6 
Yukarıda yazılı kalfserle beraber bir ndııd kamyon ile tenez· 

züb otomobili ve enkazının mülkiyetleri 28.2.935 perşembe gü· 
nü s11at 14 te satılacaktır. Taliplerin o saatte Milli Emlak mü· 
dürlOğftne mO.racaatları. 413 

Kemalpaşa asliye mahkeme· 
~nden: 243 

Kemalpaı,a kazBSına t&bl 
ulucak karlyeelnden hafız meh· 
met kızı meryemln nlkAblı ko· 
cası iken tegayyüp eden kavaklı 
dereden eyyüp oğlu mehmet ali 
aleyhine ikame eylediği boşan· 
ma davaBJ dzerlne asliye hukuk 
mahkemesinden kanonu mede· 
nlnln 138 inci maddesine tev· 

fikan boeanmalarına dair veri· 
len 243 numaralı ve 23·10·934: 
tarihli hüküm müddei aleyhin 
lkımttg&hı meçhul bulunmasın
dan hukuk usul mahkemeleri 
kanununun 142 inci maddesine 
tevfikan bir ay milddetle tebliğ 

makemıoa kaim olmak Qzere 

gazete ile ilanına mahkemet mez· 
ktirece 10·2·935 tarihinde karar 
verildiği llAn olunur. 
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10. töre. 

.Muteber makam - ha1Jbncak, 
(ihtiram mevkii, en muteber kö· 
şe place d'houneor man.) 

Mutedil - 1. amıl, amul, 2. 
oran (iklim, bava hakkında), 3. 
ılık (havada ve suda hararetin 
mutedilliği man.} 4. ılıman, ıl· 

man (hava hakkında) 5. konaktığ 
(temkinli, mfifrlt olmıyan· man.) 
6. oranlı, 7. orta, 8. eluemce, 10 
şennlğ, 11. tempfg, 12. yavaş, 13. 
yumueak (hava hakkında) 

Muteklf - 1. çekilmi , 2. el 
çekmiş, elini eteğini çekmiş, 3. 
oturak nmfite alt, melmeuda 
man) 4. oturucu 

Mutekit - 1, biUçfi, 2. inanın 
3. lnamelı 

.Mutemet - , l. dayanılan, da· 
y nılmış, 2. gfivenilen, güvenilir, 
gOvenlleblllr, 3. inak, 4. inam, 
5. inamla, 6. lnanacıık, 7. inanç, 
S. lnagu, 9. in nıhr, 10 lşançlı, 
11. püdfilmfis, 12. eağlam, 13. 
seolmll 

Muteriz -1. ~arşı gelen 2 kar· 

fJı koyan, 3. sını:ımsı , 4. yat (mo· 
hallf, muhasım m n.) 

Muti - 1. baş eğen, baş eğmiş, 
2. cete şll, 3. dinlecen, 4. dinler, 
dlnlfyen, 5. dölek, 6. eslek, 7. 
etgü, etkO, 8. göndem, 9. kotgı, 

10. könilk, 11. Ondem, könl, 
kOtıüçen, 12. oyan, 13. 6z(l yola, 
14. yatman. 

Muti olmak - 1. hağnnmak, 
2. baş eğmek, 3. boyun vermek, 
4. uyurmıık, 5. yavşımak. 

Mutlak - 1. bağsız, 2. başala, 
3. başıboş, 4. bavına buyrok, 5. 

blldlğl gibi, lıtedlğl gibi, 6. koy· 
verilmiş. 

Mutlaka - 1. en gOcO, 2. ıdı, 
3. kesenkes, keetimkes, 4. ne 
olursa olsun, 5. laman, 6. tlııbekes, 
Qebekl, dakes. 

Mutmain -- 1. arhayın, arkayın, 
(temin edilml,, emin man.) 2. 
dinç (dinlenmiş, rahat man.) 3. 
Jnanmıı, 4. inç 5. kanmış, 6. 
tülek:. 

Motmaln olmak - 1. dölen· 
mek, 2. · kanmak, 3. tunbulmak. 

Mutrlp - 1. çalgıcı, çalcı, 2. 
lrlangıç, 3. ozaD, 4. yırağo. 

Muttali - 1. anlayan öğrenen 
Muttali kılmak - 1. bakılmak 

· 2. ikmak, okmak, 3. , lrgirmek, 
frgürmek. 4. seslemek, yeteğlme, 

varmak . 

Muttarit - 1. bir ddzlye olan, 
2. bir gideo, 3. sıralı, sıra ilzere, 

Muttasıl (mücavir man. sıfat) -
ı. bitişik, 2. calgas, 3. çıtık, (. 
çltfnOk, 5. kavşı, 6· komşu, kon· 
en, 7. tutaş, 8. tutuş, 9. uç uca, 

· 10. ulama, 11. ulaşık, 12. yana· 
şık, 13. yan yona 

Muttasıl olmak - 1. bitlımek, 
2. ulıtmak, 8. yanaşmak 

Muttasıl (devam man. zarf) -
1. aralıksız, 2. aralık vermed~n, 
3. ardı arası kesilmeden, 4. da· 
madan, 5. durmaksızın, durup 
dinlenmeden, 6· keelhneden, 7. 
sezlkslz, 8. sırtış sıraya, 9. alaoı, 
olaşı, oluşu, 10. olaştırı, olaşturu, 
ıo. ulnyı, 12. yindek 

Muvacehe - 1. betteştlrme, 2. 
karşı karşıya geliş, karşılaıma, 

karşılaştırma, S. otrusma, 4. yoz. 

• 
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--------.------------------------------leşme, yOzle4tlrm~, 5. y'llz yilze 
gelme. 

Mflvaceheslnde, - 1. karşısında 
2. önünde, 3. üeklnte, 4. yüzüne 

k rşı, 5. yüz yd.ze 
MQvaceheeinde bulunmak, - 1 

karşıBJoa çıkmak, 2. önftnde bu· 
lonmak, 3. pajarmak, 4:. yoz yQze 
durmak. 

Muvafakat,- 1. caram, 2 irim 
8. tıplağ, 4. tem (mdttehld man) 

Muvafakat etmek, - 1. könüş· 
mek, 2. kdnmek, 3. oaamak, una· 
mak, 4:. tablaı.ımak, 5. tav olmak 
6. uyuşmak, 7. uygon gelmek, 8. 
uymak, 9. uzlaşmak. 

Muvaffak, --1. başaran, başar

mış, 2. becerebilen beceren, 3. 
bolabllen, bulan, 4. kazanan, 5. 
yapabilen. 

Muvafakat etmek, - onarmak. 
Movaffak olmak, - 1. başar· 

mık, 2, baı,a çıkmak, 3. baı,ar. 

mak, 4. haşkarmak, 5. becermek, 
6. edlkmek, 7. kıİskanmak, 8. 
kazgaomak, 9. onmak, 10. acar· 
mak, 11. oğurmak. 

' Muvaffakıyet, 
baea çıkarma, 2. 
me, 8. cltlelik, 4. 

- 1. başarma, 

becerik, becer· 
öktD.. 

Muvaffakıyetle yapılmak, -
ondaymık. 

Muvaffakıyetsiz, - ı. bulma· 
ğan, 2. çaknak. 

Muvafık, - 1 barışık, (mu
bastm değU man.) 2. gonll (mü· 
na8lp man.) a. çup, 4. dölek, 5. 
dfişer, 6. edgülfiğ 7. elverişli, 8. ke· 
nez, 9. kip, 10. kolay, 11. kolaylı, 
12. onat, 13. onay, 14. onağ, 15. 
taplı, 16. loş, 17. uyar, 18. uy· 

gun, 19. oz, 20. yakışık, 21. ya
raşık, 22. yaraşlı, 23. yönet, 24. 
yanlü, 25. yöntemli, 26. yosun· 
loğ (kaideye, usule mutabık 

man.) 
Muvafık gelmek - oymak. 
Muvafık görmek - unaymak. 
Muvafık olmak - .1. elvermek, 

2. oymak, 3. yakışmak, 4. yara· 
mak, 5. yaraomak. 

Muvafık flatll - tölla. 
Muvahhit - birleylcl. 
Muvakkar - 1. ağırlanmış, 2. 

ululamıı,. 

MuvMkkat - 1. alışık, 2. eğreti 

eyretl, 3. geçici, gellb geçici, 4. 
lyatlı, 5. lğret, iğreti, 6. savan, 
7. sezlkllg, sezlkllk, 8. silrekslz. 

Muvakkaten, - şimdilik. 

Movasenet, - 1. alıekanlık, 

alışıklık, 2. ahımı, alışıp birlikte 
yalfllma, ::l. uınç,· 4. görQşüp ko· 
ouşma, 5. öğürlük. 

Muavenet etmek, - 1. alışmak, 
2. birlikte yaşamak, 3. derilmek, 
4. eılrgenmek, lşlrgenmP.k, 5. 
öğflr olmak, 6. öğürleşmek. 

Muvaealit, - 1. geliş, 2. ka· 
vuemn, 3. kelle, 4. kilo, 5. ulaş· 

ma, 6. v rış, 7. yetişme. 
Muvazebet, - 1. ardını kes· 

meden çahoma, 2. bir d'llzftye 
çahomı, 3. o~ralma, 4. ulıoo kıl· 
ma. 

Muvazene, - 1. dartma, 2. denk 
gelme, denk olma, 3. denklik, 4. 
döleıtlrme. 5. alçümleme, 6. tay, 
7. tayına, 8. uygnolak. 

Movızenell - l. ölçülü, 2. 
tartılı, 3 tenk. 

Muvazene payı - Abra (terazi 

Ahmed o~lo abhasın emlAk 
ve eytam bankasından ödünç 
aldığı paraya mukabtl bankaya 
ipotek eylediği lzmlr 3 dncil 
sultaniye mahallesinin varna 
çıkmazında ve tapunun 4.52 
eElas numarasında 69 adanın, 

17 parselinde kayıtlı kadı il· 
yas bey vakfından 399,401 ve 

403 yeni vergi ~umaralı ve 
takdiri kıymet raporuna göre 
399 eski 2 yeni namaratajlı 

ve diğeri hacı ali caddesinde 
535 nomıratajlı olup varnalı 

çıkmazında 2 tajlı hanede mlk· 
tarı ktf 1 avlu ve taşlık ve ıv• 

loda tahtani bir mutbak ve 
bonon ittisalinde hel4 ve ayrı 

bir örtü altında zemini toprak 
ve ftet6 kiremitle arUihl ve 
cephesi tahta ile kapalı dalJJ 
şeklinde bir mahal merdivenle 
dal kata glrlldlkte bir kapıdall 
yekdlğerlnl glrlllr iki oda ve 
mutbakın datfiode bir guıulha· 

ne, hacı alt caddesindeki 535 
No. hanelere eeldden dakkto 

iken şimdi iki oda olarak ve 

bin lldyQz lira kıymetli nı• 

mOştemUAt hanenin tamamınıD 
miilklyetl açık artırma eoretlle 

ve 84:4 nnmaralı eml&k ve ey· 
tam bankası kanonu mucibince 

bir defaya mahsus olmak şar· 
ttle artırması 14:.3.935 perıembe 

gOnG saat , 11 de İzmir ikinci 
icra memurluğunda yapılmalı: 

ftzere 30 gtın mdddetle satılığ• 

konuldu. 

Bo artırma neticesinde satıl 

bedeli tahmin olanan kıymetin 

yflzde yetmlı beşini bulursa eP 

çok artırana ihalesi yapılacak· 

tır. Akel takdirde 2280 nom.a· 
ralı kanuna göre Batış gen bı· 

rakılacaktır. ~atış peıln par• 
ile olup mftşterlden yalnız yi!S· 

de iki buçuk deltAHye m11raf• 
alınır. Jı.ıba gayri nıenkol Qıe· 

rinde her hangi bir şekilde balı: 
talebinde bulunanlar ellerlndekf 

resmt vesaik Ue birlikte ylroıl 
gftn zarfında İzmit icrasına oıfl· 
racaatlerl lbımdır. 

Akşl halde hakları tapa sıCI· 
lince maltlm olmadıkça payla§' 

madan hariç kalırlar. 4.3.985 
tarihinden iti haren ıartaıoıe 

herkese açıktır. Talip olanlarıO 
yüzde yedibaçuk teminat ılı:· 

çası veya milli bir banka 1t1b11r 
mektubu ve 933.18384 dosr• 

numaraslle ikinci icra meoıD!' 
luğanı mftracaatlert U&n oluout· 

H. ı, No. ıss 



UmYmô Haırpte Türküye 
<de OngöDD~ CasusOaıroa 

I • 
YHan: Conl &han 1 Tefrika oumaraaı.77 

Alman'lar, Sözde Türk'leri Idare·Ede
bileceklerini Sanıyorlardı, Fakat .. 

içine nG!o• edemedim. Hal· 
baki arkasından koştoğom tey 
gGnlerlmt beraber geçirdiğim 
yGkaek zevatın malumu oldu· 
ğuna tilphe yokta. Bununla 
beraber ığıılarmdan bir tek 
kelime kaçırmadılar. İçki ah· 
IAluo mi yan ve bot boğazhğın 
llbımıdır derler, fakat bu di1ı· 
tur bôy'le bilyllk adamların yı· 
tadığı cemiyete giremiyor, bu 
bol lnaanlar hıtt& onuncu 
kokteyl yuHrlıdıktın aonra bi· 
le ağır bıthbklarını mohafaıa 
edebiliyorlar. Bu aebepten iti· 
raf ederim ki Mlater Bollivın· 
tın dimağını tazyik eden ea· 
l'arı biran evel kıldırmaga hfı· 
lnct edebilecek blrtey elde ede· 
ınıedfm. Yapabildiğim tey ancık 
Str Volter'ln darbfn n11arlarını 
aHnılamaktan f baret kaldı, Av· 
ropa'nın bu akeamında çok 
mllthlt bir fııdiyet nr. Mocl· 
zeler ibdıına çahıdıyor, boan 
tbdaa çalıfanlar kendilerini bu 
eeyl&bın içine atmıı ve fabt 
eella tatlkametlal batkı ndiye 
çeYlrme~e asmetmlı bolanoyor· 
lar. A•ır ılJr gidiyorlar •e fa· 
kat adımlarını muvaffakıyete 
doğru atıyorlar. 

Bilenklron; afgaraeını tazele 

mek \h:ere biraz durdu. Halen 
Londra'yı bıraktığı zamandaki 
vaziyetinden daba uylf bir 
halde idi. G~ılerlaio altı çök· 
mGı ve adeti ytıalladn kemik· 
lerf çıkmııtı. Rt .. r ayle zanne· 
diyordu ki ııeyıhad pek o kı· 
dar tatlı geçmemlttl. Devam etti: 

- Anbyablldlğf m yeglae ıey 
Almın'ların ıon hayalleridir. 
Alman'lar gösterini t.rkı çe· 
vlrmit herteyi ıarktan bekli· 
yorlar. Darbı ılıln h6lu1met 
•damlarınısın da anladığı veç· 
hile oarkta göıtereceklerl bir 
nıaclıe ile bitirmek kuauron· 
dadırlar. Belçlka'yı, Lehlıtan'ı 
tahliye, hatti Alııa Loren 'i ter· 
kedece~ler, fakat mfltteflkler 
gırtlağından yakahyacığı ve 
000 boğub atacağı zamana ka· 
dar I · ak'a kadar tııanın Tolda 
bathtrını çevlrmlyecelderdir. Slr 
Volter çok nafiz bir göze 
maliktir ve bunu çoktan ke8 
ılrdfğlne de oGphe yoktur. Eğer 
A~rapa'dı ı ı ı 

1 er ·~na giderse 
« Kayıer. mGtteflklerl ,. ı 
• D guz e· 

rınl boyayacak bir ıafra aıacak 
ve bu ıafrı IDGlld lk.ler için 
bGyGk bir ıafer gibi gör O ne . 
c~ktlr. Fakat "Kayaer~ farka 
uzının yola eli altındı baloa. 
durdukça maaleeef mıAhlb edf. 
lemlyecektlr. Almanya bir ak . 
reb gibidir. İğnesi kuyruğun . 
dadır n bu kuyruk uzundur. 

Keza ıuraıını kat'iyyen anhya
btldirn ki Almanlar ha kuyro~on 
ııhhattlnl muhafaza etmek için 

;ek: o kadar ııkıntı çekmiyorlar. 
flrklere gelince, bu millet 

pek yakında •lıln de ınlıyıca· 
ğınız veçblle gayet kuruntulu 
dur. Fakat Almanlar bunları 
1 dare edeıbllecelderioi unnedi . 
Yorlar. Mıhua ben de bundan 
:6phe eımlyorum. ÇGnka TClrk-
r.r tarluı tuttukları elin çok 
lı:uuetli oldoiuna emindirler. 
Binaenaleyh illlerlode hiçbir 
karaat.k nokta tröremiyorlar. 
Sika ulu knradıkluı b11 elia 

rinde bulunduğunu anlatıyordu. 
Banlırı dlnl,,dlkten aonra ben 
mdtemadlyen batımı ıılhyor 
ve Alman tcokllAhnı lıfttiglm. 
den daha ytıkeek buldoğamu 
eôylilyordom. Fakat batan ka· 
daklırım ancak onlara hoo gô· 
rGnmekten ileri geçe111lyordu. 
El altındın dehıetll fmldaklır 
c;evlrdlklerlue kat'i ıorette f!min 

bulunmama rağ'Deu afak biroey 
anlamak kabil olmadı. Ümid 

mahiyetini anlamak için çok 
çıhıtıaıaa da hiçbir tcy çınlıt· 
mıdılar. Bdtfln muvaffakıye· 

tim ancık şôyle uzaktın belli 
beliniz bir hayali görmekten 
ibaret kıldı. ÇGnkG Almanlara 
zahiri ıurette bir yardakçı va· 
ziyetinde göriinmek mecburi· 
yetinde idim. Eaıaen ıerbeat 

olmıkhğımı rağmen Gzerimde 
her hareketimi kontröl ılt1nda 
bulunduran mllteceaalı bir göz 
de vardı. Vaziyetim o kadar 
kuvvetli değildi. Yakeek alma· 
lardan blrlılle blrıeyler konoı 

mağa muvaffak olduğum zaman 
derhal bana Alman ıll4bının, 

Alman tetkflAtının, Alman 

' ederim ki alı yavrularımın yak. 
ıek ıek&ları , keakln gözleri 
bu hıkikatı · daha iyi görmeğe 
movelfık olmoıtur. 

Bllenklroo'dan aonra Sandl 
batından geçenleri ınlatmğa 
batlıdı: 

- Sonu •ar -

Doktor 
1 1 11111111111111111111~ 

Satı~ta Boyok Kolaylık, Uzun 
VAde, 7 Numaralı Kataloğu

muzu l~teyiniz. 
~ 

Zekii Tarakçı 
Dahiliye MOtehassısı 

316 
MGatabkem mevki 11. al. ko. dan: 

Miiıtahkem mevklln gôetereceğl yerlerde kepah ekeihme aure· 
tile lneaat yıptırılacıktır. Bedel ketfl 11269 liradır. Temlnau 
muvakketc akçeıf 846 liradır. İhaleıl 16.ıubat.935 comarteıl 
gnnd Hat 15 tedlr. Mnnabıaaına ittlrak edecelderia Tark ve 
Türk tabiiyetini haiz olmakla beraber ayrıcı ıartnamede ya1ıh 

vesikaları da göstermek mecburiyetindedir. Bo vellkaları hamil 
fııteklllere projesi Sa. al. ko. da gösterilecektir. İıteklller kapılı 

zarflarını ihale aaatinden bir Hat evvel İzmlrde M11. m•. ıa. al. 
ko. nuoı vermeleri ve ihale 11atlnde komleyonda haz1r bulun· 
maları llAn olunur. 31 4 8 12 319 

iz mir Defterdarlığından: 
lıalnlo vergi borcundan ötft:ü tah•lli emval yıeaaına göre 

haczedilen haean hoca maballe81nde oamanlye caddeılnde kAla 
7 4 sayılı mağaza tarihi llılndın itibaren yirmi bir gan mGddelle 
satılığa çıkarıldığ1ndan pey sürmek fatlyenlerin defterdarlık tah· 
ailAt kalemine mftracaıtlırı. 428 12 17 22 27 

8ııca Belediyesinden: 
Boca beledlyeelnln r.akl elektirik ıesJeatından metruk kılmıı 

olan 5 milimetreden 20 milimetreye kadar olan l :ıoo kiloluk 
atlı havai tellerinin m6ddetl müzayedesi zarfında ancık bir talip 
zuhur etmlı ye mezkur telin beher ldloıona verilen 23 kurut 
muvafık görftlmemlı ohnaaıoa binaen müddeti mtıııyedenln 
16·2·935 cumırteel gflnftne kadar u11tılmaeı muTafık g6rdl· 
maş olduğundan bu m6ddet zarfında fazlalığına talip olanların 
zikrolunan gftnde ıaal 3 de belediyeye mdracaatları illa olunur. 
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Doktor 

Ziya Hamdi 
Kulak, Bot un, Boğ11 rufitab181H1. Cumadan 

bergfla haııalarıaı a 6 ya kadar kabnl eder. 
Beyler aokı~ı, Beyler hamamı kartllı No. 41 

$TElEFU 
-

KEN 
BOURLA BİRADERLER vE.şsı l!H+t+I 

.. .. 
.. 

iıt11yon kenarı 

IIAgôı bağları 

Kôylçl 

.. .. .. 
z. gökalp 
Hurmıh 
çukur bahçe 
Kuıç 

çukur köy 
Mutaf 
Yeni cadde 
Kemılpaoa .. .. 
cami aoka~ı 
Kumru çıkmazı 
Kemaı1-.. o• .. 
aıml aokağı 

. . 
ISTAN BUL ANKAQA IZMIR 

.. ~ 00 .. 8 00 .. 50 00 
AH ığı 10 50 
Ulucık köy 120 00 

•• 60 00 
Ali ı~ı 7 60 .. 19 80 .. 6 00 .. 20 00 .. 30 00 
Mermerli 96 00 .. 30 00 .. 272 82 .. 40 00 .. 17 40 

" 21 10 .. 
18 30 

Eııtpaıa 130 53 .. 
130 53 .. 130 53 

K11ımptıta 44 00 
•• 14 00 
" 150 00 
" 450 00 .. 

Sahibi eneli 
Lapyot 
Rum klllea nkfı 
Bıcl dnit 

" " -- --- -
Bakkal yoaef 
Meçhul rom 
Baci davlt 
Meçhul rom 
HHlne 
Meçhul rom 

" .. .. .. 
H 

" " 
" .. 

Doeya No. 
207 
f 59 
455 
457 
45!1 
452 
456 
475 
460 
523 
476 
483 
524 
470 
482 

KaragGa oğlu •ereıeıl 313 
Meçhul rum 306 
Saoldı yorgi 311 
Meçhul rom 205 

" H 104 
" " 64 

Kara yorgl 31 
Bataka pınayot vereaeıl 94 .. .. u 93 .. .. .. 95 
Meçhul rum 327 .. .. 389 
Mahlul 393 
K.aeabah nlkolıkf 108 

" 1 o " 128 " gdn görmez camii kebir 12 80 .. " 244 
Bağ 3300 ·' Uluyol Menemen 125 00 " u 525 

35 20 Meçhul rom 328 

Anı 2044 " Kiremitçi Ahıhıdır 7ö 00 Elagöıla nnıı:el ve yınl 107 
Zeytinlik 32:l0 " Mahmut el. çlf. kHan çukuru 150 00 Kara kullukçu nlkoll 521 
Hane 32 no. Köy içi Yanık k6y 20 00 Mıhldl 517 

Yukarıda y111h gayri menkul emTalln mfllklyetlerl peıln para veya ikinci tertlb mdbıdil bo· 
• noıo •eyıhot ylsde 5 fılıll h11lne teh•lll mukıblllnde aattlmak ftzere 28,1,935 tarihinden 

16,2,9.,. 5 comarteel gflndne kadar yirmi gOn mGddetle mftzayedeye konulmoıtur. Talipleri ihale 
gdna eaıt 14 te yftıde 7 ,5 depo•holarını hamilen komlayono mıhıoıonı mftracııtlırı ilan olu· 
DO~ 6 9 12 15 360 

f zmlr beledlyeelnden: 
Kapıla ve açık ekelltme ile 

açık artarmılın 12·2·935 te 
yıpılıcığı evelce ilin edilen 
ııığıdı yazılı iı görlllen lazam 
iiıerlne 14·2·985 pertembe gd· 
nG Nil l 6 da belediyede mQ. 
teşekktl artırma 'Ve ekılltme 
komlayonunca ihale edilecektir. 
Al&kadarlıraı blllnıin. 

l - Belediye un fıbrlkuı 
için alınacak 700 ton Ereğli 

madea k6mlrl. 

2 - Belediye un fabrlkaaı 
için alınacak: 700 ton aomı 
Kribl maden kômGra 

3 - Belediye on fıbrf kaıı 
için alınacak 750 ton seytln 
prfnaaı. 

4 - Belediye on fabrlkaeı 
için alınıaık 2600 kilo ince 

-----
ıhnae11k olan 2500 kilogramlık 
korean boru. 

Aydın demlryolu mel.den: 
1094 nomarah haeaai hurda 

incir tarlfealdlr. 
9·2·1935 tarihinden ;1 0 ·6 · 

19:15 tarihine kadar muteber 
olmak Ozere Jstaayonlardan J.z . 
mire namına ugari ı 00 ton 
hurda incir nakleden milraell· 
leyblere beher ton kilometre 
batına on para reddlyıt y•p• . 
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Üolvereltede Dôçeot 
Muavin Profesör 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Haotalara bergün öğleden 
sonra bakar. 

istiklal oaddeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S T AN BU L 
Telefon : 49250 

V. N. 

V\7
• f""'. I-1. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LİNlE 
"ULM,, npuru 15 şubatta 

bekleniyor, 20 şubata kadar 
Aoveu, Roterdam, Bamburg ve 
Bremeo için yllk alacaktıı·. 

"AQUILA,, vapuru 23 şu· 
batla bekleniyor Hamborg ve 
Aoversten yilk çıkaracaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

" HA l\IS BURG ,, vapuru 25 
ıubaıta bekleniyor Hamborg ve 

1 Aoversteo yilk çıkarıp Roter· 
dam, Bamborg ve Anvers için 
yilk alacaktır. 

JOBNSTON LINE LTD. 
LIVERPUL 

"(}UERNMORE,, vaporu 25 ıu 
batta bekleniyor Llverpul ve 
Aovera'teo yllk çıkarıp, Burgas, 
Varoa, Kö.teoce, Galaç ve 
Bralla lçlo yllk alacaktır. 

TliE EKSPORT STEAMSBtP 
CORPORATıON 

"EKSMINSTER,, npuro 14 
~ubatıa bekleniyor, Neyork 
için yilk alacaktır. 

·• EKSARCB ,, 
martta b•ldeolyor, 
için yllk alacaktır. 

vapuru 2 
Nevyork 

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

Telefou No. 2007 . 2008 

---.----- ~ 

F'ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAli KUMPANYASI 

"HERMES,, vapuru 11 ıubattan 14. tubata kadar (Doğru) An· · 
vere, Roterdam, Ameterdam ve Bamborg limanları için yak 
alacatır. 

••GANYMEDES,, vapuru 23 şubattan 28 ıubata kadar Anven, 
Roterdam, Ameterdam ve Hamburg için yilk alacaktır . 

SVENSKA ORfENT LINIEN 
"FROST., vapnru 17 ,ubatta Roterdam, Bamburg, Copenha· 

gen, Dantzlg, Gdynla, Goteburg, Oolo ve İskandinavya limanları 
için yilk alacakıır. 

"HEDRUN,, 28 şubatttt Roterdam, Hamburg, Copenhagen, 
Dantzlg, Gdynla, Goteborg, Oslo ve İskandinavya limanları için 
yftlr. alacaktır . 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İamlr Nev-Y ork arasında ayda bir muntazam sefer 

"RINOS,, vapuru 10 şubatta İzmlr'den (Doğru) Nevyork için 
yak alacaktır. 

"TAMESIS,, npuru 12 martta lzmlr'deo (doğru) Nevyork için 
ytık alacaktır. 

SERViCE MARITIM. ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"PELES,, vapuru 15 şubatta gelip 16 şubatta Malta, Manllya, 
Bareelon ve Cezalre hareket edecektir. 

"ALBA JULYA,, vepuru 12 martta gelip 13 martta Malta, 
Cenova, Marsllya, Baraelon Ye Cezair• hareket edecektir. 
Hamlı: lı&nlardakl hareket tarihlerindeki değlolkllklerden acente 

ılrketl 

ÔksOrenler! Mut- : 

laka (Okameotol) ~ 

Ôkstırnk Şekerle· ~ 
rini TecrObe Edi-~ 

niz ... ~ 
~ 

= 

ve Porjen Şahapın 

En Osuın Bir Mas- ~ 
lbil Şe}'-eri Olduğu- ~ 
nu unutmayınız. >b.() 

~ 
Kuvvetli Mas bil ~ 
lstiyenler Sıhhat ...-1 
Sarglln Haplarını QJ) 
Arasınlar. ~ 

Maruf Eczaneler· = 

= 

-
-

Akşehir bankası= 
Sermayesi: 1,0001000 T.L. 

D~fITfllôır Şy(b)esô 
ikinci kordonda Borsa civarında kendi bloasıoda 

TELEFON: 2363 --···---
Hertürlil Banka Muamelata, 

Kumusyonculuğu .. 
Emtea 

Müsait şeraitle mevduat kabul edilir 

- Hububat, dzllm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya
pılır. Malların vllrudunda sahiplerine en mnsa-= it şeraitle avans verilir. ~ 
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Tesviyeci ve Tornacı Alı .. 
nacaktıı·. 
As l\ eri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 

d~n Arayınız. Kırıkkale fabrlkaları için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. 
• loteklilerio imtihan için istida ile Ankarada Flı~k fabrllr.asıoa ., r.F1 
J Z M J R İstaobulda Bakırköy barut fabrikasına, İzmirdekiler Halkapınar - oı· • k" sHAh tamlrhaneelne müracaatları. 

E f Ah ı • b kas = ıvıer ve şüre a- 3 4 6 8 10 12 ı.ı 15 18 20 22 2.ı 26 ~8 2 3 346 sna ve a 1 an 1 - ı-~---~~-~--........ -----
sı Limitet Vapur Hilaliabmer Cemiyeti Izmir Mer-

Sermayesi: 1,0001000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. 
__ __..··---

HertDrlü Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir senelik mevduata % 6 
Altı aylık ,, 
V adeelz hesabı carilere 

!'!!1!1!1!11"" 

Tt:JQKiYE 

ltR~~T 
BANKA51 

• 

Cendell Han . Birinci Kordon 
Tel. 244.3 

Tbe Ellerman Llnes Ltd. 

" TRENTlNO ,, vapuru 29 

ikinci kAounde Londra, Hull 

•e An vera'ten gelip tahliyede 

bulunacak •• ayol zamanda 

Loodra n Hull için yilk 

alacaktır. 

"ALGERlAN,, npuru 6 ıo

batta Llverpool ve Svvansea' dzo 

gelip tahliyede bnlnnacaktır. 

"MARONlAN,, vapuru ıubat 

ıonunda Londra, Hull ve An· 

nn'teo gelip tahliyede bulu

nacak ve ayni zamanda Lon· 

dra n Hull için yak alacaktır. 

The General Steam Navl· 

gatlon Co. Ltd. 

"ADJUTANT,, vapuru 5 ın · 

b•lla beklenmekte olup Londra 

için yftk alacaktır. 

Denteche Levaote Linle 

"ANGORA,, vepnru 30 ikinci 

Ununda Hamburg, Bremen ve 

Aoven'ten gelip tahliyede bu

lunacaktır. 

Not Vnrnt tarihleri n •a· 

pnrların lalmlerl fturlne denl

olkllklerden mes'uliyet kabul 

~dilmez. 

Fotoğrafçılık 

Makinelerinızi 

Filimlerioizi 

Camlarınızı 
Fotoğrar kiğıı, kart •e fotoğ· 

raf malzemenizi bizden ahnıı. Her 
çeıiı amatör itleri kabul edilir •e 
en iyi cinıten kağıt kullanılır. 

Atölyemizde 
Mileıseaemizin çektiği fotoğ· 

rarlar, kart postallar ve agraodia· 
manian t niyeden müıtağni gö• 
rnyoruz. 

Ucuz, gOzel, zevkli, te

miz, çabuk, taze i~ ve 

malzeme ile aj 

Hamza RDstem 
Emirler Ça11ııı 

kezinden: 
Hlitllahmer eHı nizamnameılolo 83 llnca maddeıl mucibince, 

y•liık kongre 16 şubat !:135 tarihine rHtlıyan cumarteıl gilnll 
aaat 17 de Ulnııevinde yapılacağından cemiyete yazılı azanın o 
gün .kongrede bulunmalnı llAn olunur. 11 12 13 14 15 407 

Elektirik Makineleri sa
tın Alınması: 
Akhjsar Belediye Reisliğinden: 
Şartname mucibince ve 21500 lira bedeli muhammenll Akhl

ear elektlrlk fıbrlkaeı için 170 · 200 beygir kunetlnde bir mo · 
tör, gazojen kazanı ve dinamo kapalı zad nsnllle ekslltmlye 
konnlmuıtur. Eksiltme 28 şubat 935 tarihine raetlıyın pertembe 
glloll eaat 15 te Akhisar belediye encümeninde yapılacaktır. İs

teklilerin tekliflerini Ticaret odHı veelkHı ve 1612 liralık mu
vakkat teminatlarının belediye sandığına yaıırı!dıgıoa dair olan 
makbuz veya nllmuneelne uygun banka kefalet mektnbn ile 
birlikte 28 tubat 935 tarihinde eaat 14. e kadar belediye riya
setine vermeleri IAzımdır. İstekliler bu husoetakl şartnameyi 

belediyemizden letlyebllirler. 7 12 17 22 554-378 

• • 
Yerli Bıçak Ve Hassas Terazi 

imalathanesi 

llüseyin Usta 
e~rnevi bıçak ve el terazileri toptan ve peraken· 
de ıipari' kabul olunur. Terzi maka11lart, ziraate 
ait bernevi alAt imal olunur •• 

IZMIR Kantarcılar çarşM11 No. 39 

Alameti Farika Horozdur .• 

I• Aydın Oemiryolu ilzeriudeki isıa! 
yon ve vilayetlerdeki tüccarlarımı· 
zın dikkat gözüne. 

Antalya Nakliyatı umumiye ıirketl, soo zamanda muhterem 
milşterllerloden gördüğü derin alikaya karfılık olmak üzere 
aşağıda gösterildiği ıekilde nakliye ilcreılerinde yaptığı tenzllAtı 
llAn eder ve 1aygı, sevgi değer miltlerllerlnden sonsuz yardım· 
!arını diler. 

1 - Aydın Demlryolo ilzorlnde bulunan '" Denizli (Dahli) 
ye kadar olan latayoolara ee•kettlğl (Mobilye bo, kab hariç) 
ti1ccar eşyasından almakta olduğu b-.her klioda iki kurut nak· 
liye llcretl badema "60" paraya. 

2 - SlltlAç'tan itibaren başlıyan Eğirdir hattını eevkettiğl 
(Mobllye boı kab hariç) eşyadan ılmendlfer nnlun ve İ;tanbol 
İzmir nakliye ücretler! olarak aldığımız beher tonda "<i0" lira· 
yı da "35" !haya tenzil etmlıtlr. 

Antalya Nakliyatı Umumiye Şirketi 

D. 7 Birinci Kordon No. "120" 
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Sayın B 

Bllyük Ulus 
haıkanı Gener 
dün 8Ht 10,3 
Ziraat bakanlı 
emraz eoetlt 
ınl,tir. 

Sayın başka 
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Ingiliz, 
nil 

Berlfo, 12 ( 
letibbarat bllro 

.Munh•ner N 
!P:•ıeıe@i Fran 
lnglllı hava o 

-
.Franıız Cümhur 

sizliği ve F ran 
Dun fena vazı 

Yuılarını teokl 
tedir ki : 

- Franıız 


