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üdlıiş ir ağmura Rağmen, Yurd 
:~ 

için, Ulus için ölen Türk Kahraman· 
Jarı Takdis ve Tebcil Edildiler. 

Dünkil ~ehiller ihtifalinden bir görnnü~. 
Tayyare şehfllerl lhtl(alf, dün tındaki han şehitleri mezarla- müel!8t>Sele ne diğer teşekkill· 

ö~leden evvel eağoak halinde ğına doğru Uerllyorlardı. ı .. r, her sınıf halk bava ı,tbit· 

yağan şlddetlf yağmura ve far· ff azırlaoan programa göre luinln mezarlarına saygı ile ko· 

tınaya rağmen yapıldı. meraelm kıt'ası ile, mülkiye yacakları çelenkleri evvelden 

Ya~murı rağmen pekçok halk Amlrlert, başkanlar, zabitler, hazırlamıı, olarak ııaat 10,30 da 

genç ve ihtiyar erkek kadın, memurlar, Cümburfyet Halk Kadife kalesinde tayyare ı,ehlt· 
ellerinde şemsiyeleri bulnoduğu F1rkaa1 ve beledlyt! heyetleri, liğiode toplandılar. Çelenkln; 

halde lhtlfalfn yapılacağı Topal mekt,.pler talebesi, cemiyetler, yurd içJo, ulus ve canlarını 

Alman •• Leh M ünasebatı 

Bay Bitler Lehistan Hak
kında Ne Düşünüyor? 

eeve eeve vermiş olan Tilrk ço· 

cuklarınıo mezarlarına gözyaş· 

ları arasında konuldu. 

MerHlm kıt'aeı; Hat dokuzda 

Kışla'da toplanmıetı. Saat 9,30 
da kıt'a; başta askeri bando 

- Sonu 6 ıncı ııabf (edt! -

Nazi Rej·mi Mazinin Hataları 

rinde Israr Etmiyecek! 
üze- Habeşistan Taz

minat Verecek ... 
Varşova, 27 (A.A) - Leh 

Telgraf Ajansından: 

Lehlstan·Almanya ademi le· -

r.avüz beyannamesinin biri net 
yıl dönOmil milnaeebettle Der· 

lin'ıle çıkan Folkfı:er Becbahter 

gazetesi, Lehistan dış işleri 

lıakam bty Bekin hir mülAka· 

tıoı neşretmektedlr. Ba an 26 
ıktncl kdnun Almanya l,elıletan 

i omeuluk münn ebetlerlnde bir 

•~iinilm noktası olduğunu kıy· 

• 1 ı·ttlkten ıonra diyor ki: 

- İki memleket münaeebet· 

teri bundan böyle enJayış ve 

karı?ılıklı hürmet üzerine da· 

yanmuktadır. Hu hal ökonomlk 

Lehistan Rei~icümhuru Mareoal 
Pileudeeki 

anlaşmaların akdini ve ef klrı 

umumlyenln teeeeilefinü müm· 
kün kılmıştır. Acunun bugao 

bulunduğu çıkmazda bir yol 

bulmak ancak oluelııraraeında 

lthrıadsızlı~ı gidermeye matuf 
ınüebet icraatlarla mftmküo· 

dür. Bir sene evel imza edlll'!D 

beyanname kısı ve açıktır. 
- Sauu 4 ilncil eablfede -

Fransa Nota Hazırlıyor 
Pıırie, 2(i ( A.A ) - Somali 

budntluoda Fransız'larm öldil· 

rülmt•'!I mes'öleel bııklunda 
Fran:uı hükuoırtinln bir nota 

ha11rlamakra olduğu ve Habe 

şistan hükumetinden tazminat 

letiyecf'ği flöylf'nmektedir. Ha· 

beei-.tr n hükumetinin de bu 

tazminatı verıneğe amlide olduğu 

anlaşılıyor. 

( 

Niçin 
Milliyetçiyiz? 

UluııP.vlnde verilmekte olan 

devrim kon(eranslarıoıo altın· 

cısı da önOmüzdekl cama 
giloü ııaat onbeşte Ulusevlode 

verilecektir. 
Maarif müdüril Bay Hikmet 

tarafmdan verlltcek olan bu 

konferansın mevzuu .. Milli · 

yetçillk., tir. 

Sayın halkımızın, bu çok 

değerli kon(traosı dlnlemelc · 

,.. rfol tavsiye ederiz. 

r 
Saylav 

Seçimi 

Yeni Bulgar Kabinesi 

8 Şubatta 
Yapılacaktır. 

Yugoslavya ile Mukare· 
net Siyasası Güdecektir. 

. ~~~~~~·--~~~~~~ 

Ankara, 2i (Hususi) 

Saylavlık için C.H.F. Genel 

kıitlblfğlne lklbioden ziyade 

müracaat viki olmuştur. Bo 

sayıdan lklyüzden fazlım ka · 

dıodır. Kadınlara ıild liste, 

tahkikat lçlo, vllAyetlllri C. B. 
Fırkası idııre beyerlr.rl başkan· 

lıklarına gönderilmiştir. 

Başbakan 

Sonra 
Zlatef~ Bir Mülakattan 

Beyanatla Bulundu. 

Saylav Bt>çlrui sekiz şubatta 

yepılacııktu. Saylav ııeç1miodt-n 

sonra da vil:iyetln umumi 

meclis seçimi ba~lıyacakttr. 

~----~---------~~ 
Oniki 
Adada Reyiam ... 

letanbul, 27 ( Hususi ) -
Atf na 'dan blldtrtıf yor: 

Yunan'hlar, onikt adada, 
Sar'da oldoğn gibi reyiam is 
temektedirlı-r. 

Sofya, 26 (A.A) - Ba,vekll 

bay Zlatef Yugoslavya eef irinin 

Delgra i'a hareketinden evel 

kendisine yapmış olduğu ziya· 

retten 11oura gautt•clltrr. beya 

oatta hulunarak dı:mlştlr ki: 

- Yu~oslevyu ile mukar~oet 
tıiyasf'tin~ Bulgar hiikumeti de 

devam edf'Ct:ktir. Bnlger Baş · 

V<'kllf huzı nır.e'dı·lnin halline 

yeni Bulgıır hük\ımetinio de 

çnlı~acıığı nı eöylemiştir. Bolgor 

başve.kili bazı tııe3"eleler1n \'e 

bu nıryanda iki mP.mleket de· 

mfryollarımn ilti akını temin 

etnıf"k, pasaport m11 ıneleleriol 

kolaylaştırmak ve hudud üze· 

rinde y~11i geçid noktaları vO· 

cude getirmek işlerini tacil et· 

Bulg:ır Bae\·ekiJi General L.ıJaıer 

Wt!ğl şiddetl e arzu ettJğlnl de 
!!öylemiştfr. 

·~·~··~··~·...,._ ........... ~·················· •4··~~········~·..-.~· .............. ~···· ....... ··~ ....... ........ 

Dıs isleri akanımız Geldi. 
' ' --~-------------------~;------------------~----

Reısicümhur Atatürk Bay Tevfik Rüş
tü Aras'ı Kabul Buyurdular. 

letaobul, 27 • 
(llueuei) - Jhş 

lo lerl Be ka oı · 
mız Bay Tev· 

fik Rüşdü Araıı, 

bugün ochrlml· 

z e gtdm I~ tir. 

Bay Araa, Dol· 

wabahçe'de Re· 

lelctimhur Ata· 

ıürk tarafından 

kabul buyuru)· 

muı ve Cenev· 

re müzakereleri 

ile f>atlıı, Bel· 

grad, Sofya mft· 

14 kat la rı hak· 
kın da lza hatta 
bol11numuştur. Ba) Te\'r ik Rü~dii Ara~ 

Jstaobul, 27 (Hususi) - Dış - Bulgar kralının Türkiye 

Bakanımız Bay Tevfik Rüşdü ye olan dostluğundan tmloiz. 

Arsı, Sofya'da gazt>tecilere : Bulgu ııtf iri, ltlmatnameelnl 

Belediye Beş Yıllık Bir 
iş Programı Yapıyor .. 

lzmir'in imarı için Neler Yapılması 
Gerektiği Tesbit Olunuyor. 

Belediye baokaoı doktor Beh· 

çel Uı; şehrin imarını ve dl~er 

mflhim ihtiyaçlarını düş6nerek 
beş aeoellk bir pıogram hazır . 

)anması için belediye mühen

dlıılerl ve daire mlidftrlerlnl faa · 
ti yete geçirmiştir. 

Yeol yıl bütçesioio hazırlan. 

makta olması iebebile ht!r ak· 
şam belediyede daire rnOdOr· 

lerl bay Behçet Uz'un baıkan. 

lığı 11ltıuda toplaı;arak görOı· 

-------
mektedlrler. Toplantılarda beı 
senelik it _programı üzerindeki 
hazırlık etrafında da g6r0şme · 
ler yapılmık.ıadır. 

Bu programda yukarı mahal· 
lelerin imarı, kanaHzHyon 

'eealre leleri, yangın yerlt:rlnile 
11ç1Jacak yeni caddeler, yaptırı· 
lacak ve (Kültür Park) adı ve· 

rllecek olao şehir koruluğa, 

yeni yapılacak parklar, ıelırln 

- Sor.u 4 nco yozdedir -

takdim için Ankara'da bekle· 
mektedfr. 

Demiştir. 

Belgrad 26 (A.A) - TOrkl· 
ye Dış İılerl Bakanı Bay Tev

fik Rftşdıl Arae Sofyı tarik ile 

Ankara'ya hareket rtmlştlr. 
Kendfei Sofya'da Bay Batalof 

ile konutacaktır. Gazetecilere 

beyanatta bulunan Bay Tevfik 

Arae Bay Yntlç He alelade 

noktaf nazat' ve malumat tea· 
tlstnde bulundoklarını söyle· 

dikten sonra, sözü Bulgarhtan. 

dakl eon biidlselere naklederek 

Bulgar gazetelt'finio yapılan 
lf'beddılHerin kral Borlıı'Jn iz· 

bar Nmlş oldu~u arzu üzerin" 

icra edilmiş olduğuna dair te· 
mlnat vermekte bulunduklarını 

flöylemlt ve lldve etmiştir: 

- Bu hal iyi bir h1lk6m 
vermek için kaf ldlr. Zira kral 

Borle'in komşuları hakkındaki 
nfyet ve tasavvurları malumdur. 

Türkf ye Dıı İşleri Bakam 

eöztınQn ııoounda önnmüııdekl 

Balkan ınleşwaeı konfenoeının 
m11yıa ayında Bükreş'te topla · 

nacağını beyan eımiştlr. 

Sofya, 27 (A.A) - Türkiye 

dış işleri bakanı Bay Tevfik 

Rüşdü Aras Sofyn istasyonun· 
dan gtçerken dış işleri bakanı 

bay Batalof ile dıı işleri bakan· 

lığı genel kAtlbi ve yüksek me· 

murları, Türkiye ve Yunanistan 

0°rta elçileri ve Yugoslav maa· 

lahntgüzar1 tarafından eelAmlan· 

mıştır. İki hakan tren durduğu 
müddetç,. görOomüılerdlr. 

Belgrad, 26 (A.A) - Türkiye 
dış işleri bskanı Bay Tevfik 

- · Sonu 4 ünctı sahifede 
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1 T e o y a z o o lYI y lUI m o a tr o ı ıı Günün ıı Cümhuriyet Nedir, 

Niçin Cümhuriyetciyiz? 
_ M Knçok Duyumları U 

Bakanlar Heyeti Toplandı o!i~~~::.J.~:!~~s: .... 
A;;'11:ı::,~:~e:i

0~::r::::::i0 Sağlık işleri Bakanı l\larmara Zelzele 
lçlo elektlrlk kilovatını geot> 
ondokuz kuruştan ıesbh eden 
komisyon karan, taedik edil · 
mek Qzere Bayındırlık Bakan · 
lığına gönderilmiştir. lneanın hayata ilk naeıl g:. 2 

lelerde değil, birçok zamanlar Mıntakası H:ıkkında izahat verdi .. 
dlğl veya tabiatın nasıl bir milletlerin ldareılnde ealtınat· 

tekimüHi ile ioeaoın vncud lar.o muhafazaımdı da baycık 

bulduğu mevzuumuzu alikadar bir Amil oldu. 
etmez. Tarihin bildiği inean 1oeanlığın ilk deTlrlerlnde 

cemiyetlerinden evelkl bayat muhaceret ve akın samanlı· 

lırzı hakkında bfldiklerfmfz, rında, yer yer toplanan n do· 
mtıteılub saf halerı ve bazı laşan ve bazı yerlerde büyllk 
eserleri göz öniinde tutarak ya· medeniyetler koran ineanların 

palın tahminlerden ileri geçemez. cemiyetlerinin ldıreelnde, ,abli 
Şopheafz olarak kabul edl· kudret yanında ve hiç ıGpbeeiz 

len şey, loeaoıo dimağ bassa· en ziyade din mfte11lr olmuı· 
ları ve tefek.kor kabiliyetinin tur. 
tekAmaHı için uzun zamanlara Tarihin loean ve cemiyet 

ihtiyaç göriilmftılfir. Kablet· hıyatı vak'alarını teeblt ede· 
tarih addedilen deneye bugün· blldfğl devirlerde yer yer mev· 
den (50,000) &!!De evellne ald cut cemiyetler hayat1nda mub 
HonedJleo eaerlerle, lo@au ha· telif ıeklller görillmGşUlr. Bfc 
yatının ilk devtrlerl sayılan ret ve ıkm yapan insan lr.Ol· 

yontma taş devirlerinden insan· lelerinln harh ve darb kudre · 
lar ancak mllleueo evel 7 -12 tine müstenit hlklmlyetler ... 
bin eene kadar eni çıkabilmiş Din kudretini blk.lmlyetl 
olduğu tahmin edfllyor. Ne için zaruri bir meıoet gören 

kadar ozon bir tekıimOl dev· mutlak kudreti haiz hOkOm· 
ıeıl kablettarfh addedUen bazı darlar ... 
devirler cllAh taş devri, maden Muhaceret devrinin vacude 
devri gibi devirlerden sonra getirdiği anarılye galebe çalı· 
gelen ilk tarih devirleri de, ce· bilmek için, bir zaruretin neti· 
mlyet ve ferd hukuku mevzuu ceıt ortaya çıkan derebeylfkler .. 
dzeriode Ufi derecede aydm· Bu arada, buganlı:ü demok· 
lanmış addedilemez. Tamamen ratlk telakkilerden çok bııka, 
tabmf n ve lstfdJlle m6stenld din n ata kudretlerine fıtlnad 
olan kablettarlh zamanlar gibi eden Yanan, Roma ve kaça.~ 
bilinen ilk lnıın cemiyetleri İtalyan cilmhurlyetlerl gibi 
aıerlnde de ıahmlnlerln mühim aristokratik cGmburlyetler ... 

bir yeri olduğunu kabul icab Nihayet dere beylikleri yık· 
eder. mık gibi bir tarihi vazifeyi 

Cemiyet halinde ilk ineaula özerlne alan bftytık hüküm· 
rın, bayatını ( Saro ) ıekllode dırlar. 

taevlr ederler. Dfişünme ve zekA Ve bütdn bunların eonunda 
hasaıları hiç derecesinde olan aert devletin varlık zaruretleri 
ve bugüokil beşeriyetin havas icabını tevfikan vftcuda gelen 

ve eveafmdan çok uzak olan ve hiç ıObheslz keyf f ve tt'!H· 
hu lneanlar üzerinde olsa, olea dftff bir me.codlyet eıerl ol· 
lnaıyaki bir toplamı ve kunete mıyın cftmhorlyet .. 

m08tenld bir tefevvuk olabfltr. BugünOn medent danyaeın· 
Cemiyet hayatında, hAklml· dı, kafaları irfan ve bilgi nuro 

yelle teebit edilen ıekil ihtida, ile aydınlaomıı insan kOtlele· 
çocukları üzerinde, büyük kod· rfoln cemiyet hayatının temadi 
retl olan (Ata) nOfuz ve kov ve yftkaelmeelol temin eden en 

velidir. Çocuklar, kendilerini mütekAmll ıekll idare, cdmho· 

tabiatın hergftn maruz kaldtk· rlyet ıekltdlr. Ufak bir lheat 
lan binbir Çt'!şlt tPhllkelerfne kayıd He bu rejimin muasır 
karşı himaye t-den ( Ata ) om medeniyet aleminde yeri ve 

kudreti karıısında ona karıı kudreti iyi ifade edilmiş ola· 
bir korku Ue bftyümftelerdlr. caktır. 
Bu hisler of ha yet bir din şekil 
mahiyetini aldı. 

Topla yaşamının Aile nıuhl · 
tinden harice çıkmasının zaruri 

bir neticesi olarak ( Ata kud· 
retl) nln (Kabile kudreti) tara· 
fındın lstlhllf edildlğlnl gö· 
rürOz. 

İptida, kabilede hakimiyet 
kudret ve nufuzo, şıbsi kud· 
ret tefevvukunuo bir neticesi 

idi. Kabilede bakim, yaeama 
lbtfyacıDJ temin ve hayatin ha · 
rfce müdafaası bıheında en 
kudretli olamn ellode Jdl. 

Fakat bir zaman geldi ki, 
ıahef kudret, b4klmlyetl temine 
kı\f I gelemez oldo. Hakimiyetin 
temin ettiği meoaf ii bu euretle 
elinde tutamıyanlımn bu vazl· 
yette teveeeQl ettiği blr tek yol 

vardı: Din ... 
Kendi kudreti ile hakimiyeti 

lemin edemlyen insan, kendi · 
sinden daha kadir bir kuvvet 
ile, mafevkalbeşer bf r kudrete 
lııioaden ruh ve vicdana tabak· 
kOm eden din kudreti ile, ha· 
.ldmiyeti ldameyl menfaatlerine 
muvafık buldular ve bunda 
muvaffak ta oldular. 

Bu kndt·et, din kudrttl kabl · 

• • • 
Görülen bu mııhtelif ıekli 

cemiyet hıyatlarmdı, ferdin ve 
cemiyetin hakları ve mütekabil 
münasebetleri oimdlye kadar 
mnhtelif şek.illerdedir. 

Devam tıdecek -

Ankara, 27 (Hueuai) - Bakanlar heyeti bugfln baıbakan t7eneral lımet İnönfl'nfln baıkan · 
hğında toplanmııtır. Bu toplantıda, Sağhk İşleri bakını Doktor Bay Ref ik'ln Marmara zelzele 
mıntakaeı h ,kkında verdiği l1ı1hat dlnlenmletfr. ---------· ........ . 

Bay Çaldaris ve Venizelos Teminat 
iki Başvekil Arasında Ye- Mektuhları 

ni bir ihtilaf Çıktı 
1eıaobul 27 (Huıost) - fükl Elen baıveldll bıy Venlzeloı 

Ue bı.y Çaldarle arasında yeni bir ihtUAf cıkmıştır. Bay Venize · 
loe'on Reımo'da ıöyledfğl bir ıöylev, Atfna'da derin bir teesafir 

Hakkında .. 
İetanbuJ, 27 [! Hueuei ) -

Teminat rne~tubJannın güm 
rüklerde tıibl tutulacağı mua· 
mele hakkında bir talimatname 

uvandırmıı ve liberaller aleyhine yeniden infial doğurmuştur. hazırlanmaktadır. 
Muhalif gazeteler, bay Çaldtrlı'J diktatörlükle itham ediyorlar. 

· . . Kalimnos Borçlar lçın Müzakere Edıyorlar 

Yüzde 35 ten Fazla Tedi-
1 
A dasınuda k . 
syan are etı. 

Yat y apamıyacaklarmJQ•• İetanbol, 27 (Hueust) - Ati · 
Y na'dao haber verUlyor : Kalim· 

letanbol, 27 (Buıuıt) - Yuoanletan, harlct borçların tedlyeel 
için ecnebi dayfnler vekillerUe mGzakerede boluumaktadu. Bu 
mOzakere, çetin bir saf haya glrmlıtlr. Elen bGk1lmeti, yOzde 
35 ten fazla tedl yat yapam>yacığını ileri sGrmekte ve bu hoeuıta 
ıerar eylemektedir. 

MOzakerelere Fransız davinlerl de fıtlrak eylemfılerdfr. 

noı adasındaki vaziyette değl· 

şikllk yoktur. Bütün Elen ada· 
larının halkı, İtalyan hilkume· 
tinin ldltıe tılerinde vukobulan 
müdabaleelnden moğberdlr. 12 
ada metrepolltlerl, Rum patrik· 
hanesine mürac11tte bulanarak 

Bulgaristan'da Diktatörlük Mo? ttaıyan kmeeeını protesto et · 
mlşlerdlr. 

Zabitandan bazıları neza- Fransa ve ~.,e-
ret altına alındılar 

lıtaobul 27 (uusuıi) - Bulgarletan'da tesle edilmek letenllen 
dlktatörl6k hakkında yeni hükumet tarafından tetkikat yapıl· 

makta ve bayak rütbeli birçok zabitan nezaret altında bulun· 
durulmaktadır. SOylendlğlne gör~, general Velçef ve taraf tarları 
dlktatörlftğfl teılıe mouf fak olea idiler bfnat Kral Borlı'i 

tahttan lndlrmeğe karar vermlılerdl. Bakumet, inceden inceye 
tetkikat yapmakta devam ediyor. 

Bir Vapur Battı 

4 7 Kişi boğuldu. 116 Ki
şi De Kurtarıldı .. 

laketzedelerimiz. 
Fransa Acılarımıza 
iştirak Ettiğini Bildirdi 

Ankara, 26 (A.A) - Mar · 
mua adaeı ve Erdek havalhin· 

deki büyük yıkıntılara eebeb 
olan yer earıınhları y ı';züodeo 

ulueumuzoo uğradığı ve geçir· 
dlğl acıya Fransız hükOmet ve 

ulusunun da iştirak ettiği şeb· 

rimlzdeki Fransız büyük t'!lçlel 

tarafından hfikumetimtze olaş· 

tmlmışter. Franeız hükumetinin 

bu veeile ile göeterdlği alAka· 
dan dolayı, Cümhuriyet hüku· 

GECE 
UÇUŞU 
- Franaızca Sözlü -

Dünyayı 

Dolaşan Şarkı .. 
6 Boyok Sinema Yıldızı 

John Barrymore · Helen Hayee · Clırk Gıble -
Llooel Bırrymore · Rabert Montgomery. 

Myrna Loy 

- Almanca Sözlü -

DOnyanın En Büyük Tenörü Olan 
Joseph Scbmldt 

Tarafmdan temsil edilen hazin bir aşk ma· 
zengin bir moeikl. .. JAhl bir tagannl 

FOX 
AYRICA 

Donya Havadisleri Ttırkce sözlft 
Seanslar . Bergon 15-1~ Gece uçuşu 17-21,15 Dünyayı dolaşan şarkı 

• Perşembe ve Cuma ~ünleri Uönyayı dolaşan '8rkı ile başlar. 

Bayan Hatice 
Memleket hastanesi hemşire· 

lnloden Bayan Hatice Ankara 
Nümuoe butıneal hemıire nısm 
zetlfj?lue tayin edilmiştir. 

Bay Tahsin 
Öıfemlş kazııeınıo kaymııkcı 

olı.ula s ı okutanı Bay fııb@in, 

eıajl:hk. durumundan ötürü Türk 
birliği okulumda açık okutan· 

lığına tayin ~dilmiştir. 

Bay lzze tti o 
Boca Orta meLteb pausiyonu 

Dr. Bay izzettin ayni mekte· 
bin çocuk bakımı okotınh8ına 

tayin olunmuştur. 

Liseye Tayinler 
İzmfr Erkek llseef Fransızca 

yardımcı muallimliglne Bay 
Süha, İzmir Erkek Ueeal Al· 
maaca yardımcı muallimliğine 

Bay Felltun tayin edilmişlerdir. 

Komiserler Arasında 
Poltı taharri komleerl Bay 

Hidayet em of yet müdarlftğft 

parmak izi komiserliğine, Ke· 
meraltı komiseri Bay Oıman 
taharri komiserliğine, taharri 
Gçflncfl komiseri Bay Cemal 
Kemeralta komlıerllğlne nakli 
ve tayin edilmişlerdir. 

Torbalı'da Ha· 
pisane Yapılıyor .. 

Torbala müddelumumlel Bay 
Zühdü'niin delAletlle muntazam 
bir hapishane lnıaeı için dört 
bin liralık !ıavale gelmiştir. Bu 

gftnlerde tnıaata bıelanıcaktır. 

Dtızeltme 
Düokil spor haberlerimiz 

arasmda Galatasaray tıkımmın 
gallb geldl~l yazılacak yerde, 
yazının başlığında (Y enildf) şek · 

linde çıkmıştlr. Düzeltiriz. 

Cebelüttarık 

Bonoları .. 
Vaşington 26 (A.A) - Meh · 

usan meclisi dokuz milyar 
dolarlık hazine bonosu çıkart· 

mak için hükumete mezuniyet 
veren kununu kabul etmiştir. 

Bonoların her bltl 25 dolar· 
lak olacak ve yüzde üç faiz ge· 
tlrecek ve on UA yirmi eenede 

itfa edllecektlr. 

Açık Konuşma 
Bay İlhami'ye : 
GörOşmek ftzere idarehaneye 

geliniz. 
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Muhacirlerin Hali.ları. GomrÜkBaş-

modarn Geldi. 

Bizde 
Alış - Veriş:. 

Snt satışı mes'elesi -
-;..; •• ;:.RefetB•r"• Hangi Mallar Geri Alınamaz Temlik Beyan'nam~ 

Gazetelerimizde, günlük ya· ' işleri Komisyon-

::~"'::. c:::/·~;, ~:~~:;: ~::::: ve Borçlanma Nasıl yapılacak? da Tetkik Ediliyor. 
lunmadao, gene sessiz sadasız - Ankara'ya gitmiş olan gfim 
ortadan kaybolan bir mevzu var Adi lekioa tibl muhacirlere haclrlere verllml( olan mallar, Muhacir olmadıklarının veya rük başmüdürd bay Saml Pank 
ise 

0 
da : Bizde süt satışı me· meşgul oldukları san'at ve meı · topraklar, bağlar, fındık, kes · iskan edlldfklerl tarihlerde ih evvelki akıam dönmüştür. 

s'elesidir. Buna, münevverleri· teklere göre verllmiı olan mal· tane ve fıstık bahçeleri gibi tiyacsız bulunduklarının sabit Bay Sami Pank; Ankara'da 

d. l lardao baaka malların ged alın· her çcşid bahçelerin sıın'atlarıoa olması gibi kanuni sebebler altın Gümrük ve inhisarlar Bakan· miz, doktorlarımız, bele ıye e· v 

rlmlz, gazetelerimiz velhasıl he· mıyacağı hakkındaki tefsir ka· uygun olmasa bile adi iskan da mallarının geri alınması gere· lığı ve gdmrük umum müdilr· 

rarı dün valUlğe gelmiştir. derecesinden fazla kısımlarının kenler müstesna olmak üzere lüğü ile İzmir gümrüğüne dit 
pimiz o kadar ehemmiyet ver· 

Bu kanuni reftıfre göre 1771 borçlandırılarak namlarına tem tek nüfus olmak veya uğraştıkla bazı işleri konuşmuş, halletmfı, · 
miyoroz. Herhangi lüks eşya, ı ı ö il l k 
lüks vesait, 16.ks spor mes'elesl, numaralı kanondan önce mu· ilk edllcı::ekleri bildirilmiştir. rı ş ere g 're ver mes gere en tir. Ayni zamanda ihracatçı 

mallardan başka mal almış hu· tacirlerin şikayetlerine sebebi· 
bir ainema yıldızının hayata, 1 • F y ..,,; luomak gibi kanunen letlrdad yt t veren beyanname ueulil 
alelade içtimai anketler, hepi· zmı r ı rtına ve agm ur- muamelesini tcabettirmiyecek hakkında da alikadarlara malô · 
mizl günlerle, haf lalarla mt>Ş· eebehler dolayıeile ell«"rlnden 

gul eder. Halbuki bagünkü va· d T hl• k Ati tt malları alınan muhacirlere bu 
zlyetlnde kaldıkça içtimai ben· a e 1 e a ı. mııllarıo geri verilerek 1 77 ı 
llğfmlzl belki hergüo biraz da · _ • _ sayıla kanuuun 4 üncü ve 

ha gemıren süt mes'eıeei, g•· Bazı Yıkılmalar Ol u. Su Baskınına 1 ınc1 maddelerine ·göre nam· 
zetelerlmlzde tuttuğu yer ne larıoa tescil olunmaaı ve bu 

kadar küçük ve mütevazidir! Karşı Tedbir Alındı. işlerin en çok bir ay içinde 
Bir, Taksim .. Büyükdere oto bltirHweei emredilmiştir. 

•- • -- Büyük ulus kurultayınca on•· 
büelerl, rıhtım şlrketl mea'elesl, J·~velkl gec"! saat 3,30 da aeh· Yıldırım düşmesi tehlikesi kar· - .. " nan tefsir kararı sureti şu dur: 
Terkoıı davası, elektlrlk şirketi rimlzde ıılddetli bir fırtına es · şısında tramvay ve elektlrik "' l 77 l numaralı tas( iyeyi kat· 
davaaı kadar şu süt mee'elesfne meğe bnııl .. mıa, bea saat devam şirketi şr.:hrin genel elektlrlk k 4 d 

v .. v v iye anuounun üncü ma · 
ehemmiyet vermek acaba çok etmı'atir. ı~ırtına aehrimlzrie cereyanını kesmiştir. Bir aralık .1 • h 1 1 1 k 

v " ueeıne göre mu ac r ere e 4n 
yerinde bir hareket, bir nümıı· hayli zarar yapmıştır . .Hazı ev- otomıtlk telefonlarla görüş· adi derecesinde tah la edilmiı 
ylı olmaz mı? lerin kiremitleri uçmuş, pen· mek te tehlikeli bir ı,ekU al: olan emvalin uhdelerinde mec· 

İokılAbımızı yaparken, her cere dışlarına bırakılmış olan mıştır. cam~n lbka olunarak temllld 
şeyden evvel yarının nt-sliol ku· saksılar büyük gürüll6 ile yere Polis telefonu da büUlo tesl· fazlasının borçlanma kanununa 
racok çocııklarımıza ehemmiyet düşerek parçalanmış, açık hıra· sah emniyet altına almak için tevfikan l.ıorçlandmlması fcab 

k 1 Dcere kepenklt'rlnden toprag;a tf'll lıZııtmıa, her tarafla etmektedir. vermek istiyoruz. Nitekim, on· ı an pe "' 
11 k k .1 'da J muhabereyi kesmiştir. 

lar için yapılan birçok işler > rçoğu opmuş, oruon Z· 

arasında eon zamanlarda her mfrpalas önilndeki arsayı çevl Çok ~lddetlenen yağmur yü· 
ren tahta perde fırtına tarafın· zünden Karataş'ta, Behribaba~da 

yerde kreşler, çocuk bahçeleri, E v .. dfg"er mu-nhat verlerde su 
dan denize uçurulmuştur. · ı " ı 

çocok yuvaları kuruldağP gö refpaea'da Yuau(dede cadde!!ln· haşkınından korkulmuş ise de 
rulüyor. Batta ynaı yavaş lü· de Konya'lı Bay Süleyman'• ehemmlyt~ tli lıirşey olmamıştır. 
neparklar uçmayı dOşilnüyoruı. ald harab bir ev gürfiltü ile Belediye temizlik işçileri lıele· 
Çok güzel, çok wodern şeyler. yıkılmış ise de insanca hiçbir diye başkanlığından verilen 
Yalnız mühim, huyati olan bb: zarar olmamıştır. emir üzerine kamyonlarla her 
ınes'eleyl doğrusu çok ihmal fzmir'de yakın kazalarda ve tarafa yetişmiş ve evelce açtı· 

Bunlara verilen eınval, arazi, 
bağ ve her nevi bahçeler sıfat· 

lorına uygun olmasa bile ka· 
ounuu e11rahati karşısında tem· 

ilk ve tapuya rabtedilmelerlode 
tereddiid edilmemek lazımdır. 

Kaldı ki bunlar, kendilerine 
tahııle ve temlik edilen emval, 
arazi, dükkan, bağ ve bahçe· 
lerl sekiz on seoedenberl imar 

ediyoruz : Gıda mes'eleel.. Maolsa'da da fırtına ayni şfd· rılmıı olım lağıın menfezleri etmekte olduklarından ve tem· 
Çarşıdan, pazardan yağ alır· detle ee&Diı,, fakat zarar olup temfzlettfrllerek yağmur Bula· ilk kanunile kanunu medeni 

keo, sabahleyin çocoklarımııa olmadığı hakkında henüz haber Tının IAğımlara akıtılması te· hükmüne göre mftruru zaman 
eüt getiren stıtcnden yarım kilo alınamamıştır. mio edilmiştir. Gümrük önftn· dahi h4sıl olduğundan, bu gl· 

eQUimftzd kabımıza boşaltırken Bazı kazalarla İzmir arasın· de tramvay caddesini gene su bilerlo temlik muamelelerinin 
velhAsıl diğer gıda maddelerini dakl telefon telleri bir kısım kaplamıştı, fakat borada zararlı lkmııllle artık bu meı'elenln 

dl kl 1 k ı d 11 hiçbir durum olmamıatır. t d L Jd · ı ve ka tedarik ederken hepimiz de 88• re er D ırı ması ve evr · 'il or a an a.a ırı maeına · 

hcıya karwı derin bir itimatsız· 
meei yüzünden bir aralık dur· KQçük Demir hanında ve nunların !arahatl karşısında tef· 

lık, yidf~lmiz, içtiğimiz şeylere muşsa tekrar ve acele tamir Odoopazarında biriken suların sfre mahal olmadığına karar 
edilmiştir. mağazulara girmek tehlikesi verllmiodr. 

karıı az çok bir tlkelDme vardır. Fırtına saat dokuza doğru belediyeye haber verilmiş, der· -------ı 
Meseli: Bir balıkçıya, bir eiikunet bulmağa başlamış ve hal bir kamyonla gönderilen sonra temizlenmesine başlan· 

ltıeaba, bir yağcıya, bir esnafa ondan sonra su halinde kar temizlik lşı;ilerl orada da tedbir mıştır. 
P•ra verdikten aonra zihni· daoelerl düşmüşse de RZ sonra almışlar ve hiçbir mağazaya Belediyece evelden muhtelif 
-ı d yerlerde lAğım menfezleri açtı · 
... ı e: şiddetli bir yağmura dönmüştür. su girmeden menfezler temiz 

rılmamış olsaydı geçen senelerde 
- Acaba aldandım mı? Ya~mur saat ona dol'1ru şldde · letilmf-1, sular akıtılmıotır. k ı ı:ı o -w görüldüğü gibi so has ın arı 
Endişesi belirir. AldJğımız tini artırmıa ve fırtına He sa<'!>. Namazıriih'ta Külhan soka· 

b '" b v beklenebilirdi. 
alık hakikaten taze midir, ya· nak halini almıştJr. ğındakl harop, boş ve tehlikeli Fırtına ve şiddetli yağmur 

tını okka kıymayı parça t:tler· yağmur alt1Dda Kadlfekalesinde bir ev dön belediye fen hey· tıırasJDda denizde hiçbir zarar 
deın veren kaeabın eti acaba yapılan hava şehitleri ihtifa· etioce yıktırılmıştır. 
keçi değil mMlr? İyi yemek line iştirak edenler fena halde E!klmahkeme önündeki lıi · 
Ya~ı olsun diye yüzotuz, yüz· ıelanmış!ardır. ğım ile Bahribaba'dakl lAğırn 
ltırk kurut verdi ğimfz yağlara Öğle üzeri yağmurun şld · birkaç yerinden patlamıştır. 
bile sddır diye kat'fyetle bı · detl daha artmış ve bir aralık Daha bazı yerlerde de patlayan 

1'aoıayız. Halbuki sokak anh· şimşek çakmağa başlamıştır. IAğımlaruı yağmur kesildikten 

cılarının eline dftamcden yap· bil ı - l lıı'rt'vlerlmlı heraeyden evel bu 
'il oız, alıcı e o masanız, oy e v 

lığınıız bazı afıa . verfaleri daha d ki ı ı ... gıdalarımızın en sıhhi 11erahlle h " " insaolnr var ır s z magaza· ... 6Yftk bir ehemmiyetle yaparız. dan içeri sokar ve bioblr dil satılığa çıkarılma!lmı düşünmeli, 
Aıesela: KöyUinün yumurtasmı, dökerek sanki manyetize eder çok enerjik bir inzibat kur· 

b•lıııı, zcytioyağJDı seve seve ve bir mal sarar. Almanya'da malıdır. 
h•lırız. Çünkü hem daha ucuz, il"' 1 Bu başlangıcı yaptıktan sonra 

eczacılar bile yaptığı uç arın 
enı de daha tazedir. - asıl mes'eleye geçelim: 

Al f latlerlni ayrı ayrı reçete uze· Silt ve süt satışı. 
enıleketlmlzln henüz daha rlne fşarct etmtk mr.cburlye· 

birçok ı 1 d h k İçtiıilmlz ve çocuklarımıza 
yer er n e al ımız, ma· tlndedlrler. O reçete Almanyıa· Eı 8'1111 çocuklarımızın sıhhatlerini 

1 
fi ti içirdiğlmlz sütlere su katılma· 

Btrean b . nın her eczanesinde ayn 8 ıı sını, yağın alıomasl!lı bir tarafa 

1 a ınzibatsız satış şera· yapılır. Yiyecek, fçecek. derse· bırakalım. 
tine bile katlanırlar. Paraeile 

Yapt & nlz herkese göredir. Yani iyi Bunun, eütcülerln insafına 
101 alış verişin kemmlyet ı ı kalmış bir mes'ele olduğunu 

"te key( lycllnde aldııtılılı alda· para veren muhakkak y ve 
tılnıanı taze, az para veren eski ve ha· bilmlyen yoktur. Zaten bunun 

881 esnafm vicdanına kal· t b ı 1 bl ütü kACI 1 i nıııtır B yat mal alır. Fakat hiçbir za etan u gı a ge m · 
kıd · u De kadar acı ve ne man bunlar bozulmuş, kok· yen kalabalık ş~blrlerimlzde 
"'a'dır elinı bir haldir? Alman· b • 1 k ya ldıii'ıoı zan 
ıl . a nıığazılarda yenecek ve muş ve şüpheli değildir. mec urı o ara pı e . 

g Yılecek b Görülüyor ki, yiyecek mad· nedlyorum. 
lerı erşey üzerinde ffat· 11- Fakat evlerimize sabah ak· 

Y•tıhdır. Mu·aterl daha delerfmlzln satışında şümu u k Ilı r. 'il h şam flüt getiren sütçfllerin ine · 
•ı:ıızanın önünde lk k bir inzibat konması lazım, er· 

eln en ese· " d le teri haata mıdır? Çok uzatmı· 

Olu
e göre alacar.ı "'eyin iyi mal türlü tağşişe karşı muca e k 

b ... d ı. yalım. Süt satışında yapılaca 
'- p olmadığını bilir. Bizde aarttır. İşte halkımızın o"ru· 
111;az ise, ... lak d tekayyüdatı kı nca şöyle düşü· 
ôno.ara bir mağazanın vitrini dan doğruya eıhhatllc b a ~r 

nde durmayınız. Aldaoırsı· olmakla mükellef buluoan Şe· nüyoram: 

ve kaza olmamıştır. Bununla 
beraber enginlerde ne olduğa 
bilinmemektedir. Manl~a · Jz. 
mir arasındaki telgraf dfrekle· 
rloden buzılarının do yıkıldığı 

söylenmektedir. 

l Mademki, süt, çocuk· 

lanmızın başlıca gıdasıdır, bun· 
dan lylllk tekliyen halkımıza, 

çocuklarımıza şifa yerine basta· 

lık a§ılamamasını, onun her 

türlü eıhhi şeraiti haiz olmasını 
temin etmek şehir evlerinin, 

belediyelerin en haşıa gelen 

vaztrelerlnden biridir. Buuu 

prenslb olarak kabul ellikten 

sonra eüte yapılacak her türlü 

hileyi kanun şiddetle cezalan· 
dırmahdır. 

2 - Piyasaya çıkarılan süt· 
ler garantlll olmalı; yeni ga · 
rantı şahadetnameslnl haiz ol 

malı. 

3 - Garanti şahadetnameat, 

lmkıtn varsa, heı ay fakat ae· 
gari üç ayda bir, bir baytar 

tarafından verilib sütün menşei 

ve sıhhatli hayvanlardan sa· 

ğıldığını gösterecektir. 

4 - Satılık sütlerin temiz· 

mat vermiştir. 
Teşkil edllen bir komisyon 

bu işin tetkiklerine devamda· 

dır. Yakında sona bağlanacağı 
duyulmuştur. 

250 Bin Liralık 
Yeni Para. 

Bu Ay içinde Gelecek 
Geçen ay memurların İldncl 

kanun aylıkları verllirk.-n 1a 
tanhul'dan Milli darbbaoe mü 

dürlüğündeo oelırimlı defler. 
darlığına grlmlş olan 40,000 
liralık gümüş para dağıtılmıştı. 

Memurlar ve halk ellerine ge· 
çen bu paraları saklamış olduk· 

tarından piyasada gümOı lira· 
lıkların mevcudu kalmamtş gibl 

birEcydir. Öğrendiğimize göre 

bu ay .Mtlli tlarLban" müdür 

lüğü İzmir defterdarlığına 
250,000 gümüş lira daha gön 
duecektlr. 

Bu Ne Cür'et! 
Bekçinin Silahını Aldı· 
lar, Fakat Yakalandılar 

Seydlköy yakloiode zeytin 
çalan eabıkalılardan İbrahim ile 

Naaub; kendilerini karakola gö· 
tdrmek letlyeo kır bekçisini 

kıs kıvrak yakalayarak elinden 
etlihını aldıkl.rından ve bir 
korşunu havaya attıklarından 

tutulmoo, diin adUyeye veril· 
mişlerdir. Saib ceza hakimli· 

t:ioce lkiıl dı:s tevkif edilmiştir . 

Beraet Etti 
Zimmetine para geçirdiği ld· 

dlaeile muhakeme altına alı· 

nan tütiln inhisarı fabrikası 

dahili hizmet amiri Bay Sami 

hakkında yapılan duruşmn ne· 
tlcealode suçu huloomadığıodan 

asliye ceza mahkemesince berae· 
tine karar verilmiştir. 

lik ve eaf iye ti belediye Uıbora· 
tuvarlarının daimi kontrolü 

altında her türlü şüpheden uzak 
olmalıdır. 

5 - Hasta bir hay.undan 
sağılmış sütün satılması kat'iyet· 
le menedllmelldir. 

O - Süt kapları azami dP.· 
recede temiz tutulacak: Ye ka 
palı olacaktır. 

7 - Zabıtai beledi ye me· 
murları, baytarlarımız, bekçiler 
hıtti halkımız bizzat yokardakl 

maddelerin kusunuz tatbik 
edlllb edUmediğlni yakın bir 

alaka lle taklbetmelidlrler. 
Çünkü bu iş doğrudan doğraya 
halkımızın ve inkılabımızı ya· 
şatacak çocuklarımızın sıhhat· 

larlle alikadardır. 

Gelecek bir yazımızda sıhhi 

silt sağılmaaı, sıhlıi ahırlar mev· 

zoomuzu teıkil edecektir. 

A. Refet Baysan 

Yaradılışın 
Karşısın(la!. .. 

Denfz mi dağlara, yoksa f>a· 

lutlar mı bayırlardan inerek 
denize hücum ediyordu. Anlı· 

yamadım, tutkun, dolu, gı:be, 
ılnlrlt, kinli, ıcsll, gftrilltülü 

bir hava.. uruklarda morumsu 

hir kuşak vardı. Daha yukarı 
çıktıkça genieliyordu ve bu 
kuşağın altında deniz. bir eağo, 
bir sola çalkanıyor, hağrıeıyı r. 

Zorunu alamayınca sabitlcrlo 
yüzüne fçf o den, gelen tükfirfik· 

lerl eavura savura inliyordu. 
Yalnız durgun, yumu~ak, 

hareli bir deniz dl'ğil, korkunç 
bir fırtına içinde de yaradılı,ı 
ve suları diolf'mek bir bs,ko 
türlü ı .. tlılık veriyor. 

• • • 
Dünk6 gördOklcrfmfz, ye~ayı · 

,ımız ne kadar bendyor ve 

dünkü görünüş, eavae eönu 
acunu ne kadar andırıyor, de· 
niz gü•eneiz, rüzgar karışık, 
gökler puslu, ne olacağı, Of\· 

reye varacağı bellrefz, çığlıklar, 

p11raıltler dolu hfr yaradılış .. 

Şimdi tetikte olmıyBn hnt•y 
trblikededlr .. 

Şimiii insıın111 haşı, güvenil 
bir saçak altında olmalıdır .. 

Yaşamak, yaşamak diyoruz. 
Teklerin yRşayı~ı da bu fırtınalı 
ve zorlu havadan ba,ka blr,ey 

dt.ğlldir. Çoğıımuz Hbahleyln 
beraber ~eç;n menin yamanlı~•· 
Da atılıyoruz ~e onunla dc1ğöş· 

mt.ğ6 baıılıyoru?.: Saç saça, Lae 

başa, gırtlıık, gırı lığa, dle. dişe 
lıir döğuşmerlir bu!. 

Ve ak~am olooı~u, kavgadan 
birijcy kepıılıileo her losun, 

yor~un olmakl11 benber, ı.nlı· 

uın terini sile sile fakat bıışını 

dikerek yuvai9ıDa döner. 

Yoolleo, döğüşte, gOçsüz, 

döşf:n, bekler. 

Bir eabah oleuo da yeniden 

haolıyayım diye .. 
• • • 

Ben bunları yazarken eaatin 
akrebi dokuzu gösteriyordu. 

HAlıt kendi boğuşmHı tçlndey· 
di.. Baktım: 

Herkes işe, ya,ama kugoaına 
çıkıyordu .. 

Orhan Rahmi Gökçe 
-------.. ı. 

Suçlıı 
Meğer Şimdi de Baş· 
ka Suç Altında imiş .. 

1931 Yılında Bergama ve 

nıkm kazııları Milli emlak tah· 
slldarı Mehmet oğlu Hay Ha· 
lil'in l 300 lirayı ziwroctioe 

gt~lrmek suçundan şc'hrtmtz 

oğırceza mahkemesinde atın du· 

roşmssıaa başlaııacskh. 

Suçlunun iki bayunla birlikte 
1stanbul'da kalp para yapmd~ 
suçundan İstanbul eğırceznsrnda 
muhakeme edilm .. kte oldu~u 

anlaşı lmıo ve muhakeme n;:tl· 
cealnfn eorolmasına J:arar veril· 

mlştlr. 
.~ 

Kan~~usani -· 
1935 
Kasım 

82 
28 

1935 
Gün 

31 • 

Pazarteti 
Arabf 1353 Rumt 1350 
23 Şevval 2 el Kanun 15 

Ev kat Ez ant Va..,atf 
Güne, 1,09 7,17 
Ôğle 7,0 " 12,26 
İkindi 9,44 15,02 
Akpm 12 17,18 
Yatsı 1,35 18,52 
İmsak 12,16 5,34· 
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Holaoda mektebciliğine aid bir grafik .. 

Okul çağında olanlar 1,214· 
917. Okuv nlsbeti % 80 okuv 
horçloluğu 7 14 

Okuv Kurumu 

Aua okulu (A) 
Ana okolları özlendir, özlen 

bakımlarlıı ynş talmektadır, ge· 
DAldfr, akçasızdır. Buraya 3 
ya mdııkl çocuklar p;lder. Ana 
okullarıDda Frölbe1 ve l\fontes· 

sorl istemleri tatbik edilmek· 
tedir. 

İlk Okullar (B) 
Çocuklar yedi yıllık ilk oku· 

lu bitfrmfye borçludurlaı:. llk 

o ullarda Lighart, Montessorl, 
d, b, b, gOnôn ped goklarının 

gördemlerl günden gfine geniş 
tatbikut alanı bulmaktadır. 

O lton pliinı daha ziyade orta 
okullarda tatbik edtlwektedfr. 

Altıncı sınıftan çocuklar: 

1 - 5 yıllı orta kız oku· 
luna; 

2 - 6 yıllık klllslk glmnıı 
ziume (C) 

3 - 2 yıllık Usey~ (D) 

4 - 5 3 yıllık hooger Bur· 

ger chool (E ı. E ~- E 3.) 
5 - 3 4. yıllık ilk okulun 

yüksek bölümfine (G) 

6 - Herhangi bir meslek 
okuluna (ll.I.J.K.) geçebilirler, 

ilk okulun yükeek bertebl 
bölümüne yaşayışını en ameli 

t'Slirme yoll rdnn kazanmak 

fstlyenler girerler. Bu kurumun 
programıon modern dlller de 

koriulmaştur. İdare odalarında 
veya demiryollarmda yumuş 

alma istiyenler 4 yıl okuvu 
bldrmiye borçludurlar. Burayı 
bitirenler mualllm okuluna (P) 
girme önenlni (Ha -) kazanırlar 

Orta okuv (C. D. E.) 
6 yıllık gimaazlam ve 5 

yıllık. Hoogere Burgerschoolla

rın ynoıbaşında 2 yıllık liseler 
de vardır. (D) 1 f sonra okuv 

işi ikiye bölünür. A 4 yıllık 

glmnezlum (C2) 3 yıllık Hoo 

gere Burgerechool (E) bölüm· 

lcrine ayrılır. Bazan Boogere 

Burgerschoolun okuv çağı 4 

yıl sürdüğü de oluyor. Bütün 

okuv çağı 3 yıl olan B. B. 
lerln yanı başında okuv çağı G 
yıl süren Roogere Burgerahho· 
oller de v rdır. ( E 3 ) beş yıl· 

hk H. 8. ler o) ffziko · mote 

matik ve b) ökonomlk . edebi 

bölümlere ayrılır. 1lk üç yılda 
öğrenceler geneldir, son iki 
yılda bölüme göre ôzlenleşlı:. 

lar devlet memurları iş ve ti· 

caret adamlara yetiştirirler. 

(D) Lisesi talebesi üniversite 

ve akademilere anıklar (C) gim· 

nazlumu, okuv çağa altı yıl 

sürer, ed~bfyot ve faul bölüm· 

lerlne ayrılır. 

Yaksck okuv ff') 
Üniversltelerlo be~ fakülte, 

politeknf k okulların da 7 hö· 
lümü vardır. Bunlardan bnşkn 

yüksek ağrı kühfir, ticaret 
okulları ve müstemlekelerde 

yumuş alacaklermı yelletlren 
kurumlar d bulunduğunu ben· 
gileşmellylm. 

Muallimleri anıklama fşf 

(P 1. P 2.) 
Muallim okulları (P) nın 

okuv çağı 4 yıl eOrer. Bu 

kuruma gfrebllmek için yillnek 

kerteli ilk okul Hoogere Bur· 

gerschool bltirmlıı olmak ge. 
rektlr. 

Burayı bitirenler ilk okul· 

)arda muallimlik yapmak 6ne· 

nfnl kazanırlar, yüksek kerteli 

Hk okullarda muallimlik etmek 

lstlyenler yfiksek mu Hf m oku· 

lnnun özlen bölOmOnde 2 yıl 
okomıya borçludur. (2.) sözü 

geçen Hk okullarda çevfrgen 

!müdür) olmak letiyenler her 
halde Almanca, İngilizce veya 
Frımsızcadan birini pek iyi 

bertede bilmesi ger ktlr. Çevir· 

genlerin geniş bir kültür sa· 

bibi olması ülkü ve karekter· 
lerile kendini iyi tanıtmış kişi· 

ler olması aranmak.tadır. Orta 

okul muallimleri üniversiteler· 

de, yüksek kurumlarda yeliş· 

mektedlr. 

lUe lek okuvu 
Meslek okullarında erek genç· 

lfğf meslek, san'at, yftzme ev 

işlt:ri, ekim, d. b. b. işlerini 

anıklamaktadır. Meslek okuvu 

a) okullarda b) çırak korala· 
rmda gösterJlmektedlr. GondQz. 

lük gecelik adile ikiye ayrılan 

meslek okuvn yüzde 70 dev· 

letln yüzde 30 yerli elgünOn 

(Ralu omuzlarındadır. Bütiln 
meslek okullarının nasıl gittiği· 

nl devlet kontrol eder. 

Gündüz okulları 

Aşağıdaki bölümlere ayrılar: 

1 - Erkek çocuklar için 
meslek okulları (l) 

2 - Erkek çocuklar lçln 
meslek okulları (I], 

3 - Kızlar için 

ean'at okulları (J] 
Erkek çocuklar 

meslek ve 

için olan 

Soyadlarını ütüğe Yaz- Alman-Leh 

( ) 
. O Münasebatı .. 

dıranlar 9 Bın ldu. _ B•ı• 11oci·.:.hı1.d. 
NOfus miidürlüğünde kütüğe 

yazdırılan eoyadlarının miktarı 

(9000) f bulmuştur. l Son yirmi 
eaat içinde soyadlarını küUlğe 

yazdırmış olan Bayan v" Bay· 

larıo adlarını yazıyoruz: 

A 
Kemcraltında Kadir oğlu 

Mebmed Atmaçaçı, leınctpaşu 
mahallesinde 10 numarada Akif 

Açıkcl, Burnarn'da 9 ııumıı· 

ruda Mehmed A kkfrpl, Mer1:1ID · 
li'de şimendifer caddesinde 37 
nomnrııdo Şakir Öğünçhilek, 
Hecıallcft>ndi caddesinde Hasan 

oğlu Hulil İbrahim Oğıızlıigl, 
Boı:ıtnul.ı'Jc 258 numarada Fund 

oğullerı Alpseymen, İohla:ırlıır 
kontrol amiri Talat AkfncP, 

Devlet demlryollanndıı Halil 
oğlu Derviş Açıkbaş. 

T 
Meyvetcr gümrüğü caddesin· 

de kahveclbaşı İbrhhtm Tan· 

yalçıo, Aydın demlryollarınua 

hareket dairesi reis muavini 

Mustafa Esad Tehsuğ, Karşıya· 

ka'da Türkblrllği mektebi ha· 

demesi .Mustafa Araz, Narlıdo· 

rc'dc Aşağı mahallede Hüseyin 
oğlu Ali Aşık. 

lklçeşmellk" ıe Şerifali soka 

ğında 34 namı.ırada Ahmed 

Ildır, Birinci hukuk nır.lıkemesl 

zabıt ktitlblerlnden Hasan Işını, 

Işıklar köyünde İbrahim Işıklı, 
AJayheyJnde 88 onmar da Salih 

Isı, Makara BC'koğındft 1S5 nn· 

morada Ali Rıza hız, Burna· 
va'da l\Janlfaturacı Hüseyin 

lşıkoğlu, Salhane'de 15 numa· 
rada Receb Ieımık, Ahmedağa 

sokağında 68 numarada Ali 
oğlu Ahmed lrgıl, Gümrük 

mu haf aza memurlarından Sü· 
leyman Ali !yılmak. 

G 
Comaovaeında mualllm Flk· 

rlye GOlsevln, Bayraklı'da Mu· 

redlye caddesinde 3 numarada 
İzzet Köçftkçetln, Karataş'ta 
İhsan göktan, Şaban ı;ı;ürbüz 
oğlu, Aydın demlryollarında 

hat çavuşu Mehmed gencenli, 

gümrük komisyoncularından Fe· 

rldun sökter, Yopıcı oğlu ma· 
halleslnde Ali Gedlkoğlu, Karşı· 

yaka hat boyunda 76 numarada 
İbrshim geleç, Burnava'da Hl· 

ldl eo ağında eokağında 8 nu· 
marada Hasan Genlşol. 

H 
Osmanzade mahallesinde Yalı 

caddesinde 144 numarada Mah· 

mud Hortaşıen, Kahramanlar 
mahallesinde 125 numarada 

Hasan Hayıt, Halllrffat paşa 

caddesinde 116 numarada İshak, 
Honça, Tahmil ve tahliyede 

Halim Hatanecl, İetanköy eoka· 

ğında 15 numarada Ahmed 

oğlu Ali Haytoğlu, Birinci kor· 

ilk, kunduracılık, matbaacılık 

d. b. b. ihtisas işleri öğretir. 

Kız ean'at okula, kızlara ge· 

rekll olan meslek ve san'at 
işlerin her Ulrlüe'hnü belletir. 

GOndüz okullarına girebilmek 

fçio ilk okulda okumuş olma· 

lan en azdan 12 yaşında hu· 

lunmalorı qerektlr. Gündüz 
okullarında 12 den 20 yaşına 
kader öğrenecek olınmaktıtdır. 

Gece okulları (1\1) 
Bu okullar o~nğıdaki bölüm. 

lere ayrılır: 

1 - Erkek çocuklar için 

meslek okulları; 

donda 146 numarada Basan 

Şevki Haner, Borsa simsarla· 
rından .Hıfzı ve M. Reşad Hl· 

tay, Devlet demlryollarında Hü· 
sameddln Hepgül, Tepecik ma· 

halleeinde Salih oğlu Ahmed 

Haekıır, Hncımahmud oğulla

rından Adil Hemeen, Çlne'li 

Mchmed Harman, Emin oğlu 

ls'llail Bemeen, Selçuk sokağm· 
da 50 ırnınoradn Ali Ahmed 

lilttu, Telgı nf mcmurlarmdan 

ınütekaid Şı.ıkfr Hasgör, İzmir 
askerlik şubesi M. M. yüzbaşı 

M. Cemil Uiwal11y, Faikpa,a 

mabnll .. slnde 25 numrada Ah 
dülılıiz Heybeli, Akşam soka 

ğıoda 1 l numarada Malike 

Harzem, Adliye mübaşiri İsmail 
Hekf. 

• 
ı 

Tuzçu eokığında 7 numarada 

İsmail tlakkı ilçi, Devlet dr-mir· 

yollarında Mazhar ve kardeşi 

Abdurrahman inf'I, Maliye me· 

murlarından M. İzzet izi, San· 

at mektebi muallimlerinden 

Yusuf iyieao, Natırzede mahal 

lesinde 30 numarada Yusuf le 
ten, Bursa ma IJarı ticarethane· 
sinde 1. Etem lpekmen, Erkek 
list>sf ı iyazlye muallimi Nszmi 

lllter, Erkek lisesi dahiliye şefi 

Atıf isen, Burna"·a'da 1nceoğlo 
Mustafa ince, Fettah sokağında 
29 nomsr11dn Hatice hllırmak, 
Şayeste sokağında 7 J numarada 

A. Hüseyin lstemihan, Ilalka· 
pın11r'd11 İt!meil Hakkı ioan!J, 

polis 277 Niyazi İzci, Belediye 

memurlarmdan 58 Muhiddin 
işcao, gardf yan Murtaza lzgü, 

Polis 109 Kadri in tepe, Emrazı· 

sariye hastanesinde Hüsnü idil, 
RayegAn sokağında 5 numarada 
Mehmed ivren, Alsancak vapur 

iskelesinde başmemur Rifat 

lyiııoo, Karakol sokağında 85 
numarada Klzım lncekara, Ka· 

rataıı tramvay caddesinde 51 
numarada Yusuf İzzeddfo Ucrf, 

Karşıyaka'da Müsavat sokağında 

Kazancı .Mehmed Ali frl, 32 
numaralı İtfaiye memuru Bil· 
eeylo ileri, Devlet demfryolla· 

rında kazancı uetası Ahmed 

lşcanb, Cemal Cendell hanında 

15 numarada Sadık iplikçi, 

TamirhRnede M. Basan lzgı, 

Maliye memurlarından İsa Zeki 

ipekli, Devlet demlryollarında 

awbar vezneden llilmi ilkin, 

Karataş'ta Ortamekteh muallimi 
Fikri inalliz, Halllrifatpaşa cad· 

desinde 12 numarada Recai 
Sadri, Rüşdü, iltenboetao, Ma· 

lfye kırtasiye deposu be.lrclle· 

rlnden Receb ipekliler, Halil· 

ağa sokağında 12 numarada 

lbrahluı izle, inhisar tütün 

fabrikasında bekcl Cuma Ali 
lmre, Devlet demlryollarında 

KAmU lldış, Rayegan sokağında 

35 numarada Alt Şef lk İefe.o· 

Gece dersleri gOndüz bir iş 
başında olanlar için açılmıııtır. 

Gündüz okullarının talebesi 
gece derelerine ahnmazl"r. Ge· 
ce denlerlne alınabilmek için 
ilk okulu bitirmiş olmak şart· 
tır. Gece derelerine devam eden· 
lerln yaşı 14 21 arasındadır. 

Meslek okullarında okuv c;a· 
ğı erkekler için :3·4 yıldır. 

Kızlarm gündftz meslek okul· 
larına devam horçluluğu 1 4 
yıl sürer. 

Gece dersleri erkekler için 
4, yıldır. Bunlardan başka orta 
kerteli meslek okulları da 

vardır. 

Açık ve tasrih edilmiş kararlar 

karıeık şekilleri yftzünden çok 
zaman hakiki mahiyetlerini 

kaybeden uluslardan daha emin 

bir surette amaca sevkederler. 
I,ehlstan ile Almanya karşılıklı 

enlaşamamazlıkların halli ile 

acun sulhunun istikrarına gi· 
den yola girmişlerdir. 

Varşova, 26-(A.A) - Yarı 

resmi Polaka, Berlln mnhabl· 

rinln bny Hitler'le yaptığı bir 

mülakatı ne~retmektedlr. Bay 
Bitler Nttzl rı•jlminfn Lehlstana 

karşı eskiden taklb edilen siya· 

sayı rPdticdlb etmediği sualine 

~u cevabı verrul~tlr: 

Nazi ujlml, mazinin hatalc· 
rrnda kat'iyyen ıernr etmemek 

azmindedir. Ve Lehistan · Al· 

mau münnsehetlerinln tanzimi 

yolundaki teşebbfieü de bu az· 

nıin tezahürlerindendir. 

Belediye Beş 
YıJ)ık ir iş 
Programı Yapıyor 

- Bıışı 1 inci sahifede -

· oğaçlııodırılması, yangın yerle· 
rinde spor sahaları, müzeler 

vücude getlrllmesl gibi mühim 

lı;ler vardır. Sıhhat ve hfalye 
teı,ıkUatı daha mütekarutı bir 

şekle konacak, şimdiye kadar 

haritası yaptırılmamış olan yer· 
lerin haritaları yaptırılacak, şe· 

hl rde ntı kadar bataklık varsa 

hepsi kurutulacak, ve biltün 
bu f tıler hcş eenede, acele ya· 

pılmııeı lazımgeleDler tercih edil· 

oıek soretile rueyduna getirile· 
cektlr, 

Beş senelik iş programı ha· 
zırlandıktan sonra bastırılacak, 

şehll' meclisi azalarına, lzmlr· 
deki bütüo mühendislere ve 
şehir işleri hakkında değerli 

mütalealarından istifade edlle· 
cek, kimselere dağıtılacak, mü· 

taleaları alınacaktır. 

Şehir meclisi nln gelecek ni

san toplantısında da beş seııelik 

fş progı:amı konuşulacak ve 

onandıktan sonra tatblka baş· 

lanacaktır. 

1\lahkOmiyet. 
1249 lira 34 komşu zimme· 

tine geçirmekle suçlu Menemen 
postıı ve telgraf eski müdürü 

Bay Sabrlnln Ağırcezada nak· 
zen geçen duruşmasında bir 
seoe, iki ay hapsine karar ve· 

rllınlştir. Bay Sabri müddetini 
doldurduğundan serbest hıra· 

kalmıştır. 

~-----------~~~~---
d i ya ro ğ l u, Burna va'da mücadele 

istasyonu müdüril Nihad Şevki 

irlboz, Kemeraltında paçacı 

Maksud idlkot, Eşrefpaşa'da 

birinci çıkmaz eokağında 17 
numarada Şükriye lrge, KAğıt· 

hane caddesinde 142 numarada 

Haca Atiye (Venuz) soyadlarını 

alma§lardır. 

yüksek kertesinde olanlarla 
Hoogere Burgerechoolun üçün· 
cü yılını bitirmiş olanlar alı· 

nır; burada okuv çağı 4: yıldır. 
2 - Denizcilik okulu (O) 
3 - Denizcilik ustalar oka· 

lu (L) balıkçılık okulu. 

Bu kurumlarda okuv çağı 

2.3 yıl eürer. Buralara girehll· 

mek için eo azdan ilk okuvu 
bitirmiş olmak gerektir. 

4 - ~l y•llık. orta kerteli 
güzel ean'atlar okulu (S) tica: 
ret okulları genel kültür ku· 

Boll nda'da 106 ayrı (h), 
10 (n) ayrı, b bölümlerini 

kucaklıyan 47 de Hoogere 

B H !"uc:.u >\ vırJır. Bu kurum· 

meslek okulları türlü maran· 

gozluk ve demlrcllf k işlerini, 

özlen meslek okulları do terzi· 

2 - Erkrk çocuklar f çin 

özlen gece dersleri. 

1 - Orta kerteli teknik 

okullar (R) buraya ilk okulun 

romlarından sayılmaktadır. 

Okuv çağı sürer, yilkeek tlca· 

ret okulu (Hl) 4. (B2) ve 3 

(H3) yıl süren orta kerteli ti· 

caret okulları vardır. Bunlar· 

Dış şeri 

Bakanımız Ge di. 
____ ..... .e~ttl(%::~--

- Başı 1 inci eahlfede -

Rüşdil Aras diln Bay Yevtiç 

ile mahlm müllkatlardan bu· 

lunduktan sonra Sofya yolu ile 

letanbul'a hareket etmiştir. Ken· 

dfııl orada Bulgar hariciye nazırı 
bay Batalof ile de görüşecektir. 

Tür ki ye dışarı lıılerl bakanı, 

uloelar kurumunun bu içtima 

içtima devresinde elde edllmf ş 

neticelerden memnun kaldığını 

söylediği gibi Balkanlar mu· 

kareneılnfn mfteald bir surette 

tekamülü bahsinde de nikbinlik 

göstermiş ve bu mukarenetln 

Mayıs ayında Balkan anlaşma· 

eının Bükreş'te yapacağı top · 

lantıda daha müsbet. şekil ala· 

cağını söylemiştir. 

Müsamere 
Göçbeyli Gençleri 
Bflyük t\1.uvaf fakı· 
yet Gösterdiler .. 

Bergama'oın Turanlı oahl· 
yeei Altıotoprak spor birliği 

hasılatı Kınıkta'ki yeni farka 

binası inşaatına sırfedllmek 

üzere Kınık'ta bir müsamere 

vermiş, "Zafer,. ve "Babam 

olaa vuruı:dom.. piyeslerini 

temsil etmiştir. Müsamere çok 

parlak olmuş ve iyi alAka gör· 

mOşUir. Seyircilerden birçoğu 

ığlamııJtır. VUAyet umumi mec· 

llsl azasından bay Süleyman 

hile bir nutuk s6ylemek iste· 
miş ve duyduğu fazla heyecan· 

dolayısile ancak Göçbeyll (Tu

ranlı) genclerlııl takdirle iktifa 

etml~tlr. Geçenlerde bu milsa· 
mere Göçbeyll'de verllmlo ve 

Kaymak~mla Bergama fır· 

ka rel&f bay Hamdi tarafından 

hararetle alkışlanmışlardır. 

Geneler Kınık'• 77 kişilik 

bir kafile halinde gltmlılerdir. 
Beledi yede çay ve Kınık C. 

H. F. idaresi tarafından da 

ziyafet verilmfştlr. 

C. H. F. Konya 
Kongresi Toplandı. 

Konya, 27 (A.A) - Bugün 

saat lö,30 da C. H. F. k:ong· • 
resi vllAyet idare heyeti başkanı 

Bay Şevki Erguo'un başkanlığı 
altında açıldı. İdare heyeti ra· 

poru okundu ve üzerinde görü· 

şüldü. Bftyüklerlmlze kongre 

nAmıoa telgraf çekilmesi teklif 1 

sürekli alkışlarla onaylandı. 

Ayrılan eocftmenler yarın 

öğleden sonraya kadar tedklk· 
lerlol ikmal edecek ve ikinci 

t'>plantı yarın saat 14,30 da 

yapılacaktır. Bugün mümessil· 

lere vllAyet idare heyetince 

Orduevlnde öğle yemeği veril. 

miştir. Yemekten son:a mü. 
messiller Bnlkevlne giderek 

Halkevlnfn meaalsl hakkında 

izahat almışlardır. 

dan başka ilk ve ) ukeek ker· 

teli ağrı killtür okulları (N) 
bulunduğunu bengll.,meliyim, 

Sınaklar 
İlk okullarda eınak yördemt 

yoktur. Orta okula girecekler 

bazı yerlerde sıoakla alınırlar. 

İlk okulun yükeek kertesini 
bitirenler sınaktan geçer dip· 

loma alırlar. Hoogere Burgersc· 
hollara talebe eınakla alınır. 

Bu kurumlara gireceklerin oku· 
dokları ilk okul çevirgenlnden 

istidat ve kabiliyet özlenllkle· 
riol belgileyen ayrı bir belge 

gettrmeei de Jstenmekted!r. Lf· 
ee ve glmnazlam talebesi 8 

yıl okuvun bitiminde bakalor· 

yı vermlye boçludur. 



- 211 "8muuan•a11mıumın ........ mı11111111111ımımıı11111111111111111.aı11111111mııııı11111111111111111111111d\11I.!.::. ı D 
0 

.. ! .. e.1 ....... iiihilhiliiiihiiMiliiilhihilliliihhiihililihihiiillilhihiliilUUlliiilHllll-:::=.;ji1111~111 •• .......................... Dün Bir Havra ile Bazı Ttırkiye'de Hava Durumu ,. 

Namus Uğrunda 
Mağazalar Yandı. lngiltere'de bir Fırtına 

Ortalığı Altüst Etmiştir. Yuan: Amold Galopen ~ 114 ~ - 28 Kiııonuuoi 935 Hadisede Kast Yoktur. 
tınadan, Ateşi Zorla 

itfaiye Fır
Bastırdı. 

Tamamen içimden gelen 
arzunun eevklle hareket edl · 
yordum. Ve bGtfln zevahir, bu 
hueket tanımın muslb oldu· 
ğunu gôsteriyordo. 

Arabaya blnib de bir parça 
sülünet hAsıl edlncedir ki, 
flıtdmOn, bııımın ne derece 
feci bir nzlyeue olduğunun 

farkına Vlr.blldim. Ne başımda 
tapkam, ne ıırllmda pardesflm 
nrdı. V akıt gece yarısını geç 
mit olduğundan o saatte açık 

bir dükkı\n bulabileceğimi akla 
:akla getirmemek lazım gell· 
}'ordu. Maamaf ih tali bala 
yardım etmekte devam edi
yordu. Ceblerlml karıştmrken 
iç cebimde yomuvak btr seya· 
hat kasketi buldum. Banu 
eluerlya gece gezintileri esna . 
ıında kullanıyordum. Bu suretle 
elbise ekalklerlmden milhlmce 
birini balletmlı oluyordum. 
Fakat kendi kendime bir hattı 
hareket, bJr hedef tayin etmek 
lhım geliyordu. Nereye gide· 
cek ve ne yapacaktım? 

Vlktorya lıtaıyonundan saat 
biri Jurk bette bir ekapres 
hareket ediyordu. Bu tren 
Doverden 3,30 da hareket eden 
ge~ npurUe karıılatacaktı. 

Trenin hareketine kadar bir 
&aat nktJm vardı. Bu zamanın 
yarısını rıhtım 6zerlnde gezin· 
mekle, yar11ını da tren rıhtıma 
geldikten ıonra iç kompartl· 
manlardan birinde geçirdim. 

Tren hareket ettiği zaman 
vagonda yalnız değildim. Fakat 
diğer yolculardan hiçbiri he · 
nimle alikadar görünmQyordu. 

F.auen yola çıkar çıkmH 

aykoıu galtb bir yolcu, kom· 
partlmandakl koyu renkli dıt 

fanmftnü kapamıı olduğundan 

kl111.1e kirmeye dikkat edecek 
Hzlyette detfldl. 

Y ıldısımın beni koruyacağına 
o derece itimadım vardı ki 
Dovre geldiğimi• zaman dGçar 
olabileceğim soıluklan hatırıma 

bile getlrmemltıim. Fakat tren 
dafdaAa amu hakikatle kartı 
kupya gelmek lcab etti. 

DoYer lıtuyonunda, yirmi 
kadar retmi elblaeli pollı me· 
mora nhtıma dlsllmlı dura· 
yorda. 0.tka bir Hmanda olsa 
ba derece mtlthlt bir pollı 

kuned kar1111nda de)qete dG· 
oer, trenin aksi tarafından iner, 
yolcuların çıkmasını bekleme· 
den bir delik bulur, kaçar· 
dam. MHmaflh biraz eonra 
dflıtlndGAGm gibi hareket et· 
lllemelde iaabet eultlml anla· 
dam. ÇdnkO trenin beriki 
taralı, zab•ta kuvveti tarafından 
tutulmuıtu. Bu vaziyette, gayri 
tabii bir hareketimle kendi 
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Sahip ve Baıyazgam 
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İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Fırkası binası içinde 
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Telefon: 2776 .. Posta k.utuau 405 
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kendimi kurdun ağzına atmı11 

olurdum. 
Tehlike pek yakındı, Alon 

Dlkaon Londra'da dftştftğil 

hatan•n galiba intikamını bura· 
da alıyordu. Zira bu derece 
polis kuvvetinin benden baıka· 
1101 le•klf etmek için harekete 
getirildiğinde tDphe yoktu. 

Her çıkan ylJlcuya bu me · 
morlar, bazı sorgular soroyor 
•e bırakıyorlardı. Bo sırada 

akhma delicP. bir fikir gtldl. 
Derhal geri dönmek ve bir 
fırsat beklemek .. 

l<'akat bu 8ırada bilet toph· 
yan memnrlarlD önüne kadar 
gelmlı olduğumdan arhk ne 
olursa olsun ilerlemek lbım 

geldi. Mamkfin olduğu kadar 
8erhtst bir şekilde yarodam. 
Bir polis memurlle aramızda 

fU muhavere geçti: 
- Nereden geliyoraonuz? 
- Londra'dın! 

- Hoviyet vırakaoız var mı? 
Et bette .. 
Admız nedir? 
Pollı milf etti ti Edgar 

PH! 
AIA .. Demek bu me8'ele 

için geliyoraunuz? 

~~~~~~~~-.... ı~~~~~~~~-

1 h ti yar Balıkçılar Böyle Fırtına 
~~~~~~---~~~~~~-

Dün sabah saat 5,30 da fır· IAtbanedekl 50,000 Ura değe· 
tınanın bGyQk bir ılddetle de· rindekl tealıaı ve mallar kulla· 

Görmediklerini Söyliyorlar! 
~~~~~~~-

Londra, 26 (A.A) - Bftyfik bunetler ııfmn ahınct. .K.arı'ta vam ettiği sırada Tflrkpazan'nda nılamıyacak derecede berbad 
çıkan bir yangın berke81 btıyftk bir hale gelmfttlr. Çav11lcı dGk· Britanya adalarında tlddetll bir 27. Erzurum'da 18, Kaııamo 

kuırga eımektedfr. Bazı yer· nl'de 15, Ankara'da 9, Kırıe· ıel4şa dftşGrmOş ve Moıni'lerln kinında yedi bılye çuval yan· 
havrası ile bunun etrafındaki mıştar. Bir de marangoz dGk· 
mağazalardan bir k11mı tama· kanı yanmııtır. 

lerde rftzgArı& hızı ıaatte 86 
hlr'de 8, Etkitrhlr'de 5 derere 

idi. En yllkıek ıuhunetler J 6 
men ve lusmcn yanmışhr. Fır. Zabıtaca yapılan tahkikata 
tına; itfaiyenin ıerbe8tçe çalıt gôre yağ ve helH fabrlka11 

mlll bulmaktadır. Blrçoi: tarafa 
kar ve dolu yığmıttır. Dön 
sabah fırhna baılamıt ve bug6n derece olarak Aotalya'da kay· 
de devım etmektedir. Memleket dedllmlttlr. masma da miol olmuı ve f'f ra· bin11ı ve içindeki ena D11 Bra· 

dın fedakArlağıle ve gftçlftkle ttş jeoeral Ma~deburg 8lgorta içinde fırtına, ağaçlan kökOn· Bugan Aokara'da bua ıu· 

yaogmın önllne geçllmiıtir. ılrketlerlne 9000 liraya, boya· den eökmOş, telgraf direklerini huneıi ınfmn ılımda iki de· 

Yangın TOrkpazar'ında Ma· hane Danüb atgorıa şirketine devlrmit, elektlrik tellerini ko· rece idi. 

nisa'h 8ay Ahmet Zlya'nın yağ 1400 liraya, çu•afcı diikUnı parmıt, evlerin bacalarını uçur 
ve helva fabrikasında yakılan da (490) liraya sigortalı idi. mut, bahçe çitlerini devfrmlıtlr. 
motörün ekzoı borusundan Havra ile muaogoz dOkUnı Londra civarında kar yağmış· 

lir. Şark ve şimal kontlukla· l!ıçrayan kıvılcımların arka ta· ~lgorta&ızdı. Yangında kaıd ol. 
raf ta Mu8e•i bavra8ı aksamın· ı hkik rında da bol kar yağmıotır. 

madığı yapı au ta attan •D· Son dakik.da da haber verildi· 
dan 49 numaralı iplik ve el· lııılmıetır. MCiddeiumumi mua· 
blae boyabanealne sirayetle çık· ğioe göre, bu sabıh rüsgAr De· 

•İni bay Fahri Ye emniyet mft vonda llfrankonda saatte 90 
mışt1r. Fırtına yftzünden kıvıl· dilrlftğ6 adli k111m baokanı bay mil bir hızla eımtktedir. Bur· 
cıml111 boyahaoedekl pamak ip· Huhiıl Gftmftt yangın ııraeında i rf d 
Hklerlni ateşlemlt ve atrt bfl· 0 0 pazar ye D e bir kolftbe 

•e 8öndtıriUdtıkten 8onra tah· çôkmüt etrafındaki dOkk&alara 
yGmüştOr. Yangını ilk olarak 
aemt bekçisi görmtıı, polfı ka· klkatla meıgul olmuılardır. 11rar vermlttlr. 

TahLlkata devam edilmektedir. lbtl b ı L ı b L d rakolooo ve itfaiyeyi haberdar • yar • ıaçı ar u aa ar 
etmlttlr. hfılye; çok çahtmış fiddetll bir fırın:ıa hatubma· 
ııe de fırtına yazonden yangın Ticarethane dıklarını ıöylemekıedlrler. 
derhal genişlemiş, Bay C.kooun Ankara, 26 (A.A) - Ziraat 
kira ile untuğa iplik ve elblee Nakli.• Vekaleti meeorolojl enıtlttl86n 

Kar•köAe 2i (A.A) - So 
ğuklar eski tiddetiol kaybetmlt 

nakıs •. 5 •e JO dereceye ladat 
daşen hararet timdi gOndGslerl 

nak19 15 ile 20 araıınd•, grce· 
ini lae 25 ile 30 araıında de· 
ğltmektedir. 

Samıun, 26 (A.A) - Yaka· 
rılarda ıoğuk n kar f ırhnaları 

devam ediyor. Bu taraf laun un 

lhtlyac11>1 temin eden Çeltik bo· 

ğazındakl bayak an fabrikaları 
don yhGnclen lıliyememekıedlr. 

Almanya' da 

inen Faizler .. Memurun ıôylediği ıözlerl 

Adeta yanht anladıAımı zannet· 
tim. ÇGnkft bôyle bir cevab 
beklemiyordum. Maamafih bil · 
t6n ıoğukkaohhkla cevab 

ye elbise boyabaneel ile Tal· Birinci kordonda 96 •uma· den alınan mal6mata göre, 
mottora havrHı tamamen yan· 1 L b 26-1 935 de bava vasiyeti: Berlin 26 (A.A) - Ôkono· rada icrayı t caret etmea.te D· 

mııtar. Yığ •e heba lmal&t· lunduğumus balı mıgaaamızı Son 24 ıaat sarfında yurdda mi bakanı ,., Alman banka• 
hanesi ve bananın bitltlğlnde . Yeni manifıturacılar caddeıln · hava umumiyetle bulutla 'Ve mildlrO bay Şaht dan akpm 

ki Bay Yu8cf Roben'tn çuvalcı de 5 numaralı binaya naklet· yağışsız geçmiş, yalnız Soma radyode ipotek ~lzerlae yapılan 
dükkanı da kısmen yandığı tfğimizl muhterem milıterile· çevresine dört, Sfnob'a 3, Ala· bonolara ald faizi yftıde altıdea 

verdim: 
- Evet ,,fendim. E~er de· 

illet ederseniz . 
_ Londra'dan gelecek zabıta halde ıöadftrCilmfiotdr. rlmize bildiririz. çatı'ya 1 mlllmetre yı~mur dört buçuA• indiren kanonun 

memurlaunı kabnl etmekle Mınlaa'lı hay Ahmed Ziya y dancı Zadeler dfttmtlotilr. ına çizgilerini aalıımıt ve bu· 
muvasa.f olan nöbetçi mfiff't• nın helva ve yağ imalAthane BHı ıuhuaetlerinde dClne nan ileride Alman öko•omial· 
ttoiae mıracıat eaınız. a1uıa yarııı yaam•ı ve ehemmi· Kumpanyası .... ran bayak bir d.-gtt1kt1k nıa ınkı,.ıı ıçın bir merule 

••••••.;~So:n:a~v•:r~;.~y~e;t:ll~ı~lpa~rl~t~le;r~al;m;ı~t•o;l;•;n.;lm;;•~· ~İiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİi yoktur. Ba geee ea dlflk ıa· olaca~ını ~ylemiftir. 
1 .1 ................................. . 
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--~--------------------~-7. geçinerek, 8. 1•t•Y•t ( maloet ııvan, 3. 11vııık, 4. yapıııp u••· 
yan, 5. yapıtkan, 6. yelmeıik, 

yllmeıClk, yUlmtik 
Lazam - ı. gerek, 2. gerek· 

lik, 3. ite yarama, 4. keten 
LClsumla - 1. gerekli, 2. 

oranlı. 

LGsumıuz - 1. gerekme•, 2. 
kerekmeı, kerekals 

Ltızumu olmak - gerekmek 
LClzamo veçblle - 1. gereği 

gibi, 2. gereğince 

M 
Ma - ıu. 

Maı cari - akar 8D. 
Maı rakid - 1. çorpak ıu, 2. 

durgun ıu, 3. duruluk. 
Maa - 1. bile, 2. birle, 8. ile. 
Maan - ı. bilen, 2. bllece, 3. 

bllealnce, 4. birlik, birlikte. 
Maamafih, muhua, ma•ullk .. 

ı. böyle iıe de, böyle iken, 2. fU 

da var ki. 
Maalkeraha - latemlyetek. 
Maalmemnuniye - 1. ıeve Mı· 

ve, seve latlye, 2. aevlne aevlne, 

3. aerioerek. 
Maalifıibar - korula korula, 

kurularak. 
Maattee886f - J. lıtemlye iıte· 

mlye, 2. bGlerek. 
Maaslyadetln - 1. çok çok, 

2. Jıtediğlnden artık. 
MAada - 1. ayrı, 2. ayrık, 

ayruk, 3. batka, ·den bqka, 4. 
bölek, 5. ôzge, -den özge, 

Maall - ·1. bilyGklGkler, 2. 
yflceltkler, 3. yftkaekllkler. 

Maaş - 1. aluğ, 2. aylık, 3. 
di . ilk, 4. doyumluk, 5. dtlfellk, 
6. geçim (Daha çok maloet mu.) 

man.) 
Mauallah - 1. tanrı eelrglye, 

tann eıirgealn, 2. tanrı koruya, 
tanrı koruıaa, 3. tanrı ukbya, 
tanrı aakla11n, 4. tannya 111tndık. 

MAbet - 1. alt, alttaki, 2. 
arka arkadaki, 3. art, arttaki, 4. 
arlık, 5. Ued, ilerideki. 

Mtbacb - 1. altı, 2. ardı, ar· 
kaıı, 3. gerlal, 4. llerl81, 5. ıon· 
raıı. 

Maber - ı. geçit, 2. kôpra, 
3. otrer, ötrer. 

Mabet - ı. bark, 2. burkat 
(pot ve pothane man.) 3. burkatlık 
(putbane man.) 4. pu&ar (medreae 
man.) 5. tapınacak. 6. tapuocak, 

7. ıen&rlllk. 
Mabeyn - 1. aıa, 2. arabk, 

3. eftrfin (divanı hilkumdaıi mu.). 
4. ıulan (divan man.) 

Mabod - ı. burban, 2. hor· 
kan, 3. çalap, 4. oğan, 5. ongun, 
6. 8ın (aanem man.) 7. tanrı, 8 . 
tapı, 9. teDğri, teori. 

Macera - 1. battan geçen, 2. 
geçen, geçmlt, 3. olan, olan biten, 
4. 8erilven. 

Madalya - 1. bayu, 2. pHza. 
Madam, Mideme ki - 1. çCln· 

kö, 2. degil mi ki, 3. oldukça 
( m6rek.keblerde ). 

Madde - ı. erdlnl, 2. eten 
(bir DHi pamuklu kumaı man.) 
3. lı (huım, keyfiyet man.) 4. 
na (ıap man.) 5. ôzdek (ağaç, 

eAkı, m111r ve baıka nebat likı, 
çekirdek man.) 
hGktim man.) 

Maden - t. ergene (erkene= 

Tttrkoe brtıbk.lar 

mek, 2. yakıotırmak, 3. yuaıtır· 
mak. 

Uyajını •ermek - Gtemek. 
Uyık.Ue - 1. enikonu, 2. 

yon atça. 

LAyık olmak - l. degmek, 2. 
gerek olmak, 3. uymak, 4. yakı· 
tık almak, 5. yakıımak, 6· ya· 
rqmak. 

Ltsım, - 1. gerek, 2. grekll, 
kerekll, 3. gereklik, 4. kılarhk. 
Lbım olmak, - 1. gerekmek, 

2. gerek olmak. 

Lbımlı~, - ı. oturak, ıillao. 
Lebaleb, - 1. ığı• •lıu, 2. 

apnadek, apıaadegla, 3. dolu, 
dobdolo, 4. ıilme. 

I..ef (fedUmek), - t. ıarılmak, 
aumalamak. 

Lefyetmek, - 1. ballamak, 
(•11 rapt Ye bendetmek man.) 2. 
devfJlrmek, devtirip toplamak, :t 
dflrmek, 4. lllttlraaek (daha çok 
raptetmek man.) 5. ıokmak, 6 . 
aarmak. 

Lefleuirmek - ıarlatmak, aar· 
matmak, urıtmak. 

Leh, - ı. için (f llloın lehin· 
de = fllln için) 2. yan. 

Lehinde bulunmak, t'ehtarlık 
etmek - 1. arkalamak, arka ol· 
mak, 2. yana olmak. 3. yan Ç1k· 
mak. 

Lehçe - 1. ağıs, 2. ıöyleyif, 
3. yordam. 

Lehlp - 1. alev, leke, ala, 
8. ateı, 4, 1881, 5. ot yalını, 6. 
ııcakbk, 7. yalım, 8. yalın. 

Lehv - 1. bot it. 2. egleace, 
3. oyan. 

Lelm - ı. alçak, 2. qegı, 3. 
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kargııhk, 4. kııa, 5. yatla kiti 
Leke - 1. benek, 2. b6roek 

(benek maa.) 3. çll (Jbdeld leke) 
4. damla isi, Is, 5. klklr, 6. 
leke, 7. uk (menevlf, k111Dr, 
ayıp man.) 8. Jal1r, 1-Anır (ka· 
ıar, ayıp mıa.) 

Lekelemek, - l. beneklemek, 
2. çağurmak, cuarmak (itin el· 

mek man.) 3. çamur uvamak, 
4. lekelemek. 

Lekeli, - 1. benek.il, 2. çe· 
pel, 3. dili, 4 kirU, 5. lekeli. 
6. pla, 7. yatırh. 

Lekesiz, - ı. anA, 2. erı da· 
ru, 8. kirala, 4. lekeıls. 

Lekeli hClmma, - eök~l. 
Lem'a, - 1. balk, lıelkı, blal· 

kır, balpıa, balkıs, 2. ıldır, ıldar, 
S. parıllJ, 4. parlama, parıldama. 

Lem'adar, - ı. cılr, 2. pu· 
lak, 3. yalabak. 

Lem'apaı olmak, - ı. balkımak, 
2. ıtık eaçaıak, 3. parla••k, 4. 
•••almak. 

Lemean (etmek) - J. balkı · 
mık, 2. çakmak, 8. ıplmak, ı~ı · 

lamak, 4. ıtıldaaaak, ıtık vermek, 
5. panlda•ak, parlamak, 6. yıla· 
bımak, 7. yıldınmak, ıldınmak. 

Lemea• ettirmek - yaınaımak 
Lemha - 1. babı, (bir • ) 2. 

g6ubmı (bir·) , 3. gös tqı, (bit·) 

'· g3• yumço~a, 5. gla yumap 
açınca. 

Lemı (etmek) - 1. dokunmak. 
2. ellemek, 3. ilmek, lUpnek, 4. 
tutmak. 5. yokanmak, 6. yokla· 
mık. 

Lenger - 1. ç6kıl (gemi len· 
geri man.) i. Çlpa (gepai &eagerl 



, ·eh'i11~·;f"ihtifali Dün Yapıldı. bulutların üstünde dolaoıyor, 

Tftrk hava sınırlarını korumak 
için ufuktan ufağa koşuyor· 

donuz. ----------------------------.. 
Başı 1 inci sahifede 

olduğu halde hareket elli. Ban· 

doyu kız ve erkek izciler, ön· 
lerf nde çelenkleri olduğu halde 

taklb ediyorlar, daha geriden 
bir piyade, bir topçu, bir tay· 

yan·, bir muhabere bölüğü, bir 
deniz kıt'aeı, bir jandarma 

kıt'a•ı, bir polis müfrezeıt ve 
bir belediye zabıta müfrezesi 

ilerliyordu. Kemeraltı, Kestelli, 

İkiçeşmellk, Eşrefpaşa, Dolaplı· 
kuyu caddelerini taklb eden 

merasim kıt'aııının geçişi sıca· 

eındn bütfin dükkanlar yarıya 

kadar kapatılmış, dOkkan sa · 
hiblerl başları açık oldukları 

hıtlde saygı ile hova şehitleri· ' 
mlzf selıimlsmışlardır. Her bö· 

lük ve kıt'anın önünde hava 

şehhlerf roizln mezarlarına ko· 
nacak çcılenklcr taşınıyordu. 

Birçok mfieseııeeler, teşekkflller 

. meneubJorı da otomobil ve oto· 

büslerle Kadifdkalestne kadar 
çıkmışlar, çelenkler götür· 
müşlerdir. 

Şehitlikteki l!leraslme program 

mucibince saat 11 de başlana· 

caktı, fakat yağmurun pek şld· 

delil yağması yüzünden (25) 
dakika evel başlanmıştır. Mera· 
raslmde Vali General Kazım 

Dirlk ile müstahkem mevki ku· 
mandan veklli Bay Ra!!im, C. 

B. F. başkanı Yozgad eaylavı 
Bay A vnl Doğan ile bütün dal· 
reler mOdürleYI, kumandanlar, 

zabitler hazır bulundular ve 

şiddetli rağmurlar altında aaker, 

m~teplller ve halk ile beraber 
mercsimfn eonuna kadar ornda 
kaldılıır. 

Evveli bandonun çaldığı İe· 
tlklAl marşı eaygı ile ve asker 

selam durumunda olduğu halde 
dinlenmiş, marştan sonra mera· 

sim kumandanı; orada hazır 
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bulananları gök şehitlerini ve Bay Ragıb aşağıdaki ıöylevl cek. Buna emin olan. 
bütün şehitleri eellmlamağa da· ııöylemlştlr: Sizler çok derinden ıevdlğl· 

vet etmiştir. 

Kıt'a kumandanları; kıt'ala· 

rına derhal: 

MtUAzim Bay nlz bu yurd için kartallar gibi 

Ragıh'ın Söylevi çarpışarak, korkmadan, çekin· 

-Arkadaşlarım, uluBBl iUkemb meden, OlOmle kucaklaşırken 
, için ıonsaz ıevgller ve 1aygı· arkanızda çocukl1rınızı, gözleri 

KumandaBı vermiş ve bu ku· larla dolu kalpler taşıyan yord· yaşlı analarınızı vatana emanet 

- Dikkat! 

manda üzerine askeri kıt'alar dışlarım! eulnfz. 

selim vaziyeti aldığı esnada bO.· Bogün burada olu TGrk va· Aziz şehldler! Her yılın bir 

tün eivlller de şapkalar1Dı çıka· tanını korumak için can vermiş gönOnde sizi candan ıevenlerle 
rarak selam durmuşlardır. Bir kahraman şchid arkadaşlarımızı kalblerlmlzde gömülü hatırata· 
dakika Bu-ren selam eıraınnda L • 1 rınızı anmak ve sizin bir avuç sevgi ve saygı ile anma.. ıç n 
merasim yerinde direkteki bay· toplandık. Bo ölOler ki, hayat· toptak olan mezarınızı birkaç 

rak yavaş yavaş yp.rıya kadar Jarını bir kurtuluş ve yükseliş damla gözyaşı ile ıslatmıya ge· 

indirilmiş, bayrağın inişini bü· zaferi için verditer. Dudakla· Uyoruz. Siz daima kalblerlwlzde 

tün 1zmlr'e bildirmek için Ka· rmda vatan sevgisinin namele· yaşıyorsunuz. 
difekale'den bir işaret topu 

atılmıştır. Bu topla lzmlr'dekl 
bütün daireler, müesseseler ve 

limanda bulunan gemiler bay· 

raklarını yarıya kadar indirmiş· 

lerdir. Gen" bu eırada bütün 
gemiler, fobrikalnr, düdüklerini 

çalmış, yürüyüş halinde bulu· 

nan ineaular ve nakıl vasıtaları 
oldukları yerde kalmış ve olu 

şehitleri selamlamıştır. 

Bir dakika bilince merasim 

ye:rlndekl bayrak tekrar yerine 
çekilmiş, bayrağın çekildiğini 

bildirmek için de Kadife kale· 

den ikinci top atılmıştır. Bu 
top üzerine bütün oehlrde 

yarıya indirilmiş olan bayrak· 
larda yerlerine çekilmiş, dü· 

dükler euemuş, durmu" olan 
insanlarla nakU vaııtııları yü· 

rüyOşe geçmiştir. 

Bu esnada merasim kuman 

danı: 

- Rahat! 
Kumandosını vermiş ve bu 

kumanda üzerine merasimde 

bulun•nlar rahata geçmiw, şap· 

katarını giymiştir. 

Bu merasimden .sonra söy· 

!evlere başlanmıştır. Evveli 

hava kuvvetleri namına m014zim 

TGrkçe karşılıklar 

rlnl taşıyan şehldlerlmlz, arka· Vatan yolunda sevgi ile ölen 

larında kalacaklarm çiğnediği aziz kardeşlerim. Müeterlh uyu· 

temiz toprak earsılıb çökmesin 

diye temiz kanlarını kenıilderl 

ile yvğl'rarak perçin yaptılar. 

Onlar ölO.me koşarken arkalı· 

rında bıraktıkları yavrularının 

hay~tları temin edileceğini, 

mllletln artırdığı, tayyare cemi
yetine verdiği para ile tahsil· 

terine devam ettlrfleceğlnl dü· 

şünerek mfiıterfh gözlerini 

yumdular. Bava şehidlerl; aeıl 

evlAtların temiz kanı karı o· 
mıyan ülkelere ulusal yurd 
ve kanını eeve seve alutmıyan. 

lara öz vatandaş denemez di· 

yorlardı. Bir avuç ankazını 

topraklara terkederek yurddaş. 

larımızın en candan heyecan. 

larlle onları son defa selamlar· 

ken bize bıraktıkları mukaddes 
kardeşleri, bize verdikleri son· 
suz varlığı onlar gibi koruya· 

cagımıza andlçmiotik. 

Ey göklere karışan yfğit Türk 

gökcülerl, ey yüce ölüler! Bu· 
ralara bir daha düşmen akın· 

ları gelemiyecek, bu göklere 

dftşman motörlerfnfn kirli &f'B· 

lerl fşhflmiyecek, mezarlarınız 

yabancı çizmelerle çlğnenmlye· 

yun uz. 
Değerli büyüklerimi~lo ve 

milletimizin düşman akınlarını, 

salgınlarını kırmak için daha 

pek çok hava silahları aldıkla· 

rını sizlere söylemeye geldik. 

Yürüdüğünüz fedakarlık yo. 
lunda yfirümeye, sevgili vatanı 

elzio gibi düşünerek, koroya· 

rak fcabederse ölmeye çalışa· 

cağı~. Sizin damarlımnızdakl 

temiz Tdrk kaoının aynlni 

taşıyan, eevgiııl, kalbi hep bir 

olan biz kardeşleriniz el eJe, 
gönül gönüle verer"Jı:: dinçlik 
ve canlılıkla bize bıraktığınız 

sevgili utanı koruyacağımızı 

bir defa daha huzurunuzda 

aodfçlyoruz. 
Mülıizim Bay Ragıb'dan l!OO· 

ra tayyare cemiyeti ve C.H.F. 

namına cemiyet başkanı Bay 

Necmeddin tarafından şu eöy· 
lev söylenwiştlr: 

Bay Necmeddin'in Söylevi 
Ey anayurdun toprakları al· 

tında yatan kahraman şehitle· 

rlmiz! 

Sizin yeriniz toprak değil, 

havalardı. Siz kartallar gibi 

TOrkçe karşılıklar 

Türk zabiti, Türk askeri ka· 
rada ve denizde olduğu kadar 

havada da eıl bulunmaz, kolu 

bilkülmez bir kahraman oldu· 

ğonu göstermiştir. 

Ey yurdumuzun englll ev· 
!Adları! Y erlnlzde gönül raha

tlle uyuyunuz. Bugün uzak kal· 

dığınız havalarda kardf'şlerlnlz, 
arkadaşlarınız dolaşıyorlar. Yor· 

dun bekçillğini yapıyorlar. Böy· 
le sizin gibi ölftmden ürkmez 

kahramanlar göklerimizde uçuş· 

dukca bu aziz yurdun hiçbir 

yönünden hiçbir yabancı içeri 

giremez. Biz buna inanmış 

yorddaşlarınız, yüreğimiz yaralı, 

gözlerimiz yaşlı sizi unutmadı· 
ğımııı, onotmıyacağımızı bu 

mübarek toprağınızın kenarında 

söylemek ve size duyurmak 

için geldik. 

Ey Türk şehldlerl! Ey Ata· 

türk'ün ve Türk ulusunun göz 
bebeği kahraman Türk çocuk· 

ları! Sizin ıu dOnya üzerinde 

kalan mezarlarınız, gözlerimizde 
kAbelerden bOyQk ve yücedir. 

Dlmağını21da f f'n, kalhlerlnizdtı 

yurd sevgisi, bileklerinizde ae· 

lan kunetile gökleri yarıb ge· 

çerken dü1J1lp öldünüz. Fakat 

biliniz ki: Düoündüğünüz yer 
yalnız şu kara toprak değil, 

bütün Türk milletinin kalbi, 
Türk'lüğün can evidir. 

Sizi unutmıyacağız, ılzi içi· 
mlz sızlıyarak anacaAız. Bu, hl· 

zlm namuı borcumuzdur. Sizin 
uğrunda can verdiğiniz ülküler, 

emln olunuz ki, bir gün haki· 

kat olacak ve T<irk Cümhurl· 

yeti ordusHe, dooanmaslle, bava 
kuvvetlerlle lktısadi ve medeni 
bütün müeueaelerile dünya 

fizerinde örnek olacaktır. Sizin 

kanınıı ve kahramanlığınız hı· 

hasına kurulacak olan yeni ve 
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-------------------------------------------------------- -
man.) 3. demir ( gemi lengeri 
mnn.) 4. gemi demiri, 5. lenger, 

6. sini (bilyük tepsi man.) 7. 
tepsi. 

Lenk, - 1. aksak, sağsak, 2. 
topal. 

Leb, - 1. dudak, 2. ren, 3. 
iren, 4. irin. 

Lerze, lerzlş, - 1. bezik, 2. 
gek, blz~ek, 3. tır, 4. titreyiş, 
titreme. 

Lerzenak, lerzan, titrek, 
titri yen. 

Lerzenlik olmak, 1. diril· 
demek, 2. titreme. 

Leş er, - 1. çerlğ, çeri, 7l. 
ordu, 3. efi. 

Letafet, 1. güzellik, 2. 
körk, 3. yakışık, yakışıklık, 4. 
yomuşııklık. 

Levazım, - 1. alçuk (bilhassa 
çadır gibi iskan levazımı man.) 

2. aygıt (umumi olarak alit ve 

edevat man.) 3. uykuluk, 4.. ya· 

rar, 5. yat, 6. yf vek, ylvlk 

Levazımı &eferlye - 1. ağrık, 

2. ağrılık, 3. yol yarağı 

Levazım mftdürü - l. kalgı, 

2. ortacı (orduda levazım r~lsi 

man.) 

Leve.nd - 1. bayi on, 2. boyla 

boslu, 3. bovson, 4. çevik, 5. 
gene irisi. 6 iri yarı, 7. kabadayı, 
8. yakışıklı, 

Levha - 1. anu, angu (resim, 

resim levhası man.) 2. yartu (ki · 

tabe man.) 
Serlevha - başlık 

Levm - 1. darılma, 2. ilenç, 3. 

pay, paylama 

Levmetmek - 1. darılmak, 2. 

illeomek, 3. kağımak, 4. karala· 

mık, 5. kınamak, . 6. payl•mak, 
7. utatmak, 8. yermek, yirmek 

Lcvn - ı. başgo, 2. beniz, 

3. boyak, 4. boya 

Leva - 1. kir, 2. pislik 
Levze - 1. bademcik, 2. san· 

garak 

Leyi - 1. dün, tün, 2. gece, 

glce, 3. tumluk 
Leylen - 1. dOndülpl, 2. g~· 

celeyln, 3. tünle 

Leylü nehar - gece gündüz 

IJeyyin - yumuşak 

Leyylnülcanib - 1. görOşül· 

mest kolay, 2. kanı sıcak, 3. 
sıcak kanlı 

Leziz - 1. cücOk, 2. temll, 

3. kızıklı, 4. sevgllf, G. s6ctık, 

6. tadı~lığ, 7. tadı iyi, tadı güzel, 

8. ta tık, 9. tatlı 

Lezzet - 1. ağız tadı, 2. tat, 

tatlılık, 3. tahk 

Lezzet doymak - 1. gücfi· 
mek, 2. tadını almak, 3. tat 

almak 

Lezzetsiz vermek - 1. kavtır, 
2. tatsız 

Lezzet vermek - 1. çüçdt· 
mek, 2. tadıtmak 

Lt - 1. dolayı( ... den), 2. için 

Ltebeveyn - ana baba bir 
I..lebin, lleb - 1. baha bir, 2. 

babadan 

Liecl - için 

Lthaza - bunun için 

Ltüm, lldmmin - 1. ana bir, 
2. anadan kardeş 

Libas - 1. bezek (ziynetli libas 

man.) 2. çapan (yamalı hırka 

man.) 3. cğlnboş, 4:. geylel, geysl, 

giysi, ldyeal, 5. giyecek, 6. giyim, 

glzlm, 7. ftst, 8. iletbıo 

Llbasl fablr - 1. ağır ton, 2. 
körfikld 

Llcım - 1. cılav, 2. dizgin, 
3. oyan (atın başına takılan eilılfi 

püsküller man.) 4. öğen, 5. l\yen, 

6. yolar, 7. y6ğen 
Lider - 1. başçı, 2. cltekçl, 

3. önder, 4:. eözcft (hatip man.) 

LlfHfe - sargı 

Lihye - sakal 

Liman - 1. çağnak, 2. çek· 
mece (küçük Uman mın.) 3. koy, 

4. kuygun 

Lime lime - 1. dilim dlllm, 
2. paramparça, 3. pırtıl pırtıl, 4. 
4.. pençlk, 5. tike, 6. yarım, yırım 
7. yırtık pırtık 

Lf me lime olmak - 1. b6cftk· 

mek, 2. dlllnmek. 3. palazımık, 

4. yırtılmak 

Linet - yumoeak.lık 

Linet vermek - yurutmak 

Lisan - 1. dil, 2. tıl, 3. tll 

Llsaoşioae - 1. dil bilir, 2. 
dilmaç (mütercim man.) 3. tllmaç 

Llııanen - 1. ağızdan, 2. dil 

ile, dille, 3. ıöyllyerek 
Lisanı maderıad - ua dili 

Liste - : eaylgı 
Lhoğrlfya - taş b1Bm1Bı 

Liva - 1. arçın, ercin, 2. 
bayrak, 3. sancak, 4. tuğ 

Liyakat - 1. değer, değerli· 

Hk, 2. erdem, ertem, 3. lıgek, 

4. kekeellk, 5. yararlık, 6. yaraşık 

Ltyakat&iz - l. elklt, 2. po· 

lumauz 

Lodos - 1. ak yel, 2. a,ağı 

yel, 3. batı yel, 4. boz yel, 5. 

kaba yel, 6. kızıl yel, 7. öğle 
yeli 

Lokma - 1. aeam, 2. çığıtmı 
(lokma tatlısı man.) 3. çlynem, · 

4. dıkım, tıkım, 5. diki, tiki, tıkı 

tike, tlkfi, 6. kuyum, 7. pişi, 

(tatlı man.) 8. sunak, sunam 

Lugat - ı. dil, 2. sö21, 3. 
sözltik (lugat ltltabı man.) 

Ltigaz - 1. bilmece, 2. cum· 
bak. 3. sürçek, 4. yanıltmaç 

L-Ogaz söylemek - tabuzmak 

Lup (luup) - ı. aldık, 2. 
eğlence, 3. oyun, 4. eann 

Lubiyat - ı. eğlence, eğlenti, 2. 
oyun, oyuncak 

Ltltf ( Lutuf) - ı. eyilik. 

iyilik, 2. kayra, 3. koyurka, kuy· 

turka (atıfet mao.) 4. tatlılık, 5. 
yarlıgaş. 6. yumuşaklık 

Lutfetmek - 1. kayırmak, 
kayranlamak, 2. malkıdama.k, 3. 
sllemek, 4. soyurgamak, 5. yar· 

lıkamak 

Lutuf kAr - iylllkçi 

Lüap - 1. boğar, 2. Hlvar, 

3. salya, 4. tOkürük, tGkrük, 

Lücce - engin deniz 

Lüknet - ı. basıklık, 2. ezik· 

ilk, 3. kekemelik, 4. pelteklik, 

5. pepeğlllk 
Lillü - 1. boncuk, 2. inci, 

3. monçuk, 4. yençü 

Lüp (lüb) - 1. çiye, 2. evlo, 
3. iç, 4. kıynak, 5. öz, özek, 6. 
özen, özdk 

Lüzucet - 1. 
pııkanlık, 3. 
yflfm 

cülbüş, 2. ya· 
yelf mşlkllk, 4. 

Lüzucetli 1. özlQ (hamur, 

macun gibi şeyler hakkında), 2. 

kudretli Tor.kiye; mczarların1zın 

üzerinde bir ıiblde gibi yükse· 
lecek ve sizin mübarek namı· 

nızı ebediyete kadar mubtlaza 
edecektir. 

Aziz ıehltler! Size yüreğioıi· 
zfn bftUln acJBlle minnet, şOk· 

ran, saygın 

Bay Necmlddln'den sonra İz· 
mlr'Uler ve belediye reisi na· 

mına şehir meclisi azaBından 

Bayraklı'Jı bay Suad tarafındın 

şu nciz tıöylev söylenmlıtlr: 

Bay Suad'ın Söylevi: 
- Yord için ölenler, ulus 

için can veren ulo yiğitler; 

Altın başaklı tarlaları, kına 

renkli üzüm erdiren bağları, 

efe yürekli yiğitleri, yüreğinde 

efeler yatan ceylAn bakışh 

kızları yetiştiren bu vatan par· 

çasının, İzmlr'ln, İzmir toprak· 

larınm bağrında yatan arelırn 

delikanlılar. 

Her zerreıl atalarımızın bir 

pınar suyu kadar temiz, deniz· 

ler kadar bitmez tükenmez 

varlıklı kanı ile sulanmış, yo· 
gorulmoş bo topraklar da ya, 

tan er oğlu erler .. 

Rüzgarlarında kendi mahsul· 

ierlnln, kendi evlldlarının ko· 

kueunu taşıyan bu mtıbuek 

yurdu korumak için, motör ve 

teknikten ibaret olan uçakları. 

azim, cesaret ve kablllyetlerile 

bulutlardan bulutlara, dağlar~ 

dan dağlara aşıran karl•llar. 
Dün aramızda bizim gibi 

konuşur, güler ve çalışırken, 

bugQn bizi konoıturan, gill· 

düren ve ulus için, ulaııun 

bütfin işlerdeki kalkınması için 

içimizde manevi bir kuvvet 

olarak yaşayan sevılll OlOlcr. 

Biliyoruz; bizden tekrarını 

istediğiniz bir söz, yapmalarını 

beklediğiniz ve yapaca~ımızdan 
emin olduğunuz bir le var. 

İşte o söz; 

Acun bu kubbe altında yo· 
rinde durdukça, damırlarında 

Türkkanı dolışan tek bir insan 

da kahncıya kadar, Atatdrk'ftn 
çevresini çizdiği T6rk cftmburl· 

yeti vatınını yabancı bir el, 

dftşman bir el usanımıyacıktır. N 

Söylevler bittikten sonra il· 

keri muzlka tarafından Onuncu 

Cümburlyet marşı çalınmış ve 
mozlka marşı bitirir bitirmez 

bir zıblt kumandasında aynlan 
bir manga asker tarafından ha· 

vaya üç defa ateı edilmiştir. 
Merasim bitmişti. Başta Vail 

General Klzım Dlrlk 'fe Bayan 

Maide K. Dlrlk, C.H.F. "VllAyet 

idare heyeti başbnı y ozrad 
saylıvı Bay Avni Doğan, mile· 
tahkem mevki kumandan ve· 
kili Bay Rasim, tayyare cemi· 

yeti, Halk fırkası, belediye 
heyetleri, memurlar, zabitler, 
aeker'i kıt'a ve diğer müfrezeler 
le izciler Şehldllğln önOnden 

bir geçiş resmi yapmışlardır. 
Geçişte bulunanlar sol tarafta 

kalan şeWdllğe başlarını çevi· 

rerek selim vermiş ve geçmiş· 

lerdlr. Siviller de fapkalarını 
çıkararak ee~4ma iştirak et· 

miılerdfr. ...... __ 
Borsa 

Borsada ddnkQ Qzüm ve za· 

bire satışları aşağıdaki eekll· 
dedir. 

ftzftm Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
59 S. Süleyma. 17 17 
21 Alyotl bira. 14 50 14 50 
80 

Zahire Satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 
100 ton Buğday 4 30 5 
129 " 4 30 5 
137 Susam 10 75 10 75 

2400 Pamuk çeldr 2 65 2 75 

5000 kilo Pamuk 55 50 55 50 
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1 
Kışlada Mns. Mev. satın alma komisyo

nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 
Müstahkem Mevki ea. ol. ko. nundan: 

Miktarı Cinsi Muhammen bedeli Beher kilosu· Tewinatı mu· 

Kilosu 

138:.W 
:3700 
3240 

Zeytloy•ğı 
il 

" 

nuo tohmln flatl vakkate akçesi 

I.r. Kr. Lr. Kr. l.r. Kr. 

3732 27 280 
9»9 
875 

27 

2'i 

75 
66 

Müıtahkem M\•. lutaatınrn 1lç kıt'a şartname ile ve açık ek· 

slltme euretflc satın alınacak olan yukarıda cine ve miktarları~ 
yazılı aç kalem zeytfoyağını talip cıkmadığrndan pazarlık sure 

tile satın alınacaktır. İhalesi 5 şubat.9:15 salı giloü eaat 15 te 

Ms. mv. sa. al. ko. da yapılacaktır. İetekUler ihale gQoü ko· 

mleyona gelmeleri ilAn olunur. 295 

Müetahkem mevki Hl. al. ko. dan: 
MOst. mv. kıtaatı için açık ekeiltme ile 2;HOO kilo mangal 

kt'Smürtı satın alınacaktır. Muvakkat teminat akç<ıl 70 liradır. 
Kömürün beher ldloeuna tahmin edilen ffat 4 kuruştur. Bedeli 

ınuhammenl 924 lfradır. İhalesi: 31.1.9:35 perşembe gOoO saat 
15 de kı~lada Mst. mv. sat, alma ko. nanda yapılacaktır. Ta· 

llplerJ, oertname eoretlnl her gün kışlad:ı Met. mv. satın alma 

ko. nundı görehllfrler. İstekliler ihale günü eaatloden evvel 

2490 sayılı artırma ve ekelltme kanununun ikinci maddesinde 

yazılı vesikalarla birlikte Jı::omlıyonda bulunmaları ilan olun or. 

15 20 2;1 28 Hl 

İımfr Maaıabkem mevki sa. al. ko. nuodan: 

Miktarı Cfnıt l\fünakasanm şekil Muhammen bedeli 
Kilo Ura 

36000 Kura fasulye Açık. rkeHlme :1'240 
.Bf'her ktloaoouo Ttımloatı muvaklrate 

tahmin edilen ffatl akçt1i'f 

Lr. Kr. JJr. Kr. 

00 9 243 00 

M t. M v. kıtaatının 36000 kilo kuru fasulye ihtiyacı açık 
t kslltme ueullle eıtın ehoacıktır. lbaleei 1O.şubat.935 pazar gü 
ıı il saat onheetlr. 1etekliler şartnamesini her gün kışladı Met. 

Mv. sa. al. ko. nunda görebilirler. Ekeiltmlye lııtirak edecekler 

2490 eayılı arttırmıy11 ve eksiltme kanununun :2 inci ve ~ üncft 

tnaddealnde yaz ıh veelkalarla birlikte 1 bale ııaetindcn en el kıo 
hıda Mst. M v. 111. al. k.o. nona m6racaaıları. 

24 28 1 5 248 

1 
Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak ı 

asker ilanları 

-.!---------------------------------------------.:... Ankara M. M. V. eat. al. ko. dan: 

Beher metresinin tahmini ffatl 24.4 kuruo olan ve yeril fııb·~ 

rlkalar mamullitındao 50,000 metre elbiselik: kumao kapalı zarf· 

la eblllmtye konmuolor. İhalesi ~ l. 1.935 perşf'mhe gün il eaat: 

2,30 dadır. Örneğini görmek ve 305 kuruş mukabilinde oartoa 

ıneslnt almak ietlyenler bergiin öğleden eonra ve eksiltmiye gl · 
receklerio de 7350 liralık teminat mr.ktubu vt.ya makbuıları ve 
artırma ve ekelltme kaoununon 3 cü maddesindeki vealkalırla 

birlikte teklif mektublarını 1 hale gnno saat 1 ,30 da Ankara 

M. M. V. eat. al. lrn. nona vermeleri Uııo olunur. 
94 13 17 22 28 

Ankara M. M. V. Ht. al. ko. dan: 
Beher metresinin tabmfoi bedeli 264 korno olan ve yerli 

fabrikalar mamu1A1ındao (50,000) metre kapatluk kumaş kapalı 
Zarfla ekelhmtye konmuıtur. lbılesl 31.1.1935 perşembe günü 

&aıtt 11 dedir. örneğini ~örmek ve 325 kuru~a eartnameelol 

•lmak lstlyenler her gün öğleden sonra ve ekelltmtye glrecf'klerln 

de (7850) liralık teminat mektubları ve arttarma ekeiltme kano· 

bunun 3 üncü maddesindeki veslkalarl• birlikte teklif mektubla· 

tını ihale güoQ saat 10 da ankara M. M. V. sal. al. ko. nunı 

...._"erml~ olmaları tlıio olunur. 9!~ 13 17 22 28 

Bornava satın alma komisyonunda iha
leleri yapılacak olan asker ilanları 

Burnava Askeri sa. al. ko. dan: 
l - Fırka kıt'aları ihtiyacı için 2000 kilo arpİ şerlye p•· 

zarlık suretile satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 26 liradır. 
;3 - Pazarhğı 30.1.935 çarşamba günü saat 11 de Burna 

vadaki ııatıo alma komleyonunda yapılacaktır. 
4 - Ş1rtoamesinl g~rmek istlyenler her giin ve taliplerin 

temloatlarile beraber mezldır gürıd'-' müracaaıları. 288 '-----..:.::=::.:.:.:..:=...:.:..:..::..:.:....:.:::.:...... __ .:._ ____________ _ 

Hurnava Askeri sa. al. ko. dan: 
1 - Farka kıt'aları ihtiyacı olııo 15500 kilo Zl'ytlnyağına 

talip çıkmamıştır. 
2 - Pazarlığı 2.2.935 cumartesi günü ,.aat 11 de Burna· 

vada askeri satın almada yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 349 liradır. 
4 - leteklllerlo flôn olan O'ÜD ve eaatlrı müracaatları. 239 

...____~-...::::::.:.:.:::.::_.:::..:::~~=------------------
Burna va Askeri sa. al. ko. dan: 
Fırka kıt'atınıu ihtiyacı olan 21000 kilo stıbuoun kilosu :H 

kuruş 20 santimde talibi Qzertndedir. Deha ucuza vermek isti· 

Yenlerin 29.1.985 salı gfloıl Burnavadaki askeri komisyona .. mü· 

~Uarı. 28ı 

Bay Nalad lliç 
Heıgrad 26 (A. A) - Helo· 

diye reiel bay Nolad İli~lo ya· 
kınd 

a YugoAlavya bankası mft· 
dfltlüı.ÜQ ... 

"' .. ıuytn edilf'Cf'~iodeo 
b,b f 

dl lrııe k trdl r , 

Taze., Temiz 
· ve Ucuz ilaç 
HAŞDUHAK 'ta 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhnt Eczanesinde 

Uulunur. 

Aydın Demlryolu Umum 
MildftrlOğOoden: 

1090 numaralı bueusi uo 

tarifesidir. 

Dloar'dan Söke, Tire, Öde· 

mlş şubeleri dahil Burhaniye 

f zmlr arasındaki leteeyonlara 

bll'umum unlarını mQobaııırau 

Aydın Demfryolu vaıllBSlle 

nakletmek Ozere taahhlitoame 

ve teminat verenler berveçhlzfr 

şerait dahlllode aşağıdaki yazılı 

hususi tarifelerden htlfade ede· 

c~ktfr. 

Beher tona 
Dinar lstHyooandan Barba· 

niye letaııyonuna 550 kuruş, 
Honııınlıya 550, Kuyucsğa 

560, Nazilliye 600, Atçayıı 

615, Sultanhlsara 629, Çlfıe 

kahveye 644, Köşke 66 l, 
Umurluya 684, Aydını, 700, 
Karapıoura 745, Erbeylıye 762, 
Germencfğe 780, Söke'ye 855, 
Ortaklara 06, ı\ zlzfyeye 8j], 

Selçuğı, 870, Tepeköye 915, 
Tireye l 050, Ödemişe 1050, 
Dere başına J 050, Bayındıra 

1000, Çıplağa 1000, Arıkha · 

şına 1000, fzmlre 1050. 
1 - 8u tarlfo ~8,l.19Bfl 

tarlhindtn :H, 12, l ~3:} teri hine 

kadar mer'iy,.tte lkelacıakıır. 

2 - Bu tarifed.,n iııtifade 

etmek ietlyen müreiller şlrktt 

lle bir tHhhütname yaparak 

imza etmeel lAııwdır. 

:~ - Bu tarifeleri*' ta,ına· 

cak unlar mi\reellileyh lstae 

yonlıırda 15 ı::ün müddetle 

ımbar arzlyc nıuaffyothw tlıbi 

tutulacaktır. 

Aydın Demlryola Umum 

Müdürlüğünden: 

108 Numaralı tuğla l'e 

makfoe edevat tarf frsldir. 

26,1,935 tarihlnd~o il0,ô,9:l5 
tarihine kadar lzmlr ve J\"azil· 

lideo Kuteöniine y~ni fabrika 

tHiei için ta,ınıcak makine 

edevatı ve luAla iclo aşağıdaki 

yaı.ılı tarif eler ilzerlutlen Qc 

.......................................................... 11111 .... 1 ti .... .. ......................... .. 111111111111 

Tl:!J R K iYE lzmii· Sicili 'l'j .. 

caret memurlu
ğu C. A. llRAAT 

BANKA51 '· ( , 

Efendim. 

İzmlr'de Dftyük kardıçalı ha· 

nında 21 ve 22 numar ılıırda 

Avrupa komisyonculuğu Hı· iş· 

ılğal eden IlOBSTHA. SEHR 

ve şftreklisı lzmlr şubesinin 

3 l ·I 2·934 tarlblodPn itibaren 

buradaki l§lerioe nihayet ver· 

mlş oldoğund•n ~Ticaret kanu· 
nuoun 3a inci maddesi mucl· 
btnce sicildeki kaydın terkiofnl 
Te zirdeki imzamın tasdikini 

dilerim dendlm. 

lzmlr'de Büyilk kardıçalı 
hanında !!l ve 22 no. da 

oturan Rohstraeserr ve oil· 
rekA ı 1.zmlr şobeel vekili 

)ıın Egolf. 

15 kuruşluk pul ve imzalar 

Umumi No. 525 

Dairede okunup anlatılsn 

işbu 26·1·935 tarihli letlda el· 
tındaki imzanın zat ve hnvlyetl 

dalr,.ce maruf rn f zmlr'de bü 

.DARA 
BiRiKTiREN 
'2Al-IAT--~ D6Q 

ytlk kardıçah honında 21 ve 
::l2 no. da oturan Hohetrasser 

ve eürekası İzmir şubesi namı · 
na vekdletP.n hareket cıılğtnl 

beyan eden Bay Jan Egolf'on 
olduğu ve mOnderecatını la · 

roameo kabul ve ihar eyle · 

dikten eoors bfazat yammızda 

vaz eylediğini heyan ve tasdik 

ederim. Bin dokuzyüz otuzbeş 

yılı lklnclk4non ayının yirmi· 

altıncı cumnrtesl günü. 

15 kuruşluk pul 

Jzmlr birinci Noteri Mehmed 

.Rlfat mühürü imza 

okunamadı. 

retl:naklfye alınacaktır. 

Makine edevatı: 
Jımlr'den Kuleönüne beher 

tonu 1034 kuruş. Aegari 100 
ton nakledflmesl tarttır. 

Tuğla: 

fzmlr'den Kult:öoOue beher 
tonu 976 kuruş. Tam ngon 

dolusu olmak şarlile. 

Na~Ull'den Kuleönüne tam 

vıgon dolusu olmak şarılle 

sevkedilecek Tuğlanın beher to 

nundan 7 95 kuruş ücreti nak· 

llye alınacaktır. 

lzmir Sicili Ti-
1 caret nıemurlu

ğundan: 
1zıntr'de Büyük kardıçalı ha 

nıoda ticaret yapan 11Ilohstr88 

eorr ve ş6rekıieı f zmlr şubesi,. 
oto :n ·12·934 tarihinden hl 

haren İzmir'dckl işlerine niha 

yP.t verdiğine mOtedalr beyan 

name tic:ıret kanunu hüktimle· 

rine tevfikan sicilin l~i~ " nu· 

marasıııa kayt ve tescil edilnıi~ 
olmakla kaydı terkin kılındığı 

ilan olunur. 

1zmfr Sicllll 'l karet resmi 

mübürü imza F. Tenik 

1 Beyanname 

İzmir sicilli ticaret 
mem urluğuııdan: 

"]an Egolf,. ticaret unvauile 

İzmlrde büyOk Knrdıçalı hııııın· 

da 21 22 numarada Avrupa 

komisyonculuğunu yapaa Jıın 

Egolf 'un l~ba ticaret unvanı 

ticaret kanununun 4 2 lnd 

maddeef muclblnce sicillln 132!) 
numarasrna kayıt ve tescil edil· 

dtği ilAn olunur. 294 

h:mir Sicilli ticaret resmi 

rnfihOrü imza li'. Trnlk 

---
-
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Doktor 

Zekai lbrahim 
Dahiliye Mutahassısı 

- İktncl Beyler eokak No. 45 Beyler Hamamı karşısında .. 
Öğleden eonra 3 - 6 ya kadar haeıalarını kabul eder. -- TELEFON : 3808 

-----------------------

rı 111111111111ıi1illi1111ıinııı11ıi!iil111111111111il111111111il11111iı11il111111ili1111il11111 -
lzmtr birinci icra memurin· la~madan hariç kalırlar. Satış 

ğundan: (291) peşto para ile olup müşteriden 
İzmir Esnaf ve Ahali h•nka· 

ıııoa ipotekli: Yorgancılar çar· 

şıeında tahtani ve fevkani her 

biri ~500 Hdbln beşyüz lira 
kıymetli No. 23, 25·27 29, ;ı 1 
numaralı be~ ve keza htrbM 
2500 lkibln beşyQz lira k.ymetli 

tahıatıf ve fevkani dutluk eoka 

ğında No. 1, 3, 5, numaralı üç 

ki cem'an sekiz hıp mı~azanın 
mülkiyetleri açık arttırma sure· 

tile hlrlncl arttırmaları 3.3.935 
tarihinde Pazar günü uat on 

birde birinci icrada yapılmak 
üzr.re satılığa konuldu. Bu ar· 

tırruıda satış bf'dtılleri tahmin 

olunan kıymetin % 75 yüzde 

ye:mlş be~lni huhınn t ' D çok 

arttırana ihalesi yapılacak aksi 

takdirde ençok uttıraoın tıah 

ayrıca % 2,5 yüzde iklbuçuk 

ddliliye alınır. l 3·2·935 tarl· 

binden itibaren şartname 

hnkese açık bulundurulacaktır . 

Taliplerin % 7,5 yüzde ycdibu· 

çok teminat akçası veya bank 

itibar mektuba Ve 33 21541 
doey• numarasile birinci icraya 

müracaatları llAn olunur. 

Doktor 

Ziya Hamdi 
Kulak, Burun, Boğaz 

mütahaseıaı. Cumadan baş· 
ka hergüo haetalarını 3·6 
ya kadar kabul eder. İkin· 
el Beyler eokağı, Beyler 
hamamı karşısı Nq. 41 

Telefon: 3686 

Üniversitede Döçent 
Muavin Profesör 

hüdii baki kalmak ı;artlle eatı~ 

oob"fl gfin deha uzatılarak lktucl 

otttırmaları 21. 3. 935 tarihinde 

per~embe günü saat ooblrde •• 

yupılocaktır. Bu arttırmada satış 

bedelleri gene kıymttln yüzde 

yetnıişbeşioi bıılma:tea 2280 nu· 

maralı kanun mucibince satış l)r. A. Safeddin 

• 
geri bırakılııcr.ktır. htm gayri 

mcnlmlıit lizrı·inde herhangi bir 

şftkilde hnk talebinde bulnnan· 

lar t11lerindeki n·;;nıi Vl'Saiki ile 

birlikte yirwfı;On zarfında hl · 

rlncl ieroyn mürocontlorı lnıım 

dır. Aksi hald,. hakları tapu 

t!lclllncc nıutuıu olmadıkça pa}" 

Ağız ve Diş Hekimi 
Hastalara lıcrgün öğleden 

Eonro hal11r. 

lstiklUl c•nddesi No. 99 
Anlı.ara apartmanı 2 iuci kat 

Telgraf · ı ST A N'll U L 
Telefon : 49250 
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Ak~ İr bankası - . Limitet Vapur 
' centası 

Sermayesi: 1,000,000 T.L~ - Ccnddt Han. Birinci Kordon 

o~ m Ü lf' ş lUl lb (@~Ü = The ~;;·:~ru~:~;'.tooe l.ı<i. 
- ••JH> U\IELI \ ., \'apııru ~;; 

l khıd kordonda Borea civarında k~nı1i bim!rıında 

TELEFON: 2363 
--·· · •·aı•--

lf ~rtürlü Banka l\luameJatı. Enıtca 

Kumusyonculnğıı .. 

Müsait ~er: itle nıevduat kabul edilir 

ikinci kaonnrla Lh erpool ve = Svvan en'tlan grllp ta h liyede 

= bulun:ı caktır. - " TRENTİNO .. vapuru 30 

=ı ikinci kdoundıı L~ndre, Hull 

ve Anvers'ten ~eJip ttıhliyt·de 

bulunacak ve ayni zamanda 

_ Londra ve lfoll için yiik 
-= _ alacaktır. = Hububat, üznnı, incir, ı>amuk, yapak, zeytin- _ 

Tbe General Stt>am i\'nvl· 
- yağı, afyon \'CSair emtia kumusyonculuğu ya· = 

getlon Co. Ltd . 
- pıllr. Malların vnrudundn sahiplerine en ınüsa- -

_ "STORK., vapuru limanı· 
- it şeraitte avans verilir. 
~~~"-"'!~~-·~-~•~ll!m.ll~~--~-·ii mızda olup Londrıı için yok 

1111111111111111il11111111 il l l l l l l l il l il l lll l l l il l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l il il il l l l l I il 11111111111 alacaktır. 
F l lr S V A l Deutscbe Le vante Linlı: 

l"a e l p e rCO apur Cell 8SI "ANGORA., vapuru ay eo-

ROYAL NEEHLANDAf~ K U :UPAL"YASI nuncle Hamburg, Bre me n ve 
11 HERCULES,, vapuru 29 ikinci U n undan 3 l ikinci kıinuıın 

kadar Ao vers, R eterda m, A oısterdam ve Hamburg için yük 

ol coktır. 

"liERMES,, vapu ru 9 şubattaıı 14 şubata kadar Auvera, Ho 

tcrda m. Ameterdam ve Hambu g limenlıuı içiu yük alucatır. 

' GAN YME DES,, vapuru :l3 şubattan 2 şubata kadar AnHra, 

Rot rdam, meterda m ve Hamburg içto ynk ata caktır . 

SVEN KA OHİENT L1NlEN 

" BLALAND,, motöril llmııoımızdıı olup yftkünü boşalıtıktan 

sonra 29 lk lnclUounJa Hoter ttru, Hamburg. Copcrıhag,.u, D.ınt· 

zı g, Gdynia. Goteburg, Oslo ve İ skandinavya limanları için yük 

alacaktır. 

"SM ALAND,, nparıı 8 şuhattıı Hoterdam, Hamlmrg, Copeo· 
hagen , Dantzlg, t;dyn ie , Goteburg, ve ıskandfnavya llırıan · 

ları içi o } ük alacaktır . 

AuverA'ten gelip tahllyedP. bo· 

lııu~caktır. 

Not Vurul tarihleri vıa va 

purların fsim lerl üzerin"' el eni. 

~ik liklerdco meR'ultyet kabul 

NHIIDl'!Z, 

r 
f otoğı·afÇılık 
---··---

Makirıelerinızi 

Filimlerinizi 
Camlarınızı 

I• otoğraf kllgıı , kart \'e fotoğ· 

raf malzemenizi bizılen alıaı:ı. Her 
ı;e~it amatör işleri kabul edilir ve 
en iyi cinsten kağıt kutlanılır. 

SJ<:RVlCE MARITlM ROUM.\İN 
Garbi Akdeniz lçlo her onbeş gönde bir Muntazam Sefer Atölyemizde 
"PELES,, apuru 15 m artta gelip 16 ınartta Malta, Bar Müc 1eeeıııizin çektiği fotoğ· 

St Jon, MareHya ve Ceııova'ya hııreket edecektJr. raflar, kart po tallar ve oğrao<fü· 

" Al..BA J ULY A,, vapııru } 2 martta hekleomtkte olup ayni uıanl:ırı t vsiyedcn nıüııtağni gö· 

d l\1 l 
rllyoruz. 

güo e e ta, tıısreelon. Ma rsilya ve Cenova'ya hareket edecektir. 
Yolca ve yük kahul tder. Ucuz, güzel. zevkli, le-

Hamiş: Jıanlardaki hareket ıarlblerludekl dı:ğl~lkU~lerden acente miz, çabuk, taze iş ve 
mea'ult) et kabul etmez. malzeme ile aj 

Fazla tnfsildt fçlu İkinci Kordonda Tahmil v,. Tabliye ~trketl Hamza ROstenı 
binası arkasında Fratclll Sperco acentaltğına würacuat edilmesi Emirler Çarşısı 
rica olunur. Tdcfon: 2 0 04 . 2005 J 
~ 1111111111111111111111111 il l l il l il l l il l l 111111111111111111111111111111 il l l l l l il il l l l l l il l l l l l l l l llll l l l l l l l l l il l l l il il l lll l il l l l lll l l l l l lll il l l l lll lfl'= 

it Anliara Birası. ti 
- ----

Mut· : 
laka (Okamentol) ._ 

Üksnrnk Şekerle· ~ 
rini Tecrnbe Edi-~ 

niz ... 

ve Poıjt•n Şabapııı 

En Ü~tlin Bir l\lil8· 

bil Şekeri Olduğu
nu umıtnıa) mız. 

~ 
~ 

= 
-
----

--

• • 

IZMIR 

Esnaf' ve Ahali bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Ala şehir, Tire •. 

--··· 
Hertiirlü Banka ~1 uamelah Yapar .. 

Blr senelik mevduutı % 6 _ 
Allı aylık ,, % 4.,1·2 = = Vudesıf?. becıa bı carilt>r.. o/o 4 faiz verir. = 

111111l1iıiı1ı1ıııi111111 ılı ı ıiı ı IThfıı h ıiifı 1111iııııı1ılimi1ıilıihılı11ılı111ıı1ı111111 ıui • , 
Sümerhank Uşak Şeker 

~-,abrikasındaıı: 
K u, ,·eti i l\IOs lıit ~ Şimdiye kadar yalnız l ı:akıa Süoıerb ııok namına saım alın· 

. 'W makta olan ta11f tye halindeki U,ak Terek.kil Ziraat Türk Anonim 

lstiyeııler Sıhhat ~ ~irketlne ait hi tHH~ Sı>Oetlerl hundun ~onra lataobnl ve Aokaradıı· 
Sllrgiln Haplarmı ,_., ki Sümerhank şubeleri tarafınrfaıı da ıı atın alınacaktır. 
Arasmlar. '-"J..I BIHelerlnl satmak lstfyf' nl cr doğrudan bu şubelere de müra· 

~ cJat eılebıllrler. 1 i 21 24 28 :n 4 (159) 

l\farnf Eczaneler- ~ lzmiı· defterdarlığından: 
Ôt>n Aı·ayımz. CF'J Lıaioioin vergi borcuudan ötürü talı !l ili emval yımuıına göre 
"----••ı ____ ,, haczedil~n kcmeraltı cadd~sind~ kılln 112 sayıla dükkan tarihi 

V. N. UAndan itibarr.n 21 gün müddetle sarılığa ~ıkarıldıgındao almak 
ve münyedeye l~tlrak dmek istlyenlnln defterdarhk tahaHAt 

V,7• L'. fi. Vaıı I' kal,.ınfoemnrrıcaatları . 174 l~ 23 28 ·3 

()er z~e 
& Co. 

DEU f=-iCBE LEV ANTE LlNIE 

'
1 0EH1NDJ1':,, vapuru 2 şu 

bıttta bek leni yor H şubata kıı 

ılar Anvere, Hoterdam, Uam· 

burg vo Hct'nıen için yük 

alııc.tkhr. 

"A<lUJI..A,, vapuru Anverı 

ve Bamburgtao yük çıkarmllk 
üzere l 6 şubatta bekleniyor. 

11 ULM,, vapuru 15 şubatta 
bekleniyor, 20 şubata k11dar 

Aoven, Roterdam, Ilanıburg 

ve Brr.men lçio yük alacaktır. 

Bozdoğan kazası 

luğundan: 

tapu memuı·-

Yenipazar nahly~aı çarşı içui inde kafn diirt tarafı yol tlc 
mahdud posta ve telgraf hanö btuasıuın hezlnei maliye namımı 
te~clli posta ve telgraf ha,müdüriyetloden istenllmle olup gayri 
bir bak tddlaaınrfa buluııanlar vaı·sa tarihi ilandan hibareo on 
gün zarfında ellerinde metcut ' "sikalarlle birlikte kaza tapu 
dairt>slne veya ruıtballine ~irleo memuruna milrac1at etmeleri 
ilan olunur. 283 

lzmir ithalat gümrüğü mudnr-
1 üğnnden: 
İzmir ltbıllt gümrük müdfirlü~ünde 26 1·93() cumarteel günü 

pazarlıkla ihalesi yapılacak olan başmüdürlyetln bu tamir iıti 
gene pazarlıkla yııpılmak üzere 29 1·935 eah gilnil saat 14,fi 
bırakılmıştır. Talihlerin o gün nafıa başmüdürlftğılnden alacak· 
lan vtslkalar ile gelmeJerl. 286 

ARMEMENT 11. SCHULOT •====================I•• 
lIAMBURG 

"HAl'IJSB RG ,, vapuru 23 

şubatta bekleniyor A o vers ve 

Hamborgten yük çıkarıp Ro 

terdam ve Hıtmhurg için yük 

Yerli Bıçak Ve Hassas-Terazi 
imalathanesi 

--- -------1111-------U mduğumuzdan üstün Çıktı. 
_ alıcıktır. Hüseyin Usta - ---- -- -----~~~~~ .. --~~~~-- -

= Ucuz - 'f emiz ve Sıhhi Bir Gıdadır. ---
MilJi Bir Fabrikanın Mahsulüclttr .. 

------
--
- -
- izmirdc acentamız yoktur. Beş sandıktan ) ukarı her ticaretha· ~ 
= nenin eiparişini kabul ediyo•·uz. Ankara orrnan çiftliği mfidfir· ;; 
= IOğüne mfiracaat. Fazla izahat izmir'de Ege palas ve Şehir gazi- ;; 
a DOSU mfisteciri Türkmcnoğlu 1\lurat Beyden alınabilir. ~ 
Y/l/fl._ ı ı ı ı ı ııı ı ı ııı ı ıı ı 111111 il 1111111111111111111il1111111111illll11111111111111111111111111111111111111il111111il11111111111111111111111111111 l l l il l l I 111\\~~ 

Aylık elektirik 

Masrahuız yüksek nıi? 

içi gazli 

lanıbalarını kullanınız 

Bu ınarka az sarfiyat, hol ışık, 

ve uzun ömürlUdOr. 

Mehnıet ,-f evfik 
Bilyük Elektirik, Telefon vt: 

Mulzemclcri deposu. 

Peştcmalcılar N. 77 · 79 1'el. 3332 

JOBN:sTOL ~ LINE LTI>. 
" KENMOHE ,, vapuru 29 

şubatta bekleulyor, Lherpul 

ve Aoversten yük çıkarıp 

Burgu, Varoa ve Kö~teoce 

için yük ıt !acaktır. 

THE EKSPORT STEAMSBlP 
CORPORAT,ON 

" EKSELSIOH ., vapuru 10 
şubata dogru bekleniyor, Nev. 

york için yük alacaktır. 

"EKSMINSTEH,, vapuru 18 

şubara doğru bekleniyor, Nev· 

york için yük alacaktır. 
N. B. - Geliş tarihleri ve 

vı:pur tarthlerlnd~ ıcentemlz 

hiçbir m s'ullyet kııbul etmez. 

Tel ı· loıı No 2007 . 2nosı 

·•··---
HerneYi ln~ak ye el terazileri toptan ve peraken· 
de !İpariş kahul olunur. Terzi makasları, ziraate 
ait herne,·i alut imal olunur .. 

1ZM IR Kantarcılar çarşısı No. 39 

Alameti Farika Horozdur .. 

===========================• 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-. 

ilzmir Yün Mensucatı 9 - ---= __. 
~ Türk Anonim Şirketi§ 
; Bu mnessese iki m;;:. iki yoz hin lira ser-1 

maye ile teşekkOI t>tmiş Ye Di Oryental Kar· ı 

Kitab, Mecmua ve Al·I; pet Manufakçöreıo Limited (Şark Halı) ~ir-
~ keline Uit lzmir'de Halkapmardaki kuma,. fabri· ı 

büınlerinize, Sag""r. -~ kasmı &atın almıı;ıtıı·. f.'abrika hOtün teşkilat ve 

lanı Cild Yaptır· 

mak isterseniz. 

Yc..·ni Kavaflar çar~ısmda 

:ı ı Numarada 

s te~isat ve mOstahdimini ile eskisi gibi 1 Kanunu ~ 

~ sani l 935 tarihinden itibaren yeni şirket tarafın· 
§§ dan işletilmekteair. Hernevi yOn iplikleri, kumaş. 
~ battaniye , .e çorap imal edilecektir. ~lamultltının 

E5 emsnhne foikiyeti her tarafta takdir ve kabul edil
~ miştir. Bu mamuluı Peştemalcılar başında eski 

• A L l R f Z A .. § Orozdibak ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve 
§ satış fabrika içinde yapılmaktadır. 

Milcellitbauesine uğraymız .. § (l'oeta kutusu 127) (Telgraf adresi : İzmir 
ı= Sancak), (Telefon numarası 2432 ve 356'1 

== -~1111111111111111111111111111111111111111ıı111111111111111111111111111111111111111111111n1111111 


