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Balkan 
Andlaşması 

Ve Son Durum .. 
Elen tılkeslndekl ayaklanma· 

dan sonra, Balkan andlaşması 

yeniden ortaya atıldı. Elen 
lıyının•n Balkanlar barışını 

bozacağı, andlışaıayı sakathya· 
caA• dtışdncelerl llert sftrtılilyor. 

Böyle dOoftoenler, Balkan 
:ıodlışmısını lmzahyan oluşları 

btlmlyenlerdlr. O andlaoma eil.s 
için, IAf olsun diye yapılma · 

mıştır. Onu lmzabyanlar, imza· 
larını yılıy,acak, eözlerioden 
dönecek soydan değildirler. 
Balkan ındlaşmaeının ereği 

(Gayesi), Balkanlar barışım 

yafatmak, korumaktır. 
Bu kadar iyi bir doygu ile 

imzalanan bir andlaşmanın, 

olur olmaz seheblerle boıola· 

cağını kim aoıar ve böyle bir 

11ey nasıl diltftnülür? 
Elen ülkesinde isyan çıkabi· 

Jir. iş bOyOyebllfr. Ne bilelim, 
daha birçok şeyler olabUir. 
Bunlar, aodlaşmayı neden boz· 
sun, niçin aar11ın? Bir ülkenin 
içeri tşledle dış siyasasını bir· 
birine karıştırmak biç d6ğru 

görtUemez. Hele, (Fırsat) düş 
kllnlftğü yapacaklar bulunaca· 

~ını dtlşOnmek büsbdtiln ma· 
nasızdır. Romen Dıt bakanı 
Bay Tltulesko'nuo pek güzel 

ıöyledlğl gibi: 
0 Bir memleket, Yonanlata· 

oıa bugCln geçirdiği çetin im· 

tihauı, toprak tamamiyeti kom· 
oulanndın biri tarafından, teh 
dld edllebllmesl için mıntıki 

en kilçlk bir endlıe olmaksızın 
~eçlreblllr. Kareılıkh mllıaheret 
eeuına mClstenid muahedelerle 
teste edilen emniyet sistemin· 

den daha beliğ hıugi delil 
vardır?n 

Biz de Bay Tltulesko gibi 
doıGnGyor, durumu bu bıkım · 

dan gözden geçiriyoruz. Yazımıza 
baılarken de söylediğimiz glbl 
S.lkan andJıımaeı eOs için ya· 
pılmamııbr. Onu imzahyan ulut· 
lar, yıkın ve uzıtk gele· 
cekte olablleceklerl de göz 
önGnde tutarak ona göre karı•· 
lıklı andlaşmalar yapmışlardır. 

Birbirlerine bu kadar köklü 
bağlanmış olan ulusların imza· 
ladıkları bir andlıoma ortada 
dururken, ıu veya bu duruma 
aldanarak "Fıreat,, dnıkünlilğQ 
yapabilecekler bulunacağı nasıl 

dft11lnüliir ve böyle bfrıey nasıl 
olur? 

Doetumoz ve komşumuz 

Elen uluıanun geçirmekte ol· 
doğu 11kıntılı günlerden üzü 
IO.yoroz. Bu QzO.nU1y6, acıyı, 

Balkan andlıımaeını imzılıyan 
doatlarımıı da içten doyuyorlar. 
Zıten başka türlü de olamazdı. 
Balkaolat barııını korumak, 
yaşatmak gibi temiz bir erekle 
(Gaye) blrlblrlerlne el uzatmış 
olanlar, içlerinden birinin her 
bıngl bir ac11ını kendi benlik· 
lerlnde duyırlarea, barııısever· 
lUı: ylkümlerlnl daha iyi yap· 

lll•t olurlar. 
Bılbnlır, Balkanblırındtr. 

Bay VenizeJos Girid'de Cümhuriyet ilan Etti. 
Bir Tayyare, Averof Zırhlısını Hasara Uğrattı. 

~~~~~------~·-------~~~~~-

Asil er Sel3nik Tarafına Asker Çıkardılar. Kavala, Drama, Res· 
mo, Kandiye Tayyareler Tarafından Bombardıman Ediliyor. 

~~~-~------~~._.·~·~···-..... ., .. --~~~~-
General Kamenos Umumi Seferberlik Açtı. Bire Karşı 2 Kişiyi Kurşuna Dizerim. Dedi. 

Bir Alay Asiler Tarafına Geçti. Krallık ihya EdiJmiyecektir. 

Hnkdmet taraftan topçu kuvvetleri 

Atlna 10 ( A.A) :- Hava11 Sabahtan ltlbaren:2t tayyare 

Ajansı muhabirinden: Strlmon mıntıkasına durmadın. 
Anrof ıırhluını tekrar ga- bombardıman etmlıJerdlr. Bazı 

ren bir tayyare gemiyi bulmaş, tayyareler de Kavala limanında 
üzerine bomba atarak yeniden bulunan bir torpidoyu, Drama 
hasarı uğratmıştır. şimendifer istasyonunu ve ha· 

Dün ıkoım eaat 21 de neıı· radakt kışlaları bomba yağmaru 
rolunan bir tebliğ, havaların altma •lmıolardır. Bu tayyare· 

dOzeldtglnl bildiriyor. Hava ve ler üzerinden geçtikleri köy 
topçu kuvvetleri btıUln gün ve kuabal11ra beyannameler at· 
asilerin mevzllerlnl bombardı· mışlardır. Dün akşam Make· 
mın etmişlerdir. Köprüler ddn donya'da yeniden bazı sınıflar 
akşam tamir edilmiş ve mania· silah altına çagrılmııtır. 
lar kaldırılmıştır. Hükumet Bir alayın hiyaneti 
kuvvetleri yakında Makedonya Sofya, 10 (A.A) - Havas 
ve Trakyayı asi çetelerden te· ajansı muhabirinden: 

mlzllyecektlr. Orllyaketa bulanan Yunan 

Bay Titulesko'nun Beyanatı 

"Hepimiz Kalben Yuna· 
nislan 'la Beraberiz .. " 

Balkan Misakını imza Edenlerin Emelleri 
Çok Sulbperverdir. Bulgar HOkO.meti De 

Bu Sulhseverliğe loaumalıdır .. 
---- ---

BOkreş, 9 (A.A) - Rador rından biri tarafmdan tebdld 
Ajansı bildiriyor: edilebilmesi için manbki eo 

' Dalkan antantı haşkaoı Bay küc;Qk bir endişe dahi olmak· 

Tltuleeko Rador ajansına aşağı · eızın geçlrebillr. Karşılıklı mO· 
deki beyanatta bolunmuştur: zaheret esasına milstenh aıoa · 

- Bali hazırdaki hiidlseler hedelerle tesl11 edilen emniyet 
Balkan misakının müessir ol· sletemlndeo daha beliğ hangi 
doğunu hlçblt hlraz götılrmek· delil vardır. Balkan misakını 
sizin lshat etmtktedlr. imza edenlerin emelleri çok 

Bir memleket Yunanlstao'ın sulbperverdlr. Bulgar btıkO.me · 

bagün geçirdiği çetin imtihanı tinin de komşu memleketlerin 
toprak tamamiyetine komşula · ayni sulhperver emelleri besle 
--- ---- dlğine inanmak lazımdır. Bu 

Balkanlar barışını koramak ta vaziyet içinde hiçbir aebeh yok. 
onlara düşer. Bir kez daha bil· ken uluslar nezdlndekl Bulgar 
dlrellm ki, Balkan andlaşma· teşebbüsünden dolayı mOleee· 
sını lmzalıyanların kafalarında, slflm ve hOkümeuen hOkQ.mete 
yftreklerlnde yer tutan, yalnız açık bir izahın herşeyi yoluna 

b1rıf ııeverllktir. Komıo Bol· koymasını temenni ederim. 
garlstının da bunu, er geç an· Hepimiz kalben Yonanlstanla 

byacağını umuyoruz. beraberiz ve ıeçlrdltl buhra· 
H nın biran evvel nihayet bulmı· 

birinci süvari alayı aellere lhl· 

bak etmlıtlr. Asilerin kuman· 
dam halkı silah altına topla· 
makta devam ediyor. Goyln 
karakolundaki Yanan aelerleri 
d~ Hilerle birleşmişlerdir. 

Venizelos CO.m-
huriyet iJtlo elli. 

Paris, 10 (A.A) - Ailnadan 
j aroal gazetesine yazıldığına 

göre, bay YeolzcJos Gtrid Cüm· 

burlyetlnin istikldllnl radyo ile 
tlıin etmi~tlr. Müteakıben Ve· 
nlzeloıı Trakya ve Makedonya 
ahaUeloi mukavemete teovik He 
lıerab«!r kendi saf tarını gönill· 

lü yazılacak olnolarm her birloe 
elHştr drahmi gündelik vadet· Averof zubbsı 

mlştlr. Atlna, 10 (A.A) - Divanı 1 cezasına çarptırmıştır. SclAnlk 
Asiler dehşet içinde: harb birçok komftniıtlerl hapis - Sonu 2 inci yna:de -

................................................................................. 4 ••• ~ ...... ~ ......... ___ .................................... ,..,. ...... ~.~~·4 

Bulgaristan Hakkımızda Yapmış Ol
duğu Şikayeti Geri Almıştır .. 

Avrupa Gazeteleri Teslihatımızı Haklı Bularak Bazı 
Devletlere Çatıyorlar ve Diyorlar Ki: 

Londra 9 (A. A) - Taymle 
gazetesi baıımıkalealnde TOırld· 

yenin Trakyada ittihaz etmiş 
oldoğo tedbirlerin, Yonanlata· 
nın vaziyeti icabatlle çok nle· 
hetslz olduğunu ve Türklyenlo 
alelAde bir himayeden başka 

bir takım gayretler tak.lb etmek· 
te oldağo hissini vermekte bu· 
londağunu yazmaktadır. 

Mornlng post gazetesi ayni 
endfoeyl izhar etmekte ve kor· 
kulan lhtilAtın Türklyenln hu· 
dotlarıoı takviye etmek zara · 
retlni boğazlar mukneleslnl 
feehetmek için bir vesile itti· 

haz etmesi olacaAını yazmak· 
tadır. 

Anadolo Ajaosının notu: 
Taymls ve Mornlng post'on 

bu mOtalealarJDa en gilzel 
cevab Türkiye Dış işleri ba 
kamum Ulue başmuharririne 
vaki olan beyanatıdır. 

Bu beyanatınd• hay Tevf lk 
Ruıdü Ar11 vaziyeti draf ile 
[anlatmış Trakya'da saJh kad

rolart haricinde hiçbir tahşldat 
yapılmadığını, hiçbir sınırın 

sllAh altına alınmadığını laarib 
- - - ---
aıoı samimi surette temenni 
ediyoruz. Her ne olurea olsoo 
balkanlarda eulhün muhafaza 
edileceğine kanaat mevcod olun· 
ca Yunınlstın'ın olaslararaaı 

bakımından vaziyeti önceden 
g~zGktClğGnden daha iZ vahim 
olarak mfttılea edllrblUr. 

etmiş ve bUhaesa Türklye'nln 
altanı imza koymoo ol · 
doğo muahedelere ne kıdar 

riayet eder oldoAQQo meydana 
çıkarmıştır. 

Diğer tırahan İngiltere ma· 
hafazakAr partisinin başhca or· 
&•nlarmdan biri olan Mances· 

ter Guardlyan gazetesinin neo· 
- Sonu 6 mcı yOzde -

ANADOLU, karilerine bir silrpriz yaparak iki mil· 
him ve büyftk tefrikaya birden başlıyor .. 

Bunlardan 
biri tarihi, di· 
ğeri milli ve 
edebidir. 

Tarihi tef· 
rika, tamamİ· 
le hakiki va· 
k'alara istina<I 
etmektedir. 

Kan, aşk, 
elem, fesat ve 

fitne dolu bir 
maceradır. 

Diğeri de 
hepinizi he-
yecanla sürnk-
1 i y ecek çok 
k uv \'etli bir 
eserdir. 

Hatun Hakan 
ve 

iki Ateş Ara ında 
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Diktatör General Plastı· ı-. T e o y a ~ o D lY y lY m o .a ır o 1 Gonnu 

M 1 k 
_ - Kflçflk Duyumları 

ras ııe Bir_ Ü a at.. Struma'da Kanlı Muharebe Baroda 
Plastıras: "Ben Diktatörlnk Tarafta
rıvım. Parlamenter Bir Adam Olan 

ol 

B. V enizelos ile Anlaşamam. " Diyor 
~~---------------------

Bir Fransız gazetecisi, mar· ederıe. .. Ba taktirde şoracağım 
tın tlç6nde sabık Yunan dik· euallere cenb aldıktın ve n· 
tatörü general Pl4stıraı lle (Kın) ziyeti tedklkten sonra son kı· 
şehrinde bir mül4kat yapmıştır. rarımı \'eririm. Ben, artık mem· 
Muhabir, diktatörle yaptığ• mft leketlmde, bir intizam ve ıolh 
14kıh şöyle anlatıyor: elemanı olarak çahımak isti· 

General P14stıras ile tlmdlye yorum. Dahili harb n macı· 

kadar iki defa görOştftm. 81· dele taraftan değilim. 
rlncl malAkatıw, bandın on - Venlzeloı'la konuomak v11 
ay evvel vlkl olmuştu. İkinci anla~mak ister mlıinlf;, General 
defa olarak ta timdi konooo· Plhtırae? 

yorum. General'ın, ziyaretle· - Asl4 ... Bay Venlzelos bd· 
rlmden memnun olob olma· yok bir dostumdur. Onu çok 
dığını tabii lbllmiyorom. severim. Fakat daıtıncelerlmlı, 

General Plaetr11 

Genenl Pllatıras, daha evel·f 
kJ gtıne kadar hiçbir şeyden'° 
haberdar değildi. Son Yunan 
lııyenı hakkındı sorduğum so· 
ellere mofaııaıl cenblar veri · 
yordu. Fabt bo ceveblır ek· 
ıerlyı bir mana ifade etml· 
yordu. Kendisine ilk ıuıllm 

ıo oldu: 

- Bay Veolıeloı'un ılmdl 

nerede oldo~onu tahmin edl· 
yorııunoz? 

Sabık Yunan diktatörü ıöyle 
cevab verdi: 

- Pek tabiidir ki Glrid ada· 
ıındı ... Bcıtan ada balkı onunla 
beraberdir. Blllyoreunuı ki o 
Atlna'dı iken hayatı tehlikede 
idi, bir ıul kasta maruz kal· 
mııtı. Girtd adasını gitmeseydi 
gflnfln birinde mutlaka öldQ
rtıltırdfi. 

General Pllstırae'ıo bu ııöı· 
lerl ilıerloe, g11etecl kendisine 
ş~yle bir IDal soruyor: 

- Peki! Siz de idama mıh· 
kum değil mi idiniz?. 

- Hayır... idamı mahkum 
değilim. Eğer Yunan toprakla· 
rına ayak baaaream, tlmdlkl 
hOkftmet ( Çaldırls hftkumetl ) 
beni tlç ay hapis yatırır. Müd· 
detf mi bitirdikten sonra da 
serbest olurum. ÇOnkü Yunan 
kanunu siyasi bir mücrimin 
Clç aydan fazla hapsedilmesini 
meneder. Fakat tılllm varmıt· 

ki uzun mOddet bekledim. 

- Bu s5zlerlnlzle ne demek 
lıtlyoreunuz General? 

- Ozıman hlr solkaedı ma
ruz kalmam ihtimali vardı ... 

- Eğer baskıncılır movaf. 
fak olorlarae sizi hatırlıyacık· 

lırını umuyor musunuz? 
- Hiçbir eey bilmiyorum. 
- Eğer alze memleketinizde 

bir v111fe verilirse bbul eHer 
mlatnlz? 

- Kabul ederim. Fakat bir 
tartlı: f«cr beni Yunan mllletl 

nye blylk bir .-rıl elanı 

elyaei akldelerlmlz ayni değil· 

dlr. Bıy Venlıeloı parlAmenter 
bir adımdır. Ben ise bir aake· 
dm ve memlekt.tte demokratik 
bir aeked dlktıtörlftk teslı et· 
mek faterlm. 

ltalya'nın 

Asker Sevkiyatı .. 
Şu Halde Habeşistan'la 
Anlaşma Yapıldığı 

Yalan Mıdıt"? 
Roma 9 (A.A) - Afrlka'ya 

gidecek kıtaatın ıel'lderl de· 
nm ediyor. Aııkerf tren ame· 
lelerinden milrekkeb ~lkl mftf. 
reze NapoH'den upura bin
mek üzere Torlno~dan hareket 
etmlı n kolordu komandan• 
tarafındın tefdı edllmlolerdfr. 

Romı, 9 (A.A) - Meclla 
mıliye komlayononon harbiye 

~fldceel hakkındaki rıporondı 
Alrfk:a'ya gOnderllmek ilzere 
allah ıltın• alınan kıt11tın ma· 
nevlyatı yfibek n teçbJıatı 

mftkemmel oldoğo ve çığrılıı 

ve aeYklyat buek4tının bftyOk 
bir intizam \'e a4r'ıtle yapıldığı 

kaydedilmektedir. 

Adapazar'ında Zelzele 
Adapazarı, 9 (A.A) - Bogcın 

saat 10 30 da tehrlmlzde cenub· 
dan tlmale doğru 4 saniye kı· 
dır sftren haf lf bir zelzele 
oldu. 

Buldan·· Alaşehir 
Buldan .. Alaşehir araeındıkl 

yolan Denizli vllAyetlndekl kıs· 
mı hltmittlr. 

Eski Başvekil 
Muhakemede 
lsnad Edilen Suç Va
tana Diyanet Suçudur. 

Viyana, 9 (A.A) - Vatın 

hlyınetl ile maznun eski ha· 
kin Rlntlerln mubıkemealnde 

dlvanıharb Hintlerin Avuatur· 
yadaki Nazi hareketinin eski 
oeff Vıydenbımmerle btlhasa 
25 temmuz faciıaı gftnfinde 
mftnaaebatı olduğunu teebite 
çahımııtır. 

Rlntler Frayden Hımmerln 

bir gftn kendisinin oteldeki 
odısı yakınında g0rflldfiğ6ne 

dair yapılın ıahıdete rağmen 

mumalleyhe hiçbir yerde teaa· 
dftf etmediğini söylemletlr . .Mıh· 
keme A\'usturyanın Pomı elçisi 
bulunduğu ıırada Rf ntlerfn biz· 
metçlal olan şahıstan Rlntlerin 
Roma'da iken Frayden Hammeri 
birkaç defa 1rabul ederek uzun 
mOddet gôrfiştllğllntı bildiren 

bir mektob almış ve hizmetçi · 
nln dtnlenmeefn,. karar Vtr· 

mtfdr. 

-600 ölü Ve 2000 Yaralı Var. Averof 
Zırhlısı Yeniden Yaralar Almıştır. 

Zaharof Venizelistlere Yardım Ediyormuş .. 
İatınbul, 10 (Huıuei) - Yu· 

nınlstan'ın yeni ııatın aldığı 

bet bombardıman tıyyareıl Se· 
lAnlk'e gelmlttlr. Averof ıırh· 
im, tayyareler taraf1Ddan yeni· 
den bombardıman edllmlo ve 

mtıhlm hanra uğrahlmıttır. 
General Pl&etıras'ın Sofya'ya 

gelerek Yunan asileri tarafını 

geçmeğe uğrathğı bildirilmek· 

tedlr. 
Yunan hükdmetl, Averof 

zırhllBlna kartı koyacak bir 
zırhh almak fizeredlr. General 
Kondllfs ordusunun Stromı'dı 

asiler Qzerlne h6cornlar yap 
tığı ve asilerin çok telefat nr· 
dikleri ve Sırama nehrinin .............. 

taşmılarıodan ciddi takibat 
yapılamadığı gelen haberlerden 
anlaşılmıttır. Geııe bu haber· 
lere göre, Stroma mGaademe· 
sinde 600 kiti ôlmftı 2000 
ld'şl de yıralanmııtır. 

letanbol 10 (Hususi) 
Meı,hor zengin Zaharof 'un Ve· 
nlzelhıtlere yardım ettiği bil· 
dirilmektedir. 

Devlet Trenlerinde Oldğu Gibi Beş Senelik 
Deniz Hattında Da Ucuz Pamuk 

Tarife Tatbik Edilecek. Istihsalatı .. 
Ankara, 10 (Husust) zı. 

letınbol, 10 (Huaoei) - Devlet trenlerinde oldoğo gibi n · 
purlarde da aç aylık ucuz taccar biletleri ibdaı olunacaktır . Bu 

huausta tetkikat 11pılmaktedır . ........ --
D1ş Bakanımız izahat Verdi. . --

Hariciye Encümeni Dış 
Siyaseti Hakkındaki 
izahatını Dinledi. 

Ankara, 10 (Hoıuai) - Bugün toplanın Hariciye enctıme· 

nlnde Dıt işleri Bakanı Bay Tevfik ROtd6 Aras Harici siyaset 

raat bakanlığı beı ıenelik pa· 
mok fstlhaalAtı hakkında bir 
kanun IAylhası hazırlıyıcıktar. 

ltalya 
Hala 
Asker Sevkediyor 

latınbul 1 O (Husoat) -
İtalya hOkumetf, Hıbeoler Oze· 
rlne Asker ankine devam et· 
mektedir. 

Bay Faik 
_h_a_kk_•_na_._ı_11_h_•t-="e=r=m=ı,=ıır=. =======------ Almanya 'ya 

Bay Venizelos Girid'de Gidiyor. 
Ankara, 10 (A.A) - Öko· 

Cu .. mhuriyet ilan Etti noml Bakanlığı mfteteşarı bay 
• Faik, Almanya'yı giderek ticari 

~----------~---~----------- nzlyet hakkında temaslarda 
bulanacak ve bir neticeye bağ· 
hyacektır. 

- Batı 1 inci yQzde -
QssOne menaob tayyareler Dra· 
mı ve Kavalı kıolılulle orada 

topla 11Uerl bombardıman ede· 
rek asilere dehoet saçmış ve 
mfthlm zararlar verdirmiştir. 

Tatyodan hareket r.den diğer 
hilkumet tayyareleri de Glrld'de 
Resmo ve Midye kıolalarına 

bombalar atmıelar, diğer taraf· 
ten boralara, Hıoyı Oıerlne, 

Glrld halkını hftkdmete rOcu 

etmlye davet eden beyanname· 
ler yağdırmışlardır. 

Kamenoe'un Tehdidi: 
Pırla, 10 (A.A) - Atlna'dan 

Jurnal g11.eteelne blldlrlldlglne 
göre, aellerln kumandanı gene· 
ral Kamenoa, harbiye nazırı 

general Kondilis'e gOnderdlği 

bir haberde hükumetçe koroona 
dizilecek her bir .kltlye kuoıhk 
hükumet . taraftırlarındın iki 
kitinin kuroona diılleceğlnl he· 
yan etmlttlr. 

Jurnal gazetesi diğer taraftan 
aal harb gemilerinin K.esendlre n 
lıtanozı aeker çıkardıklarını 

n hOkdmetçe de buraları 

mcıfrezeler gönderildiğini ya· 
ııyor. 

G. Kondilisin beyanatı: 
SelAnlk, 10 (A.A) - Gene· 

rıl Kondllle gazetecilere demlı· 
tir ki: 

Krallık hiçbir suretle ihya 
edilecek değildir. Benim mak· 
eadım ancak bir takım bari· 
ku14de sebeblerdeo dolayı . bazı 

eaaet ebkAmı muvakkaten tecile 
meebar olıa metıu p1rltmeater 

rejimi iade etmektir. Milletin 
eelr olmaaını hiçbir vakit kabul 

edemem. 8 G b , B 
Tekand Edilen C eneraller • öm öş fln eyanatı 

Budapeete, 9 (A.A) - Macar 
Sofyı, 10 (A.A/ - Bışbıkan Ajansı bildiriyor: 

ve harbiye bakanı general Zla· Bıtbeken B. GOmböş dün 

tef gazetelere beyanatta boln· akşam radyoda söylediği not· 
narak bir kısım azaeıoın lttlra· kandı, kendisini naibi hftku· 

kile ve kralın riyaseti altında metten meclleln feshini ve yeni 
toplınmıt olen yaksek askeri intihabat yapdma~ını Jetemlye 

meclisi general Tınlcef Flllpof, sevketmlt olan esbabı izah ey· 
Gerçlkof, Panof, Drıglyevli lemfttfr. 

tekafide aevketme~e kırar ver· 
mit oldutono söylemiştir. Bu 

generallerden birincisi topçu 
mdfettlşf, ikincisi Plevne ve 

flçftocila& Varna garnizona ku· 
mındaıpd1r. Bay Zlatef olmdlkt 
hılde orduda hıııka bir değleikllk 
yıpılmuına karar l'erllmemlt 

olduğunu Uhe etmittlr. Momıf · 
Jeyh yakeek askeri meclisin 

bütiln azasının lttlraklle yapı· 
cağı bir toplantıda hıoka değl· 

ti.kliklere karar nrlleceglnf n 
fakat hılfhazarda böyle bir top· 

lantının mevzuu bahis olmadı· 
ğını sOylemlttlr. 

Antalya'da in
hisarlar idaresi. 

Antalya, 10 (A. A) - Şehri· 

mlzde yapılması İnhfaarla umnm 
mtıd6rl0ğ0nce bir ay enel lha· 
le edilen idare bfnaeınıo temel· 
atma merasimi bogfin yapıl· 

mıştır. Bu binanın yapılması 

tehrln bezenmeal bakımındın de 

ınlaçle kılfllamıttu. 

Harici siyasetten bıhıedeo 

baokan, Macarletan'ın Jhtlmal 
senelerce merkezi A vropa 'nın 
ve onunla beraber Macar mil· 
letfnln mukadderatını tayin ede· 
cek olan çok mOhlm harici mQ. 
zakereler kacşııında bolundu. 
ğunu hatırlıtmıttır. 

Hayvan 
ihracatı .. 

Muğla 10 (A.A) - 93.J: yılı 
içinde Marmaris, KtUIOk, Boz. 
burun ve Gökova mıntaklla· 

rındın dıo memleketlere 6220 
8lğır, 914 koyun, kozu, 5010 
keçi, 8179 kQmee hayvanı 

236,500 kilo gGbre ve 330 
kilo aanger lhrıc olunmoı,tur. 

iskan 
Ediliyorlar 

Adana, 10 (A.A) - Gelici 
ıılretleıin lskAnları işi devam 
ediyor. Sayıları 4 bini ıtan bu 
ıılretler Seyhan ve Klrmld 

mıaııkılınaı yerleıtlrtlecektlr. 

Konferans .. 
İzmir Baro bıı,kanlığının te· 

şebbdslle adllyecllerlmlze nrll· 
meal kırarlaştuılan konferans· 
lırdın ikincisi dün saat onaltıdı 
adliye binasında avukat Bay 
Süleyman Faik tarafından nrll· 
mittir. Konferans hAklmler, HU· 

katlar ve adliye menıoblarındıu 
mtırekkeb bdyilk bir kalabalık 
tarafından dinlenmiştir. Konfe· 
ranıın mf!vzuu (Mahkemeler tef· 

kllltı) idi. 

lzmir ·Ankara Telefon 
Muhaberesi Haziranda 

İzmir · Ankara otomatik te· 
lefon tesisatına nisan ayında 

tekrar baılanıcığı yazılmıotı. 
Duyduğumuza g6re tealut 

için J11marlınmış olan direkler 
beklenmektedir. 

TeaJeaıın 935 hazfren ayında 
bltlrllmeal ve muhaberenin bat· 
laması mOmkftn olacaktır. 

Dr. Marguliyes 
Blrboçuk aydinberf Avrupa· 

dı bir tetkik aeyıhetl yapuıakta 

olan Dr. Mırgullyeı dan ıebrl· 
mlze ndet etmlo ve mumıUeybe 
vekAleten haıtalarına bakmakta 
olan Doktor Hatlboğla F.ead da 
eııklel gibi Beyler sokağında 12 
numaralı muayenehanede heıtı· 
larını kıbole baılamıetır. 

Dflzeltme 
C.H.F. lktçeımellk nıbiyeslne 

beglı Bacımehmet oce~ının 

açılma reaml yapıldığını dClnk6 
ııeyımızde yazmııtak. (Hacımeh· 

met) adı yınlaohklı (Bıcnuh· 

mut) ~ekUnde çıkmıotar. DCl· 
zeltlrtz . 

Halkevleri 
Çalışıyorlar .. 

İnebolu 10 (A.A) - Bılke· 
•I dil, edebiyat, tarih komlteıi 

relel hukuk hAklmi Bay Ragıb 
Akyanıı Balkevlnde Atıt0rk6n 
yarattığı TClrk kanonu mede· 
nlslle Tdrk kıdıD1na temin 
edilen yGkaek n medeni hık· 
lara dair bir konferans nr· 
mletlr. 

Hatip, lnkılthdan enelkl 
cılız manadaki Alle tellkkıyatı 

ile cftmhorlyet idaresinin kabul 
ettiği sağlım ve lneani itle 
telAkkıyıtı arasında bir mukayese 
yapmıı ve imparatorluk denin· 
de idari ve adli teokllAtımız· 

dakJ bozukluklar ve yolaozlok· 
lırla kanonu medeni doğuran 
tarihi n mllli zaruretleri bl· 

rer birer izah etmiştir. Salona 
dolduran yüzlerce kadın n er· 
kek dinleyiciler memleketi ce· 
halet ve taassobtın kurtararak 
milleti nur, irfan ve medeniyet 
yollarını gôıteren Atatdrk'e 

candan gelen minnet ve t11lm 
duyguları izhar etmlttir. 
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Bağcılık Ôğfttleri 

Bağların 

Düşmanla
rile l\'l ncadele .. ___ ,.. ................ __ _ 

Haşaratın yaşayışları, çoğalma 

t11rzlımnıo tetkiki fil vaki haşa· 

rat ilmi ile uğraşanl8l'ıo işidir. 

lı~akat bunların zirai mahsulatı· 

mızı yaptıkları zarınlarıo bü· 

yOklüğü karşısında maatteessüf 

çiftçi de, bağcı da mabsuliinü 

korumak için onun düşmanla· 

rını yakından tanıması, devamlı 

müşahedelerini yapması ve ona 

göre mücadele etme11l ldzımdır. 

Filoksera, alkım güvesJ, incir 

kurdu, zeytin sineği, gibi milli 

mahsulatımızı korkutan mühlik 
haşerı-lere karşı hükumetimiz 

ıııilcadele tertibatını almış, mü· 

cadelc memurları vastasUe her· 

tarafta enerjik takibatını yap 

maktadır. Bunlarm yanında bir 

takım mahsul dfiemanları, bağ 

haşereleri daha vardır ki, bağ· 

cıleramızı doğrudan doğruya 

alakadar eder. Bu haşarat ve 

parazitler hnzı sene çok, bazı 
sene az veya hiç görünmezler. 
Parazite mantarlar gibi her 

mıntaka bağlarında teeadilf edll 

mez ler. Onlar az olduklarında 

neşvüoemn ve tekes_ürlerloe 
daha müsald yerlerde hnrınırlar. 
Bunun gibi göründükleri ay· 
lorda kurd ve1a ktihil bir ha· 

şere olarıık zarar yaparlar. Ba 
zıları bütün ün, df ğer bir la· 

kım!arı yalnız akşam üzeri \'eyn 

gece faaliyet gösterirler 
işte ba~lnro arız olan zararlı 

haşerelere ve kelebeklere karşı 

bağcı müteyakkız olmah, on· 

ltmn faaliyet gcisterdikleri zıı· 

manı sezebilmelidir. Ancak o 
zaman yapılacak milcadele mfi 

essir olur. 

Filvaki bağcılnrımız bu gibi 

haşarat ve tuf ey illere karşı bir 

çok mücadele usulleri bilirler. 
Bu usulleri ekseriya zamanında 

tatbik etmedikleri için yaptık· 
ları mücadele neticesiz kalır. 
Bazan bu haşaratm mücadt:le 

sayesinde zahiren % 90 nı telef 

olsa bile, diğer taraf ten onun 

göremedlğl bir şekilde tekes· 

efirQndeki ve her tarafa lnti· 
şarındaki sür'at nihayet bağcıyı 

ııilahsız bırakır. Şu eekllde ise 
bidayetinde ehemmiyet verile· 

rek mücadele tertibatı ona göre 
alınması lltzımdır· O zaman bf r 

haşerenin öldOrOlmesl bt zan 
birkaç sene sonra çıkacsk olen 

ınilyonlarla haşere} 1 malı vet· 

rnek: demektir. 

Mahsul zararlarına karşı mü· 

cadelede tabiat ta çok yardım 
eder. Meseli: Salkım güvesi, 
Uzun afi ren şf ddetll bir kışa 

nıokavemeti yoktur. Birinci 

nesil bu suretle mahvolot. Ya· 
zın çok sıcak ve kurak giderse, 

ikinci nesil de pek meydana 

gelmez. 

Haşarat, sevkltablllerlle kışın 

ııoğuklarına karşı omca kabuk· 
Jllrı altında veya toprak içeri· 
sinde kurtlarını, kozalısrını mu· 

hafaza eJerler. 

Omcaların kı~ın kabuğunu 

soyarak, kış hııfrlyntlle toprağı 

•lt üst edersek bu kurtlar dı· 
Şsrıda kalarak: rnahvolurlar. 

Bundan başka haşaratın tabii 

düşmnnları vardır. Onlara da 

bir takım lıaetahklar, parazitler 

Arız olarak mfistcvli bl r hal 
aloıalarıua mıinl olurlar. Bu 

hastalık ve parazitler haşaratı 
bir katliam şeklinde imha eder· 

ler. Oraya buraya dağılmış olup 

da imha hadisesinden kurtulan. 

lar, ayrı bir yerde koloni teş· 

,.~ü9m------~------------------------·---------------1~ l 1 G lÜI li'll IÜ li'll ş ©l ır <dl y y y 6!! o a ır o ~ 1 Dilşftndilklerim... 1 

V~ Genel Meclisi Toplandı. Tnrk ç~~:;:_a Karşıyaka'nın 
-------• iskele Binası .. •• } A d 2 8 V d V } • rının Andiçmesini uye er r3Slll 3 ayan ar l. a 1, Beğendi Ve Alıyor. 

Karşıyaka Hhil kahnhHf'· 
lerlnio birinde oturdum. Pen· 

çereden dışar181DI ıeyrediyorum. Vilayet işlerini De izah Etti. ay::.:~:: !:;~M.;;:::·1 •• ::~! 
şehrimize gelmlo ve bir ruek · 
tebde çocukların duedeo evet 
(Andlçme) merasiminde hazır 

bulunmuştu. Bu zatın çok mil 

tebassie eden bu mer&11im n; 

Fransa mekteblerlode de bf r 

Bakışlarım, ikide bir, hlr 

gölge ile, bir manzara fle ak· 

sıyor. Dalgınlıktan kurtuldum 

ve gözlerime gelen bu ıkeak· 

hgın sebebini arattırdım ve 

derhal anladım: 

--------------.. ---------------
Vllu yet umum mecllel dün Ve meclis başkanının SBğinda hızı vardır. Para mes'elesi ehem· 

ilk toplantısını Valf General !Utlblere mahsus yere geçtiler. mlyetslzdlr. Şef lerlne ve devri· 

Kazım Dlrik'fn başkanlığında Bundan sonra umumi meclise me (lokılıiba) inanmışlardır. 

yepmışhr. Yeni 36 üye arasın· üye seçilmiş olanların mazbata Armudlu, Ören ve Pan'a 
da iki de Bayan vardı. Bayan· llarını tetkik için Bay Yusuf köyleri dokuz yıl önce ne idi, 

!ardan biri fzmlr üyeel Bayan Ziya (Bayındır), Bay Fehmi şimdi ne olmuştur. 
Maide K. Dirile, dlğf"ri de Ber· (Bergama) llay Ekrem (Ödemiş) Valf CeoeraJ; köy bdrosu· 

gama üyesi Boyan Fatma idi. Bay Ahmed Şükrü ve Bey 

Bııyaolar başkan kürsüsünün Mu,tafa Münir (İzmir) den 
karşı tarafında eağ tarafta otur· 

muşlardı. 

Saat ondörtt~ Vali General 
Kazım Dlrik başkanlık kürsü 
sfine çıktı. Ve: 

Bayan Maille Kfi:ııw Dirik (İzmir) 

- Yeni işlerinizi de yeni 

bir hızla ha~armanızı temenni 

ederim. Genel meclisi açıyorum. 
Dedi. 

Evvela bir 1 kinci başkan 

seçimi yapıldı. 
Bay Mustafa Münir (lzmir) 

ve Bay Sırrı (Foça) ooaltışar 

rey aldılar. 

Bay Mustafa Münir, hak· 

kından feragat etti. Avukat 

Bay Ekrem (Ödemiş) reylerde 

ekaerlyett mutlaka olmadığın· 

dan feragatin kanunen bir 
mana ifade etmediğini söyledi. 

l ntibabın tekrarlanmasını istedi. 

İki ocl seçimde Bay Sırrı 18, 

Bay Mustafa MOnlr 17 ıey 

almıştJ. Bay Ekrem ekseriyeti 

mutlaka olmadığından bu seçi· 

min de muteber olmaması la 
zımgeldiğini söyledi. 

Baekan General Kazım Dirik 

söze başladı ve: 

- Arkadaelarıoın kalblerln 

de yer tutmuş olan bu iki kar· 
deş için tekrar ııeçlm yapılsa 

netice gene ayni şekilde devam 

edecektir. Bir arkadaşımızın fe. 

ragatlle mes'ele halledilmiş olu· 
yor, dedi. 

Doktor Bay Ktimran da işaret 
reylle seçimin neticelendirllme· 
sini istedi ve neticede Bay Sarrı 

(Foça) ikinci başkanlığa seçildi. 
Meclis yazganları seçiminde B. 
Sami (Tire) ve B. Mehmed Al· 

demir (Çeşme) .kazandılar. 
~~---------1----~~~-

kil ederler. Ve buradan üreye 

üreye ancak hirkaç sene sonra 

tekrar ortalıkta kendini göste· 
rirler. Hoşeratın bu şekilde 
tabii hl~ surette azaldığı sene· 

terde dahi mücadeleyi terket· 
memelidir. HilAkls bütün m'il· 

naslle ehemmiyet vermelidir. 

Çünkü en yerinde mücadele 

başaıatm oz görüldüğü eenelı!r· 

dedir. Hıılbu1d bağcılarımız za· 

rarlarıoı ehemmiyetsiz gördüğü 

senelerde mücadeleye ehemmi· 

yet vermemeleri çok elimdir. 

Refet Baysan 

mürekkep bir encümen seçildi. 
Bay Ekrem; Atatürk'e, Uaş 

bakanlığa, Komutuy ba~kım · 

lığına, İçeri J~ln Bakanlığına 

tazlıııot telgrafları çekilmesini 
reL:lif etti. Vali General: 

- Ben de hu teklifi şimdi 

yopacakllm arkada.lor! nedi ve 

teklif onaylandı. Bay Ekrem; 
tekrar EÖZ aldı : 

- Gt!çen ve daha t!Vvelkt 

yıllarda aramızda llı..i de~erli 

arkadaş vardı. Ölüm: Lu sıka 
daşlara bizden ayırdı Bunlar 

Tire'li Bay Akif ve Menemen'H 

Bay JUfat Abalı oğludur. F11 
kot Tin-'lllerle Menemen'lfür 
vefukôrlı k göstererek oğu Harını 

aramıza gönderdiler. Bu iki 

muhterem ci!iiye hürmeten bir 
dakika sükut teklif ederim. 

Dedf. Teklif derhul onaylan 

dı. Bir dPkika tıükiıttan eonra 

Bay Rıfet'm oğlu Bay Muza(. 

fer Menemen ve Bay A\df'in 

oğlu Bay Aclan meclisin gös 

terdlği hissiyata teşekkür ettiler. 
Meclisin pazar ve çuşamba 

günleri Sftllt 14 de muntazam 

bir şekilde toplanm&11ına karar 

verildi. Vt14yet Daimi encü· 
menini teşkil eden üç üye 

umumi meclfıı toplantılarıı:ıın 

sonuos kadar işlerine devam 

edeceklerdir. V all iki Bayan 

üyeyi Meclisin diğer üyelerine 

takdim etti. 
Vali General: 

- Arkadaşlar! Size Şeşal 

suyo ikram edilecektir. 

Dedi. Dıearıya getirilmiş olan 

bir damacana Şaşal suyu üye· 
lere ikram edildi. Bundan sonra 

Vali General; umumi meclis 

ilyelerinl vilayetin köy işlerini 

görmeJr üzere yeni teşkil t>dll· 
mlş olan vilayet köy bürosunu 
görmlye davet etti ve orada 

büronun gördüğü verimli ve 
çok faydalı işler hekkında ken· 

dilerlne uzun f:r.ahat verdi. Vail 

General, ezcfimle dedi ki: 

- Köyciilük hareketi ileri 

alandadır. Onun hızını vali ve 

kaymakamlar durdurmak iete· 

seler bile imkansızdır. Ö .nek 

köyler (Kamilist köy6 plıinı) na 

göre vücuda getirilmekte ve 

her köy kendi ihtiyacına göre 
planı tatbik etmektedir. 

Evelce köy çocukları gübre· 
ilkler üzerlude oynar, cami 

köşeleri ode, mezarlık yanlann· 

daki mekteb namı verilen oda· 

tarda okurlardı. Şimdi köylerin 

epor meydanlarında jimnastik 
yapıyor, asri bir şekilde yetişi 

yor ve köyün aeri mekıtbinde 
tnkılıibcı mualllmlcrden ders 

görilyor. Muhtelif kazalarda 

(Kemalist köyü) planının tatbiki 

hızla gitmektedir. Köylüler; ör· 
nek köylerini gezerek kendi 

köylerinde neler yapılması lıi 

zımgeldlğlni tetkik ediyorlar. 

Köylüde beş yıllık programı 

başarmak için inanç ve imece 

nun: Macar, Franeız ve Ame 

rika'dakl köycülük hareketleri 

ve büroları tetkik ettirilmek 

suretlle vücude gr.tirlldfğlnf, 

köy bürosundan löylere gön· 

derilen bildirimlerin değerli 

muhteviyatı, ev tıark ökonomisl, 

l 

Bayan Fatma (Ucrgama) 

Atatürk, lokılıih ve ~fehıned 
cik endacları, köy bı1dcel~rl 

hakkında izahat vnmiş ve 940 
yılına kadar köylerin kalkınma 
sabasın ia yPniliklr.r göstercce· 
ğlni söyleml~tir. 

Vali, köylerde yörük cocuk· 

ları için onbir yatı mektebi 
bulunduğunu, bu yıl bo mlk· 
tarın otnzbeşe çıkarılacağını, 

bu yıl ktoder!ıayml:ııra 750 

çocuk çıkaralaca~ını, köy yolla· 
rının 2700 kilometreyi boldu. 

ğunu, köylerde fazla mahsul 
elde etmek için köylerde bir 

çahşma gayreti görftldilğftnü, 
hnkumttio; köylüoüo yetletlr· 

diğl mahsulü satması için mah· 
reçler hazırladığı, kredi kon· 

peratlf lerinln 1 yt calıştıklarını, 
eatış kooperatif lt>rl yasası Ka· 

mutaydan çıkınca bu koopera· 
tlf lerl n de teşkil edileceğini 
anlattı. 

• • • 
Bayan .f."'atına ,nm g. zc· 

temize bcyanall: 
Vlldyet umumi ıııecllsloln 

diinkıi ilk toplsutıeına ilk defa 
l~tfrak eden Bergama üyt>si 
Bayan Fatma: toplantıdan . onra 

bir muharrlrlmlze ihtlı:ıasatını 
şu sözlerle ao latmıştır: 

- BugQn vilayet genel mP-c 
Jisine girerken yepyeni bir ha 

yata girdiğimi açıkça duydom. 
Çok geçmedi, bu yeni hayatta 

benim ve bunca Tılrk kadını· 
nın hızlı adımlar atacağımızı 

kestirdim. Şunu da 11öyliyeyim 
ki; bugüne kadar kadın tan, 
kadın ruhunu, istidadını arayan 
ve buldum zanneden birçok 
kimseler vardır. 

Fakat itiraf ederim ki, bizi, 
bünyemizi, istidadımızı ruhu. 

muzu ancak Büyük Önderimiz 

Atatürk bllmtş ve buloıu~tıır 
ve yurdu muzda bu iş tamamen 
halledllmlştlr. Biz de erkek 
kardeşlerimiz gibi bu yurdun 
Uerlemeel, yükselmesi için ça 
hşacağız ve muvaffak olacağız. 

Herkeese örnek oluyoruz. Bu 
tuttuğumuz yol ağırdır. Buno 
da müdrikiz, fakat Türk kadını 
bo imtihanda muvaffak ola· 

caktır. 

· yasa ile tatbik edilmesi içİn 
Fransa Meb'usan meclisine btr 

teklif le bulunduğu dün şehri 
mlz Fransız general konsolos· 
luğundan vilayete bUdlrilml~tlr. 

Bir Şikayet 
Urla 'nnı Çamlıkö· 
yünde Muhtar Seçimi 

Urla'nın Çamlıköyünden iki 

imzalı bir ruektub aldık. Bi· 
rindP. gP.çen ayın 22 ~ 935 
tarihinde yapılan muhtar seçi· 
minden şikayet edilmektedir. 
Vilayet makamının şikAyet et· 
rafında tahkikat yaptıracoğı 

tabiidir. 

Şahadetna

me \ 7 erilecek 
Adana, 10 (A.A) - Balkevl 

dersanelulne duam tdl"n ve 

muvaffak olanlara yarın me· 
resimle şahadetname ,·erile. 
cektlr. 

Ayın Tarilıj 
Matbuat umum müdiirlüğü 

tarafından her ay neoredll01f'k· 
te olan (Ayın tarihi) kitabının 
lldocl 11ay1111 çıkmıotır. Bu çok 
değerli eseri bütün okurlarımı 

za tavsiye ederiz. {Ayın tarihi) 

küıüpanelerimizde bulunması 

elzem bir eserdir. 

Kınık ve Poyracık'ta 
Kınık ve Poyncık'ta halkı· 

mız, kurban paralarmı tayyare 

cemiyetimize vermek içın bil· 
yük alıika göstermektedir. Ber· 

gama tayyare cemiyeti muha 

ııibi Bay Sırrı, hu iki köye 
giderek vataodıoların taabb!id· 

terini tetıhlt ile meşgul olmuetur. 

Ingiliz Lira~ınıo 
Sukutu. 

Brüksel, 9 (A.A) - B. Theu· 

ola B. Bimans ile birlikte B. 
Flanden'lo daveti üzerine İn· 

g\liz lirasının dü~meslod~n çı 
kan vaziyeti tetkik etmek üze · 
re Parls'e gfdtcektlr. Görtlo· 

meler 18 martta olacaktır. 

Yeni lııkele .. 

Bilmiyorum, han:;i mimari 
tarz ve zevk veya hangi k.Oblk: 
ukalAlık, bu aaır da böyle bir 
kümbeti, Karşıyaka gibi bir 
ye~in, bflm de en mutena yeri· 
ne ve iskele namı altında 

oturtmuetur .. 

Kümbet, gildOk, ıoaoaııız, 

eao'atıoz, hem de üıtü kire· 

mldli blr nesne .. 
Fikrimce, herhangi bir mıer 

bahse mevzu oluocs; 
- Şurası ~öyledir, buraeın· 

d11 böyle güzellık\t'fl varı.tar. 

San'at bıkrn11nd11n şu kıymeti 

vardır. Uell1b clbetlodı-o filin 

t11rzdan elaomıotır. 

Diye lı.onuşulroak. iktiza edu. 

Halbuki bu blnanıo karşıııoa 

g"çince, göz(loftze ve y0rf'@İ· 

nize dört kö~ell bir karanh~ın 

çöktü~ilnü gôrfiyorsuobz. 
Hele bu H•rda, blr lıkelf'ye 

kırmızı takke giydirmek gibi 

eahe!er bir gaf karoıeıoda 

hiddetle acı bir gtUiimıeme 

arasında bucalıyorı,unuz. 

Zavallı mimarı! 

Zavallı lnad! 

S.ıntıtt namına iş ve f'!ler 

namına klrrmld külahla tutulan 
bu kafa, hiç olmazı• eehrln 
medenllfğl, güzelıiğl endltelerl 
karşısında eğllseydl, yür~Almlz 

yanmıyacaktı, belediye, nedenıe 

müdahale etmedi. 

Halbuki belediye müeeesaeet 

daha evelden, kanunun verdiği 

haklarla bu binanın gözden 

geçirerek işe karıtıblllrdi. 

Vakllle eitr: 
Bir türbekl gôr1iim, geleu 

ağlar, geçen ağlar, 

Utml~. Ben de eser karşıı:..o· 

da şöyle diyorum: 

Bir ne ne kl ellıat. gelea 
ağlar, gt'lçeo ıglar! 

Orhan Rahmi Gôkçe 

Yankesicilik 
Adliye dairesi önfinde dol•· 

şan lsınaU oğlu bay Hasan'ın 
yeleği cebinden 1 S Ura değe· 

rinde bir !&atı yınkeslcflik ıu· 

reıile c;alınmıotır. 
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M~ktcbliJer için 
~ 

Zayıf 

Duygulu 
Bir Ana. 

•• 
Duman ve Ateş 

-2-
Hundan eplce evveldi. Bir 

gün evleri önOnde oynuyor· 

lardı. İki küçOk arkadaş oyun· 
Jorıoa en çok dalmıe balon· 

daldarı bir ıırada kalabahk 

bir insan ıürü~Qoün kendile · 
rlne doğru koşarak: 

- Kuduz var! . 

Diye bağrışlarına doymoo· 
lardı. 

Çocuklar korkuyla karıoık 

bir şışlunlık · içinde evlerinin 
kıpısmı tepip içeri dalacakları 

yerde ortalıkta yapayalnız kıl · 
mışlardı. Köpek te kendilerine 

yaklaşmış, nerede lee üzerlerlne 
saldıracaktı. Betf.benzl eolan 

Duman'ın ödü kopmuştu. Blrşey 

yapamayıp ta olduğu yerde 
tf tremeğe başlarken, daha o 

çağında pek gözlü blrşey olan 
Ateş elinden ekelk etmediği 

koca değneğlle Duman'ın önü· 
ne geçerek: 

- Biç korkma, bak ben ne 
yapacağım. 

Demeıtle ağzı açık, O zerleri· 

ne atılmağı hazırlanan köpeğin 

kafaıma elindeki sopa ile knv· 

vetll bir vuruş lodlrınio, kafa· 

ıındın kanlar Looanan köptığl 

ulayarak uzakJı~tırmıetı. 

Duman bunu biç unuta· 
ma:ıdı. Sevgisini, gönlünQn en 

gizli köşelerinde eakladığı bu 

kftçük yiğit dosta hatırdan 
çıkaramazdı .• 

Duman'ın dayısı h y Koz· 
gun bu hadlseyt bildiğinden ve 

Ateş'f de sahiden pek sevdiğin · 

den kız kardeşini de eksik 

görOolerlni göstererek komoa· 
larına ıeındırmaya çalışırdı. 

Bir gece bayan Güner kor· 

kolu bir rüyadan sıçrıyarak 
yaogm korkusu ve eıcakhğlle 

yıtığından fırladı. 

Odasının kapısını açıp ta 

salona çıktıkta, atetln oğlunun 

yattığı odaları ayıran merdlnn 

b~Imeefne kadar yfirüdftğftnft 
gördü. Korku içinde gece 
karanhğında: 

- Yangın var, oğlumu kol'· 
taran!.. 

Diye var kuvvetll11 bıgırma· 
ya başladı. Evin içindeki hlz. 

metçller toplandıkları halde 

ateş ve dumandan gôrünmlyen 

merdivenleri çıkıp ta Doman'ı 
uyaodırmıya yelteomiyorlardı. 

Z vallı anne çırpınarak ağ· 
larken komşu bahçıvan çocuğu 
Ateş yetişti. İşi anlayınca bir 
dakl ?a durmadı, görgQsftne 

engel olan alevleri, dumanları 
kollarlle yararak yukarı kıta 

atltsdı. İyice bildiği Doman'ın 
odaSJnı çtı, o hAUt oyuyordu: 

- Duman kalk, yangın 
,ar! 

Diye çağırdı. Daman uyan· 

dığı halde yerinden kımıldıya· 

mıyaca,k kadar drkmüştft. Alev 

bOtQn etrafı earmıştı. Duracak 

bir dakikalık vakit bile yoktu. 

Ateş vaziyeti kavrıyarak odayı 

girdi, yatağından çıkmayın 

arkadaoını belinden yakaladığı 

gibi ıon bir hızlı ıoağıya 

atladı. Orasını, buruını yakın 

alevlere aldırış etmiyordu. Bil· 

yan Kaya'nın yanına gidince 

korkudan baygın gibi daran 
Dumın'ı bıraktı. 

- Vaktinde yetiştik, kur· 
tuldok. 

Dedi. Ateş'ln hiçbir şey yıp· 

mımış ı:lbl sade duruşlu, te· 

Türkofis 
--··~···---

Dış Piyasa 
Haberleri .. __ ............. __ _ 

8 .3. 935 tt1 bpanıt ftatlerl 

pamuk; Llverpol borsasında 

libre hışını Amerikan pamuk· 

ları mıyıı 6.84, temmuz 6. 78, 

ilk tetrln 6,6,, son klnun 6.62, 
Mmr pamuklarının Skılarfdl! 

clnıl mayıe 8,52, temmuz 8,50, 
son teorin 8,45, ıon k4nun 8,45, 
Upper cinai mart 7 .56, mayıs 
7.46, temmuz 7.48, Uk teşrin 

7.52 penldir. Nevyork boreasın · 

da libre başına mart 12.18
1 

mayıs 12.28 - 12.29, temmuz 

12.35, Jlk tetrln 12.18, tık ki· 

nan 12.24 ~"Dttlr. 1skr.nderlye 

borsaeında 9!} o~ libre batına 

f g f Sknlıı ı idı rı cioıl şubat 

15.57, mart 15.G6, ınayıe 15.73, 
tf!mmuz 15.8:3 ( g ( Ashominu 

cinei ıubat l!l.4 7, nlean 15.53, 
temmuz 13.59, eylul 13.51 

talarldlr. Buğday Llverpol bor· 

11sında 100 il bre başıu11 mart 

4.8, may11 4. l J · 1.8, temmuz 

5.1 · 3.8, ilk teırin 5.3 · 1.2 

tillndir. Mıaır Liverpol hona· 

sında 480 libre başına cıf plata 

mtrt 29.9, mayıı 27, temmuz 

26.9 tlllndlr. 

Torkofis 
9 ·:l· 935 Mersin 

3ug6n Mersin boreaıında 

muamele olmamıotır. Adana 

boreasında OD Sekiz bf n ficyüz 

yetmft fiç kilo pırlak kırk Ua 

kırk bir kuruştan orta f lat 
kırk: on iki eantlm on bir bio 
dörtyüz beş kilo clglt iane iki 

yüz yirmi beş kuruştan satıl· 

ınıştır. 

Tilrkofis ..................... 
m1z hail Bayan Kıya'yı teme· 

llnden coşturdu. Göz yaolarıDJ 

totamıyarak sarsıla ears.ıa in· 
!erk.en, boynuna sarıldığı genç 

kurtarıcıdan bütün içinin acı· 

larını dökerek af dilemek iste· 

df, fakat hıçkmklatı arasında 

ancak: 

- Y avrom, 1111 duygulu 

çocuğum! 

Diyebildi. Damın he, hAlı\ 

bir slSz ıôyliyemlyerek arkadaşı· 

nın ellerine 1ı1rıldı. Sonrı biraz 

açılarak: 

- Çok teoekkOr ederim 

ıevglll doatum. İtte ikinci de· 
fadır ki, canımı sana borç· 

luyum! 

Dedi. At't Alkao kabı de· 
ğll fakıt çok temiz ytırekll 

bir çocuktu. Buna oıotı: 

- Neden, dedi, ben senin 

benim yerimde yapacağın bir 

şeyl yaptım. 

Dedi. Bayan Kaya'nao eeı· 

lerlne b6Uln komıular gelmiş· 

lerdl. Hepsi de Ateo'ln yiğitli· 

ğinl ônrek onu kutlaloyor· 

lardı. Duman 'ın anneel baoını 

sallı yarak: 

- Evet, ırtık ınhyorum ki, 

en gftzel, en ftıtftn terbiye 

lftcud kOltftrOnü unuttormıyan 

terbiye usulleridir... Çünkft 

gördOm... Bir lnaanın ölmez 

gftzelllğlnl kuvveti ve cesareti 

yapıyor .. 

Dedi. O ıırada Kuzgun dıyı 

da gelmişti. Kudeolnln ıon 

ıözlerlnl işiterek biraz ıe,fn· 

mlı n aankl yarım kalmıo bir 
lifı tımamlamıo olmak için: 

- Sağlam göoiU, eığlam 

,ncudda bulunur. 

- BiTTi -
Muallim 

Sabite A. Oıon 

27 ,000 Asi ,Gönüllü, Selilnik, 
Atina Yolunu l{esecelimİs. 

' -Atina Bombardımanı veÇaldaris'in is
tifası Yalandır. ltalya Bitarafmış. -General PJastıras Bulgaristan'a Geçmek istiyor. Stru
ma Harbinde Asilerden 50 ölü ve Yaralı Var. 

Deıııirhisar Bomhar· 
dımanı: 

Sofya 9 (A.A) - Yunan · 

Bolgar lı~.ctudundıın Lildlrlldl· 

---------.. ---------
Diğer cihetten Harbiye müs· 

teşarı bogöo öğleden ıonra ba 

kanlar heyetine tayanın tam bir 
surette beetmlmaema doğru seri 

bir istihale mevcud olduğunu 

Selinik 'ten bir giirılnüs. 

ğlne göre Yunan hOkumetlnln bildirmiştir. 

bir tayyare f Uoıu bo sabah Fm; kruvazör O 

hükumet kuvvetleri yeni bir 

taarruza girişmişlerdir. Tayyare· 

ler Selaolk'tn 45 mil tlmall 
şarklefndekl Demirhlsar şehrine 

taarruz etmP.k üzeredirler. 
Ati na 9 ( A. A ) - Ecoebi 

memleketlerdeki biitün Yunan 

kolonlt1iodeo başbakan Çaldırl · 

ee gelen f telgraflarda vatan 

aleyhindeki isyan hareketi tak 
f,fh ve lıyanıo baetmlmHı fçf n 

aldığı tedblrlerd~n dolayı hü· 
ktimel tebrik ı> rtilıaektedlr. 

Kahire koluuie\ asileri vata· 

na gayri lıiy ı k olarak tavaf l 
etmektl'dir. 

Jekenderlye'dekl Yunan ko 

lonlel nefret ve lııf lalini bildi· 

rerek f~yaoın eür'atle bastırıl 

mHını beklemektedir. 

Nevyorkta ikamet eden Yu· 
nan ihtiyat zabit ve efradı: 

"Merhametsizce vurunuz, biz · 

ler hükumetin yanında mevki 

alıyoruz,, diyorlar. 

GörOşler 
Sezişler. 

Bizim Türk'lerln Adetleri 

içinde, ıuratını ılelacalb ms' 

keler tak1rak (Karnaval) eğleO 

celerl yapmak yoktur. Çocuk 

luğumdanberl kah .Musevileri 
kAb Rumların karnaval haf 
ramlarını kutlulamak lçto aoka~ 
dola,tıklarını bazen korkuo( 
maekelerle etrafa şakalar yap· 

tıklarını bUlyorum. lstıobul 
gHetelerlnden birinde gördilaJo 

Bu karnaval eğlenceleri pe~ 
yakın imiş. Biç unutmadl 

bundan yirmi beş sene Selioik· 
te böyle bf r k rna val alı fi 
geliyordu. Ben d~ hfr lokaotad• 

yemek yiyordum. Rom garsoo• 

alayı göeterdlm. Mıskır( olmul' 
Jar diye halk arasında ielm al· 
mış olan bu aoaoavi eğlence.· 

nln manasını eot'dum. NedeJI 

gareona sorduğumu hona ıorar· 

eanıı: iyi olur. ÇftnkO garsoll 
çok okumue, batta ünlversftt 

derecesinde bilglel olan, casuı 

olması ihtimal altında bulunao 

bir adamdı. Bana dedi ki: 

- Tarihte derebeyHğl z•· 
manda halka bir gün mftsaadt 

edlllrmlo. Lalkta derebeylerln~ 

letedlklerlnl o gün yaparlarmıt· 
Fakat kimin kime ne yaptığı 

belli olmaeın diye herkes yi1· 
züne maake takarmıf.. Belki eaat 8,~rn da Demirhlsnr kasa · Attna, 9 (A.A) Havas 

basını bombarduµan etmietlr. ajansının hususi muhabiri bil· 
Bombardıman sesleri hudud· diriyor: 
dakl halk tarafından işltil •"os kruvazörü buraya gel· 

mlştir. 

1 Spor Hareketleri 

Bayram 
1 doğru belki l~ri, bu hikAyeyl 

. burada Musevi dostlarımda• 

birisine sordum. O ne dese 

mlştir. 

Gene hududdan bildirildi · 
ğine göre asilerin kontrolü al· 

tında bulunan bO.tO.n mınta · 

katarda 20 ve 38 yaşları ara· 

eında bulunan 18 111nıf sefer · 

her edllmfşdr. Buolır asi kov · 
vetlerl takvly~ edeceklerdir. 

Taarruz haşlıyor: 
Sel4nlk 9 (A.A) - General 

Kondtlla taarruza hazırlamak 

tızere Stromca cebheslne git· 
mlotlr. Htık6.met tayyareleri 

asileri bombardıman ediyorlar. 

istifa Yalan: 
Atlnı 9 (A.A) - Atlnı 

Ajan11 
lıtlfasını 

Çaldarlı kablne1lnln 

ve SelAnlk'ln bom· 

b11rdımanını tekzlb etmektedir. 

Uydurma Haber: 
İskenderlye, 9 (A.A) - Roy· 

ter Ajan11 bildiriyor: 

Teeyytıd etmlyen şayialara 

göre asi harb gemileri Atlna'yı 

bombardıman etmfoler ve Çal· 

darlı kabinesi istifa etmlotlr. 

Mahud Yalan: 
Parla, 9 (A.A) - Bir Yanan 

membaı Atioa'nın bombardı· 

manını ve hnkO.metin lstifHını 

tekzlb etmektedir. 

Plılstıras Bulgaristan'a 
Gidecekmiş: 

MUAno, 9 (A. A) - General 

Plbtıraa Bulgırletan'a gitmek 

için Yugoslavya bakumetlndeu 

vize letemiştJr. 

B. Çaldaris'in Beyanatı: 
Atlna, 9 (A. A) - Bay Çal· 

darla; gazetecilere beyanına bo· 

lunar .. ; demiştir ki: 

- Bu sabah baohyın topçu 

ve tayyare taarruzu umumi ta· 

arruzo hazırlamıya matuf tur. 

Eğer havalar iyileşmekte devam 

eder ve içlerinde ha, gösteren 
kaçma hareketleri dolıyıelle pek. 

muhtemel olarak Hller moka· 

nmetlerln!n faydasız olduğuna 

anlayıp ta teslim olmazlarsa 

umumi taarruz yarın başlıya· 

caktır. 

ltalya \'e Yunanistan 
Roma, 9 (A.A) - Se14hl· 

yeuar mahaf U İtalya'mn Yanın 

htldiselerl mOvaceheıılndekl mut· 

Jak bitaraf lığrnı teyld etmekte 

ve Yonanlstan'ın İtalya ve Av· 

rupanın nef'ine olarak hali ha· 

zırdald lhtllAfın sQr'atle halli· 

nln eayanı temenni 

hlldlrmektedl r. 
olduğunu 

Umumi seferberlik mi? 
Belgrad, 9 (A.A) - Pravda 

gazetesine bildirildiğine göre 

Makedonya aılleri 27,000 gö· 
ndlld toplımıolar ve Atlna ile 

SelAnlk arasındaki muhabere 

ve muvaealAyı kesmek için 

SelAnlk'e h'1cuma hazırlanmak· 

tadırl1r. 

Ael general Kamenoson omu· 

mi seferberlik ilin ettiği bil· 
dlrilmektedfr. 

Bombardıman 

Atlna, 9 (A.A) Havas 

ajansının hoensi muhabirinden: 

SelAnik'te neşredilen bir teb· 

lfğe gôre topçu kıtaatı ve tay· 

yareler asileri bombardıman et· 
\ 

mlye baolamışlardır. Mıkedonyc 

umumi taarruzu pek yakındır. 

50 ölfi ve Yaralı 
Belgrıd, 9 (A.A) - Gazete· 

lerin Yuoanfstan'dakl muhabir· 

ledoe nazaran Strumca nehrini 

geçmlye muvaffak olan hftku · 
met mQfrez~lerlle a ller ara· 

sında m6eademeler olmuşlar. 

Asilerden elli kadar ölft ve ya· 
ralı vardır. 

Tavassut Mu? 
Loodra, 9 (A.A) - Slyaeıl 

mahafll iki taraftan bir taleb 

vaki olduğu tıkdJrde hakumetçl 

ve Venlzeloscu Yunan'hlar ara· 

sında devletlerin tavaHutunn 

Loodra'nın müeaid surette kar· 

şılıyacağını zannetmektedirler. 

Hnkt1met Kuvvetleri 
Taarruzda: 

Sofyı, 9 (A.A) - Huduttan 

gelen haberlere göre Yunan 

Maçları .. 
Bayramın birinci ve üçfincü 

gfinlerl Ankara şampiyonu 

Çankaya takımının K. S. K· 
veya Göztepe takımları ile k11r· 

şılışmaeı ihtimaline binaen Al· 

eancak atadyumu K. S. K. ku· 
lübil emrine verllmfştlr. 

Bu itibarla bayramın birinci 

günd icrası mukarrer ilk maç· 

ları futbol heyeti kararı ile 

tehir edilmiştir. 

Hakemler Dip· 
)omalı Olacak. 

Federasyondan futbol heye· 

tine gelen bir mektobtı ha· 

kemler( imtihan edlb dl plomı 

vermek dzere bayram gdnle 

rinde bir imtihan yapılacağı 

bildirilmiştir. Futbol heyetinin · 

verdiği cevabta ba işin bay· 

ramda yapılmasının gOç olduğa 

ve binaenaleyh kurs ve lmtlha· 
nan ileride başka bir gftne bı

rakılması bildirilmiştir. 

izmir Muh· 
teliti Gitmiyo.-. 

• 

Futbol ve merkeı heyetleri 

dfln akoam toplanarak, İzmir 
mohtelltlnln, Yugoslavya milli 
takımı ile yapılacak maçlar için 

milli takım seçimine iştirakini 

lstlyen federasyonun davetini 

tetkik etmiştir. 

Heyetler, buna maddeten 

imk4n görememişlerdir. Takım 

bazırla.ıımasından aarfınazar, 

oyuncular içla mezuniyet lstlb· 

aall bile lmkinsızdır: Red ce· 

vabı verilmlotlr. 

Bir Tevkif 
Bayım oğlu Aro'nun bir kat 

elbisesini dolandıran Bilet1yln 

oğlu Basın eulh ceza mahke· 

mealne verllmlt ve lstlcvaptan 

sonra tevkif edllmfotlr. Tahkl· 

katı Qçüncü sorgu bAklmllğln· 

dedir. 

beğenirsiniz: 

Vaktlle Acem şahlarından biri 

lıcarıeım ltaetslzllk yGzClndeo 

idam ettirmiş. Ester isminde 

güzel bir yahodl kızı almıt· 

Bir glln başvekil şaha yahodl· 

lerin katliam edllmeıl için bir 

ferman imzalanmış. Şah d• 
dalgınlıkla imzayı baımıe. Gel 

zaman git zıman katliam güoO 

yıklıtmış. Yahudiler şahın caz· 
• desi ve karısı gfizel Etter'e yı· 

nışmışlır: 

- Aman Ester, kuzum El· 
ter, kocan Yahudileri ôldtır· 

tecek? 

Demişler, Etıter de Şahı yal· 

vaımıı, Muıevller kortulmuı .. 

Bonon aslını aetannı bilen yok 
galiba .• Zamanı gelince mukeyi 

herkes suraboa takıyor olmıb· 

Şayet vaziyet bôyle ise alerlJJ 

karnavallara .• 

Y eknasak Elbise 
Adana, 10 (A.A) - Beledi· 

yemiz şoför ve arabıcılarıo 

düzgQn ve bir biçim elbiıt 

giymelerini karar altı.na almıf 

ve bu kararını ılakıdarlart 

blldfrmletlr. Bonon için mart 

sonun kadar bir zftman veril· 

mlo olduğundan şimdiden bir-

çokları yeni elbieelerinl glymf ye 
baılamıılardır. 

Denizli'de Grib 
Denlıll, 10 (A.A) - Grlb 

hHtılığı ealgın halinde deva.O 

etmekıedlr. Bu yüzden llkme~· 

teblerle llee bir hafta mGddetlf 
kıpatılmııhr. 

Bafra 10 (A.A) - Gri• 
hastalığından mektebler oll 

gün mtıddetle kapatılmı,UI" 

Havalar yığıolı ve &llğok gtı· 

mektedlr. 

V. idare Heyeti 
VUAyet idare heyeti dön top· 

lanmış, biriken işleri konllt" 

muıtor. 



Aydın Hattında Aktar- Köylerin Kalkınması Vilayet Büdeesindeki 
masız Seferler Başladı. için Program .. Açık için Çare Bulundu. 

~~~~~~--....... ~----~~-
Fakat 

Çok 
Hat Boyu Yağmurdan 

Zarar GörmüştUr. 

V i 1 ayet Köylerde Nasıl Çalışacağını Bir 
Da izah Etmektedir .. 

Emir Geldi ve Bunda 
için Direktif Verildi .. 

--·--
Büdce 

lçerllşler bakanlığından lda· bu bildirime bağlı olarak gel 
rel hususiye hüdcelerf hakkmda mfştfr. 

Vilayetin beş yıllık köycü . riol yapacaktır. Verimi, varlığı 

lük kalkınma programının az ve cılız köylerde Jse azdan 

--·-· 
matbaada basımı yakmda bite başlayacaktır. Ana program üze. vilayete bir bildirim gelmiştir. Son emrin muhtnlyeh ea· 

C. H. F. grubu tarafından yesfnde bödcedekl açığın yırı· 
teşkil edllt!n heyetin huımst sınt kapamak imkana elde edl 

cektir. Programınj ilk sahife- rine kazalarca yapılmış ve 

sinde Atatürk'ün traktör idare kestirime bağlanmış program 
ederken renkli güzel bir usml örnekleri ikişer tane vilayete büdcelerln hazırlanması hık· leceluir. Büdce açığı; vll•yet 

vardJr. Dığer resimler köylerde gönderilecektir. kında tanzim ettiği raporda daimi encümenince 19\> bJn 
------- lira olarak tesblt edilmişti. Bu· 

6 - Her köyftn özel veya non 100 btn lirası lHarru( 
genel gelir ve gtderlertoi bolmak edfü:cek ve açık miktarı 90 
ve bilmek temelli bir işıir. bin liraya lodlrilecekttr. Vifa . 

yete gelen emir şudor: 

tavuk istasyoolan, boğalara, 3 - Köylünün kol ve kaz 
verim hareket (erine, arıcı lığa. ma, aygıd, araba gibi gereç 

tavşancılığa, köy andaç ve şehld yardımladle yapılabtlecek her 

koruluklarına ald pekçok re imeceli işin gOzeJce ıasarlınmHı 

simler vardır. Beş yıllık imar ve paramn ancak ondan sonra Bunun için: 

programı münasebetile köylere katılması düşüncelerf mlzln te· 

gönderilmek üzere Vali Gene· melidir. Az para, çok verim 
rııl Kazım Dlrfk aoağıdakl bfl. ve iyi bir fo bölümü, çalışma· 

dirimi hazırlamıştır. daki dayanağımızdu. Kireç, ke· 

Dalama köprfüü 
ı - Baş döndürücü bir hız reste gibi hemen her işe yarı· 

la ve aşk olı;unlnğu ile yürü· yan başlıca gereci yasalara uya · 

A) Kişinin yılda elfoe geçen 
ve satılan süd, pf'ynfr, kasablık 

bayvao, örüm ve her çeştd 

orman verlmlerile evde doku· 

Dan herşeyln ve bütün benzer· 
lerf n in tutarını, 

1 - MQdftrlerf umumi mü 

vaıeneden maaş alan datrele 
rin harcırah, kôtib vesalr mas· 

rafları için hoauııi b6dceye 
tahsisat konmıyacaktır. 

2 - San'at mbktebJerl işti · 
rak hissesi olarak her ııene hu· 

eosi bftdcelere konan ve mft· 

hlm yekun tutan paralar bu· 
sene bO.dceye konmıyacakhr. 

Aydan demlryolunda geçen· 
inde sellerin bozduğu yerler 

yftzlerce amele tahştmlmak so
retile tamir edilmiştir. Oç dört 

gündenberl aktarma suretHe 

gtdlb gelen posta irenlerl ve 

ekspres dünden itibaren aktar· 
nıasız lşlemiye başlamıştır. 

Aydın, !l (Husuei) - Evelki 
gün açan hava dün gene yağ· 

morlu gtçti. Sabahtan akşama 

kadar Karakışı hatırlatan ol· 

dokça batm sayılan bir soguk 
ve yağmur vardı. 

Perşembe günü İzmfr'den 
Denizli'ye gelen posta trenler! 
aktarma euretlle yollarına de· 
vem etmişlerdi. Dün de gerek 

lzmfr'den gelen ekspres ve ge 

rekee Denizli'den gelen posta 

treni aktarma edilerek yolcu· 

larını geçirmişlerdir. Kumpanya 

rnühendielerl hay Şo ve boy 

Hilmi bugün gelecek ekepres 
katarını aktarmasız geçirecek· 

lerfnl söylemfşlf"ree de dünkü 

yağmur ve soğuktan ırgatlar 

bozuk yerlerde tamam çalışa · 
llıadıklarından bugün de eks· 

presin aktarma ile yoluna de· 
Vam edeceği sanılmaktadır. 

Posta trenlerinin geliş gidiş· 

lertnde.ki dilzgiinlüğü bir haf· 

tadır bozan son yağmurların 

hat 4zerlndekf ı esirlerini yazı· 
Yorum. Geçen yedi gdn başın· 

dakl şiddetli yağmurlardan Ay· 
dın haumm vUAyetimlz çevre· 

sindeki kısmının hemen her 

Yerinde azçok oyuntu ve bo· 
tokluk olmuştur. Fakat banlar 

istasyonlardaki amele postala· 

l'ile hemen onarılmış ve tren· 

l~rln geliş geçişi temin olun

muştur. En mühim boznhlok 
l\.uyncak'ta l 76 ıucı~· knomet· 
tede ve karapınar·Erbeyll ara· 

sında 115·117 kilometreler ara
sında idi. Koyucak'takl yarıntı 

o gün yapılmış. pazar akşamı 

.. -
ANADOLU 

-------- Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Ba~pzgam 
Haydar Rüodü ÖKTEM 

llmunıi neoriyat ve yazı ioleri 
llıiidürü: Kemal Talat KARACA 
İdarehanesi: • 

İzmir 1kiııci Beyler sokağı 
C. Halk Fırkası binası içinde 

l' Telgraf: fzmir .. ANADOLU 
elefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuruotnr. 
l' •hancı memleketler için senelik 

abone ücfeti 27 liradır. 
Herycrde 5 Kuruotur. 

~nü geçmio nüshalar 25 knruatur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
....._ BASlLMIŞTIB 

tekrar bozulmuş, fakat pazar 
teei güoü esaslı bir surette ona· 
rılmıştır. Karaprnar Erbeylf ara 

sanda iee bozuk kısım 1,5-2 
kilometre oldu~undan ilk üç 

günde aktarma bUe yapılama 

mıştır. 117 kilometredeki bü 
yük kc>prünün altı tamamen 

dolmu~, bu köprünün oynadığı 

sanılmışsa da P.onradıtn köprüye 
birı;ey olmadığı görülmüştür. 

Bugün bu köprüden trenler 

geçmektedir. KöprüdP.n sonra 
115 kllometreye kadar sular 
üç yerde oyuntu yapmışlardır. 

İlk oyuntu taş ve kum doldu· 
rularak orıorılmışnr. 116 kilo 

metredeki oyuntu daha büyük 

olduğundan bu.raya ıskara ya· 

pılarak trenler geçirilmiştir. 

Boranın bir taraf tan doldorol· 
masına ve yapılmasına çalışıl · 

maktadır. En kötü oyuntu 115 

yen köy çalıemaleıına daha te- raktan kolaylıkla elde etmeli 

melli ve daha kolay adımlar ve aykırı gllmemelldtr. 

düşünülerek aşağıdaki beş yıl· 4 - Ana programdaki işle 
lık program çizilmiştir. rlo gösterilmlye daha geri yıl· 

2 _ Bu program ıına çfz. lua atılabilmesi vilılyetlo buy · 
glleıdlr. Bunlar üzeri ode kaza ruğuna ve onaylamasına bağ· 
kaymakamları aş11ğı yukarı iş lıdır. Hızını almış ve gücü gü 

veni yerinde olan ka~alar geri 
liyecek ve her köyün para ve 

yıllara atılmış işleri bile ( O 
imece durumunu göz önünde 

yılan işi geri kalmamak üzere) 
tutarak sıkmayacak ve kavram. 

daha öne alabilirler. Vallllğe de 
lara uyacak Y,!::!emle büdcefe. yalnız bildirirler. 

kllometrededir ki, burada hattın 5 - Her yalın ilerleylşlnl 

100 metreden fazla bir kısmanı ve başarılan işleri yeni yılın 

solar bozmuş ve demirler mu. Mart ayı içinde ve iyi çekilmiş 
allıikta kalmıştır. Şimdi bura· resimlerle valiliğe bildirmek 
ya da ıskara yapılıyor ve treo. değlşmlyen bir kuraldır. Valllik 

ler muvakkat bir zam bu ıska - bunlardan uygun göreceklerini 

ralardan ~eçeceklerdir. Yalnız, çoğaltacak ve yıl bitiği ile bas 
mühendisler buranın dolduru(. tırarak yapacaktır 

masının falde vermlyeceğinl Bunlar köylı:ırin bayındırlığı, 

söylemişler ve buraya bir köp· uygunluğa ve kültOr varlığı yô 
rü kurulmasına lüzum göster· nünden canlı örnekler ve kı · 

mlşlerdtr. vanç verici üreütler olacaktır. 

B) Yiyecek, giyecek, içecek, 

yakacak ve benzerlerinden köye 
getirilen berşeyin ev üzerine 
ve üstüııte tutarını bulmak Jıi 

zımdar. 

Böylece köylOnOo ve koyOo 

genel ve özel gelir gideri ve 
bu programda yazıla işleri köy 

latadstiklerloe temel olacakmıo 

gibi kurulacak ve çıkarıla· 

caktır. 

Kaymakam arkadaşlarımın 

bu yöndemle ve bu yeni 111 
üzerinde çahşmalım bir yıl· 

kümdOr. İlk çalışmada bir yan· 
lışlak, eksi klik, artıklık olsa 

btle ikinci, üçilocü yıllarda 

lklsl ortBSı bulunur ve şu ana 

kuruma temel olur. Böylece 

köylünün zengini, orta hallfsl 
ve durgunluğu ortaya çıkar. 

Ona göre kalkınma ve Uerlle· 
yiş adımlan atar. 

3 - Muallim ted ilerinde 
umumi abkAm muteber ola 
caktır. 

4 - MiiCettl11 ve baomual 
llmler için huımııi bftdceye ma· 

kam tab3lsatl konmıyacıktu. 

ANADOLU Böyle bir 
emrin Manisa vilayetine gel· 
dlğlnl Mıofııa muhabirimiz de 

hlldlrmfe ve buna ddnkft sayı· 

mızda yazmıştık. 

Kız Kirletme 
Birinci Karantioa'd• Sahrayı 

cedit sokağındıı: Bayan ı\klleyl 
kirletmekle suçlu elektlrlk ve 
trım vay şirketi kazanç eef l ka· 

vaepaea oğlu Ahmed ~edrlban 
müddeiuaıomlllkçe QçüncQ ıor· 

go hakimliğine verllmi~tlr. .............................................................................................. 
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----------------------------------------------------------mak, dıınmak 

~üal olonmakt aytılmak. 

Süal soran, ayıtgan. 

Süal (teıuıül mın), dllenclllk, 
dilenme. 

Sübhanallah, - 1. arı tanrı, 2 
oboy (teneccüb men,) 3. şaştım 

kaldım. 

Süfli, - 1. alçak, 2. alt, 3. 
aıagı, 4. bayağı. 

Sühan, - ı. 

Sühanperdaz, 

düzgün söyler, 

man.) 

lakırdı, 2. söz. 

- 1. geçen, 2. 
3. sözel (hatip 

Sühulet, - 1. genezUk, 2. ko· 

layhk 2. küy. 

Suhuletli, ·- 1. genez, 2. ko· 

• ley, :3. kellştü. 

Sükun sükunet, · 1. amır, 2. 
bııysal, ;J. cılu, 4. din, 5. dinçlik 

6. dlnlzlik, 7. durgunluk, 8. eoç 

(huzur man.) 9. ençltk, 10. ençü 

(huzur man. )~ 11. erine, 12. en..:· 

kil, lnçkü, 13. lnç, 14. sılan, 15. 
tepsi me, tepsinme, 16. tes, lens, 

17. tam, 18. tımma, tınma, 19. 
tıoçlık, 20, tmıçlık, 21. tJşhk, 

22. tızı. 23. tfnlk, 24. toktaş. 

Sükun bulmak 1. amrıl· 

mak, 2. haslamak, 3. basılmak, 

4. basırganmak, 5. cıvanmak, 6. 

dinlenmek, 7. dinmek, 8. dölen· 

mek, 9. durmak, 10. düJcdnmek, 

11. emilmek, 12. emrôlmek, 13. 
ımılmak, 14. pazınmak, 15. sar

çımak, 16. sınguakmak, 17. tım
mak, 18. tıncaymak, 19. tınmak, 
20. toğşalmak, 21. toktamak, 22. 

tölenmek, 23. tuktamak, 24. ya· 

taşmak, 25. yıhomak, 26. yuma· 

şamak. 

Sükuneti lblAI etmek - so· 
bırmak. 

~ükut - 1. seeslzllk, 2. söy· 

lememe, eöylenm3zlik, 3. enama, 
suemuşlok. 

Sükune icbar etmek: - 1. sug· 
turmak, 2. tıyıtmak. 

Süktın etmek - l. bösmek, 

2. susmak, 3. tınmak, 4:. tıyıl· 
mak. · 

SO.kuoi - 1. ısmık, 2. sessiz, 

3. söylemez. 4:. ııusmuş, sosgao, 
5. tomay, 6. tumay. 

Sillale - ı. arka (akap man.) 

2. döl (zürriyet man.) 3. döldöş 
(zürriyet, çoluk man.) 4. ırk, 5. 
soy, 6. süyök, 7. tire, 8. uruğ, 

9. oruk. 

Sülasi - üçl6. 

süllem - 1. basamak, 2. be· 
dil, 3. focek, 4. lngeç 

Süluk (etmek) - 1. girmek, 
(bir yola . ) 2. könllmek, 3. püt· 

mek, 4. tıkılmak, 5. tutmak, 
(bir yol . ) 

Sümbüle - başak, buğday ha· 
şağt 

Sünai - ikili 

Sürahi - ganık, 2. kank, 3. 
kOoek 

Sür'at - 1. çabukluk, 2. eş· 

me, 3. evme (acele man.) 4. hız, 

5. ılgaz, 6. fveklik (acollGk man.) 

7. ivgenllk (acullük mao.) 8. hl 
(acele man.) 9. ivme (acele man.) 

10. kadga, 11. kay, 12. eeğlrdfm, 
13. taprak:, 14. tavrak, 15. tezlik, 

16. uşma, dşme, 17. üt.künlük:, 

ıs. y~ğüme 

Stır'atle - 1. çabuk, 2. çaprak, 

3. hızh, 4. kadaıı, 5. tayrok, 6. 

Türkçe kareılık:lar 

3. yakışır, yaraşır .. 

Şayanı hayret - 1. kaykaç, 
2. oaşacak, şaşılacak:, :J. tanmah. 

Şayanı hiirmet - 1. ayança.oğ, 
2. belli kişi (muteberandan man.) 

3. eli öpülecek, '· görkem, 5. 
saygıdeğer. 

Şayanı ltlmad 

cek, güvenilir, 

lnançh. 

ı. gOvenile· 
2. lnamb, 3. 

Şayanı merhamet - 1. amna· 
cak, eslrgencl. 

Şayanı taaccOp - 1. eaeılacak, 

2. anlamalo. 
Şayanı takdir - beğenilen. 

Şayeste - 1. deter, 2. teılm· 
liğ, oyar, uygun, 4. yakıtar, ya· 
rar, 5. yaraşık. 

Şayed - 1. ola ki, 2. tutalım, 
tutalım ki. 

Şayia - 1. cau, 2. çav, ;J. 
çu, 4. il dili (halkın rivayeti man ) 

şayia çıkmak - 1. burmak. 
2. carılanmak, 3. çalkanmak, 4. 
çıkmak, 5. doyulmak. 

şeamet - 1. kutsuzluk, 2. ıor, 

şör, 3. uğursuzluk. 
Şeametli - 1. kutııuz, 2. U· 

ğureuz. 

Şebab, şebabet - gençlik. 

Şebeke - 1. ağ, 2. tor, (balık 

ve kuş avlamağı yarar ag man.) 

Şebib - 1. bekdee, 2. ben· 

def, 3. beozek, 4. benzer, 5. ben· 

zeş, 6. kip, 7. okşaş, 8. deng, 9. 

uyar. 

Şebnem - 1. esen, beseğl, 2. 

çig, 3. çiskin. 
Şecaat - 1. alplık, 2. hatırlık, 

:3. ylghllk, 4. yClreklllı: . 

Cesaretli (şeci) - 1. alp, 2. 
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badur, 3. hıt11, 4. batur, S. ereb, 

6. erez, lrez, 7. gtırbilz er, 8. te
leş, 9. kıyıekan, 10. kormaz, 11. 
yılmaz, 12. ylğltt 13. yGrekU. 

Şecer - ağat. 

şecere - · 1. ağaç (bir te>-. ağaç 
ıuan.) 2. döeeme, (aUe eeeeresi 
man.) 

şedfd - 1. bıyrav, 2. berk, 
3. çavgın (hna şedı;~dl mın.) 4:. 
çetin, 5. geğin, 6. katı, "]. pek, 

8. sarp, 9. sert, 10. sıkı, 11. ya· 
macı, 12. yavuz, 13. Y"ğln. 

Şef - 1. b:ış, 2. haşbrığ, (ae· 
ked şef man.) 4. uJo~. 

Şefaat - 1. batışlayu, bağı~ 

layı, 2. yardım. 
Şefaat etmek - l. dllek et· 

mek, 2. g~çh:tmek, 3. kol!ama"• 
kolmak. 

Şeffaf - 1. arınık, 2. ayatt, 
ııı :ız. 3. süzük. 

Şef kat - se\lgl (ıcıyarık. ıb! 
geyerek doyulan sevgi mmo.) 

Şef kat göstıorınek - 1. acunık, 
2. esirgemek, 3. lrlnçkemek, 4. 
sevmek, 5. yarlıkmık. 

Şehadet - 1. kere, kereltl, 2. 
tanıklık. 

Şehadet etmek - 1. aygakla· 
mık, 4. kerelemtık, 3. ttnıkhk. 
\'ermek, 4. tınıklamak, 5. tanık 

olmak. 

Şehadetname - 1. çek, 2. la· 

nıklık. 

Şehadet parmağı - 1. ben par· 
mağı, 2. sok ernek:. 

Şehamet - bıurlık. 

Şehbal - 1. kanıt, 2. teleke, 
3. yelkl. 

Şehkı - ı. hıoın, 2. hıçkırık. 
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Hırsızlıklar 
1 - lsmall oğlu seyyar sa· 

tıcı Ha!!an Tahsl'nln kantarcılar 
çarşısındakt barakasına hıraız 

girmiş, yüz kuruş değerinde 
eşyBBını çalmıştır. 

2 - Odonp1Zarında Bay 
Eyüp Sıbri'nln dnkkiinı öni1n· 
de asılı duran iki buçuk metre 
uzuoloğundakl gOneşllk perde 
çalınmıştır. Ayni dükkAnda 
çırak Emin oğlu Bllml'den 
şüphe edllmekredlr. 

3 - Peştemalcılar caddesin· 
de terzi Sıtkı oğlu Bay Meh· 
medln dükklnmoda altı lira 
kıymetinde etüsü çalınmıştır. 

Tilkilikte Kavga 
Tilkilik caddesinde Mehmed 

oğlu bay İsmail ile dükkioı 
önünde duran bakkal Rlza oğlu 
Ömer araeınd31 kavga çıkmış 
ve Ömer peynir bıçağı ile 
lemalle hOcum ettiğinden zabı· 
taca tutulmuştur. 

Kof retmiş 
Peetemalcılarbışı caddesinde 

GJritll Hasey!n oğlu baJ .Meh· 
met Zekilntn dnkkAoına gide· 
rek iki şişe rakıyı içen Ye 

parasını vermtyen muıtkklb 
Cemal: 

- Ben binbaşı Cemal'Jm! 

ntyerek küfrettiğinden zıhı· 
taca tutulmuş ye tahkikata bae· 
lanmışltr. 

Kaza 
Salih oğlu Hamdi evelkl gece 

Basmahane lstHyonunda manena 
esnasında lekomotlfe bağlı va· 
gonlardao birisine çarpmış ve 
hafif surette yaralanmıştır. 

Bir Kavga 
Keçeçllerde Çatalkaya hant 

bitişiğinde aşçı .Muharrem oğlu 
Saferin dükkAnına giden ham· 

mal .Mansur oğlu Şükrü dük· 
kanda gilriUtü yapmış ve kapı 
dışarı edilmiştir. 

Bulgaristan Hakkımızda .. Yapmış Ol
duğ11 Şikayeti Geri Aldı. 

- Başı l inci aahlfede -
rlyatma dair olan aşağıdaki 

telgraf ayrıca şayanı dikkattir. 
Londra, 9 (A.A) - Mances 

ter Guardlyan gazetesi Uluslar 
de neğlnln Londra bdrosuna 
Bulgar muhtırasının ne büyOk 
bir hayret uyandırdığına işaret 

etmektedir. 
Bu gezele; TCirklye tarafın· 

dan ittihaz edilen tedbirlerin 

Yunanlstan'ı TOrklye'ye bağ· 

hyan pek sı kı dostluğa atfedll· 
mekte olduğunu 1<ôylemekte ve: 

- Bulgarletan'ıo Türk ga· 
zetelerl tarafından Bulgaristan 

aleyhine yapılan hücumlardan 
şikayetine gelince; bu şikayet 
büsbQtün hayreti mucib olmuş. 
t~r. Çünkü böyle bir hal Tür· 
kiye tarafından son seneler 
zarfında taklb edilmekte olan 

hattı hareketin altüst olwası 

demektir. 

M'1talel8ını yür6tmektedlr. 
Cenevre, 9 (A.A) .:_ Bay 

Antonof, bay A venol V88ıtaetle 

Bulgar·TOrk milmeSBlllerlolo al 
dıkları karar üzerine Bulgar 
teeebbüsflnün muameleye konul· 
mıyacağını matbuata bildir· 

mittir. 

Al4kıdar iki memleket 7 

mart tarihli teeebbGsOn büküm· 
aOz addedllmesl JAzımgeldJğlne 

kani olmnşlardır. 

Bay Antonof b11güo öğleden 

sonra Bay A venol'a bir mek· 
tuh göndererek hOkılmetlnlo 

ve kendiıılnln icab eden lza· 
batı alarak Bulgar muhtırası· 

nın uluslar derneği konseyine 

tebliğini faldeslz ıddettlklerlnl 

bildirecektir. 
Bükreş, 9 (A.A) - Bulgar 

orta elçfııl bay Titoleakoyo zl. 
ya ret etmiştir. 

Bakreş, 9 (A.A) - Mıtbuat 

Uulgar hattı hareketi karş1&1nda 
balkan antantının icabında ha· 

reket~ geçmeyi bileceğini hatır· 

latmıktadır. 

Ünlvereel gazetesi 
- Balkan miııakınan ilk tah· 

rik emaresinde derhal n len
d1Uğind11n tatbike geçeceğini 

herkesin bilmesi lazımdır. 
Diyor. 

Belgrad, 9 (A.A) - Novostl 

Yugoslnya'nın blrltkçl krahnın 
mea'ud teşebbiiaftle akdedilmiş 

ve başbakan Y evtlç tarafından 

imza edilmiş olan balkan antantı 

muahedesinde yazılı sarih hü· 
kumlere tam ve aağlam bir 
balkan ittifakı meYcud olduğunu 

unutmamalı: lazımdır. Balkan 
antantı balkın dnletlerl içinde 

tam bir istlklıll, hudud bfttün· 
lüğü ve nizam temin etmekte· 
dlr. Misakı imza etmiş olanlar, 
yabancı bir askeri kuvvet tara· 
fından tehdit edildikleri tak· 

Romanya herhangi bir kimse 
fütuhat makaadlle Yunaniatın'a 
geçmek teıebbüsünde bulunursa, 
Yunanlstan'ın bütünlük ve hür· 
rlyetini himaye etmesini bile· 
ceklerdlr. 

Sofya ve faşist İtalya zlmım· 
darlarının ve müsalemetperver 
balkanlarda karışılı:bklar çıkar· 
mık arzu eden herkesin bunu 
bllmeel lazımdır. 

Parla, 9 (A. A) - Bulgarh· 
tamu Türkly" müvaceheshıdekl 
hattı hareketi butün gazetele · 

gazetesi "Bulgaristan ne hazır · dirde birbirlerine askerce de rin dikkatini çekmektedir. 
hyor?,, başlıkh hir makalesinde yardıma mecbur tutulmuşlardır. Gazeteler bununla Yunanis · 
diyor ki: Şu veya bu balkan devletinin tan vaziyeti arasında bir alaka 

- Sofya'da halkın barış ve hududlarını geçecek olan herkes tesis ederek Yunan dahlli n · 
nizamına bir tecavüz hazırlan· Balkan ulusu ve ordularının zlyetfnln Balkanlarda mOşkilat 
dağı ve harb yfiksek divanının müşterek cepbeelle karşılaşa· çıkarıp çıkarmıyacağıoı soru· 
içtimada hulondu~u şu sırada caktır. Yugoslavya· Türkiye ve yorlar. 

&\\\lllf llllf fllfllfllfllllf lf lf flllllflllf llllf lf fllf llf lf flllllf lf flfllllf f lf Jlf lfl l lfflfllflfllV//b~.. Pötl J ornal gazetesi 'l ürkl· 
§iT ~ yenin thtlyıti hareketini taevib 

=ızmir Yün Mensucatı = etmemek eöyle durann, bilakis 
_ lıunu Balkan misakınan hayati· 

~ Türk Anonim Sirkett::~ :~~:: .. b~: •. d·lll ..... k ··•Akkı 
= ' = := _ = Lö Jurnal gazetesi sarih bir 

- Bu mnessesc iki milyon iki yQz bin lira 8er· - suretle Türk davası lehinde 

~ maye ile teşekknl etmiş ve Di .. Oryeııtal Kar· _ mevki alarak diyor ki: 

- - Yeni Türkiyeyi harbçu 
:: pet Manufakçöres limited (~ark Halı) ~ir· = maksatlarla itham edilmiş gör· 

SE keline ait lzmir'de Halkapımırdaki kuma~ fahri· = mfye lnllzar edflebfllr? Türkiye, 

a kasını satın almı~tır. Fabrika bdUln teşkilat ve = Sovyetler birll~inden sonra en 
= tesisat ve mftstahdiminj ile eskisi gibi ı Kanunu - sulhperver mlJlettir ve itham 
§§ sani 1935 tarihinden itibaren yeni ~irket tarafın· = eden Bulgaristandır ki, Dede· 

d 1 1 k H - ağaç llmanıoın peşindedir ve 
- an iş etime teair. ernevi yiln iplikleri, kumaş. -
- muahedeye magaylr olarak al· 
- battaniye ve çorap imal edilecektir. 1\tamulatının -- • 

lAhlarıoı artarmı~llr. :Yunanlı· 
- emsaline faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edil· _ 

• B l p Jar, Bulgarlarıo bu tekrar al· 
_ miştır. u mamu at eştemalcılar başında eski = 

lahlanma11ndan heyecana düş· 
- Orozdibak ittisalindeki sergide te~bir edilmekte ve _ müşlerdf r. Şimdi yuna o laların 
_ satış fabrika içinde yapılmaktadır. = müşküldtta olduğu şu t!lrada = (Po~ta kutusu 127) (Telgraf adresi: İzmir = = Sancak), (Telefon ııumara81 2432 ve 356·1 - müttefiklerinin teyakkuzlarını 

• 111111illllllllllllllll1111111111111111111111111 lll 1111111111111111111111111111111111111111111111111 • bir kat dahil artarmıları tabii 

değil midir? Diğer cihetten Tdrk 
tt>sllbata, bazı nutuklar ve hal· 
yunın şarkta faiil bir slyaeet 
gütmek emelinde olduğu lnd· 
baını verdiği zamanlarda bıe· 

lamıştır. Bo intiba Romayı 

olan merbutlyeti şayanı kay· 
dolan Venlzelos'un tekrar sah· 
neye çıkmBBlle azalmış değildir. 

Hudud aom heyecana dOşmek 
için sebeb yoktur. Fakat Yıı· 

nan ihtiyaçlarının uluslararaıı 

akislerini dikkatle takib etmek 

için sebebler vardır. 
Cenevre, 9 (A.A) - Uluslar 

derneği tebliğine göre, bay Acı· 
tanof muhtara!!ını geri aldığııı• 

dair olan mektubunda tamameJJ 

tahsi mahiyette ve neeredllm"k 
üzere verilmemiş olan bu mub· 
tıranın keenlemyekün addedil· 
mest lıizımgeldlğlnl bildirmek· 
tedir. 

Mabke meler de 

Mahkemeye 
Veri lenlcr ... 

Dört yaşında Sellhlddio b · 
ıolnde bir çocuğa tecavilz et· 

mekle auı;:lu lran tebaalı Ali 
Ekber oğlu Ali Riza blriod 
sorgu · b4klmliğlnce Ağırcezll 
mahkemesine verilmiştir. 

§ - Geceleyin birçok yet· 
lerden hırsızlık yapmak ~e 

Pazaryerlnde gece bekclsl baf 
lbrahlm'i tabanca kurşunlle iki 
yerinden yaralamakla suçtu 
Hüdai ve BaHD Ali ile buo· 
lara yataklık etmekle euçltl 
Osman ve Aziz hakkındakj 
tahkikat bitmiş, euçları eablt 

olduğundan dördünün de Ağır· 
ceza mahkemesine ar.vklerioe 
karar verilmiştir. 

§ - Giritli İbrahim oğlu 
Aziz'i öldilrmekle suçlu Eşref· 
paşada Katiboğlunda bir kah· 
vede garson Bursalı N ehi oğltl 

İbrahinı ağırceza mahkemt>slne, 
bazı genç kadınları fuhşa teı· 

vlk etmek ve ötekine berikine 
!!11!1!~~!111!!••11JJ1•••111!1!11••••••111111••••••••••••~-----••••••••••••••••••••••••••••I eatmakla maznun Mustafa oğlıl 
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terk, 7. tez, 8. yarışarak. 
SQr'atle hareket, - 1. cellkınek 

2. ·çapmak, 3. dazmak, 6. terek· 

lemek, 7. yelmek, 8. yllfımek, 9. 
yıpurmak, 10. yortmak, 11. yurt· 
mak, 12 yOğfttmek, 

SQr'atli, ;_ 1. babrak, 2. ka· 

nay 3. yeldao, 4. yeleğen, 5. 
yeler, 6. yegin, 7. yQğrtık. 

Sür'atli yOrQyQ~ yıptırmak yel· 
türmek. 

Sür'ati intikal, - 1. çabuk 
anlama, 2. aakhk, 3. eezek, 4. 
varış. 

Sftr'atll konuşmak, - 1. he· 
zeldemek, bezellemek, 2. çabuk 
konuşmak. 

süreyya - 1. örge, örgev, 2. 
ülgfir, 3. ülker. 

sOror - 1. blyenç, 2. kaoığ, 

3. kıvanç, 4. kuanç, 5. kubanç, 
6. kuvanç, 7. ôğr6nç, 8. se•lnç, 

9. sevlnş, 10. selinme, 11. ae· 

•lotl. 
sürur bulmak - 1. kıvanmak, 

2. öglrmek, 3. sebinmek, 4. se· 
vlnmek. 

eQrut - ı. ayalgu, 2. lr, ır· 

lama, ırlavı~. 

eüet - 1. gevşek, 2. sölpak. 

sOtun - ı. anlık, 2. ba~ım, 

3. bağına, 4. bıkan, 5. balar, 6. 
dikeç, dikme, 7. dlkkl, 8. direk, 

9. döver, dtıvel, 10 kazık, 11. 
öre, 12. örek, 13. sarak, 14. ter
kftk, ıs. tlrgftk. 

süvari - 1. atlı, 2. ıtlığ, 3. 
binici, 4. menekll. 

süvari bölftğQ - ülüs. 

ş 
adın - 1. öğrilnçltığ, 2. Be· 

Tdrkçe Karşılıklar 

vlngen, 3. ae•lnçU, ıevlnen 

Şadan olmık - 1. kıvınmak, 

2. sevinmek 
Şadi - 1. baykı, 2. kıvanç, 

3. sevinç 
Şafak - 1. aklık, 2. alaca kı· 

ranlık, 3. erten, 4. gtın kızılı, 

5. kızıllık, 6. tan 
Şaf•k sökmek - 1. tan ağtr· 

mık, 2. tan atmak 
Şah - (ağaç dılı man.) 1. hu· 

dak, ·2. botak, 3. çotmık, 4. dal, 

5. budak 
ııh damarı - l. ôıek, 2. yü· 

rek ipi. 
şıhab - 1. ağan, 2. ığmı, 

akma, 3. alev, 4. ot yalını, 5. 
ot yıldız, 6. yarak ot, 7. yıldız 

a .. ğma&ı, ılğmeal, ıftğmesl. 

ııahika - 1. belek, belik, 2. 
çal, 3. dığ tepesi, 4. dikmen, 5. 
dora, 6. doruk, 7. ergene, erzene, 

8. örge. 
şahid - ı. aygak, 2. danık, 

3. tanık, 4. tanıkçı. 

şıkın - ı. (şıhım) - l. çöz, 
2. iç yağı, 3. yağ. 

şıhs (ıııhıs) - 1. blreğl, (fert, 
individu mın.) 2. karaltı, 3. ka· 
rantı, 4.. klmeene, 5. kimse, 6. 
6. kiti, 7. öz. 

oahsi - ı. kendi, 2. kenıl, 3. 
özga. 

eıtbalyet - 1. özlftk, 2. ôzlş. 

Şair - 1. aykıç, ayukçu (umu· 
mi olar.k aôyllyen mın.) 2. bıkşı, 
3. cırav, 4. koşmacı, koııuğcı, 5. 

söz koııkucu, 6. ozan. 
Şak - 1. çatlak, 2. yarçık, 3. 

yarık, 4. yırtmaç 
S.kketmek - 1. biçmek, 2. 

TOrkçe karşılıklar 295 

-----------------------------------------------------bortarmak, 3. çatlatmak, 4. ikiye 
ayırmak, ikiye biçmek, 5. kır· 

mak, 6. taktamak, 7. yarmak, 8. 
yermek, 9. yırtmak, 10. yirmek 

Şakkı tefe etmek - ağız aç. 
mak 

Şaki - l. baaımçı, 2. haydud, 

3. karakçı, 4. kazakçı, 5. oğru 

(hıraız mın.) 6. ôletçl (katil mın.) 
7. pazımçı, 8. yol kesen 

Şakir - lylllk bilir 
Şakirt - 1. boıgut, 2. boşgut· 

lok, 3. öğrenen, 4. ôyrençlk, 
ôyrencük, 5. yamık 

Şakul - 1. dik, 2. dlmik, 3. 
aeltlk 

Şakuli - dikine 

Şamata (şematet) - ı. çoğı, 2. 
davoş, 3. etlş, 4. gftr6ltü, 5. pa· 
tırdı, 6. ııavkum, 7. undereş, 8. 
yaygara 

Şamata etmek - 1. ılcamak, 

2. bağırmak, bağrışmak, bağmb 

çığrışmak, 3. çığrışmak 
Şamdan (eam'dan) - 1. dlkek, 

2. llekmen, 3. llklmen 

Şamil (olmak) - kaplamak 
Şampiyon - böke, hdke 

Şan - 1. ad (nam ve eöhret 
mın.) 2. çıhm, 3. çav, 4.. göste· 

rlı, 5. Do 

Şanlı, - 1. angın, 2. adlı, adla 
sanlı, 3. 11nh, 4. Golü, 5. ünlQ 

yönh1. 
Sans, 1. sağar, 2. sur, 3 uğur 
Şıp, 1. aço, 2. eağ, sey, zev. 
şıpaı,, - ı. alkış, 2. alkışlama 

:t tapşık. 4. tapşın, tapşrnma. 

şarap, - 1. bor, çağar, !3. ça· 
kar, .J. dolu, (mec. memhi man) 

5. içesi nesne (meşrubat mın.) 6. 

içki (meşrubat man.) 7. eıkık 

(aslr tercQmeal) 
ııarab içmlyen, aulanç (blan.) 
şarbon (hastalık mın.) - 1. 

kara kabarcık, 2. kıra yakmaca. 
şark, 1. doğu, 2. gOn doğuşu, 

3. gliney (gdn doğusu şark ve 
glineı gören, cennb man.) 4. gQn 
toğar, 5. kön çığıaı, 6. ônğ. 

Şırkı ıılmali - önre. 

Şarklı - günert. 
Şark rtızg4n - 1. doğu yeli, 

gftn yelf, 3. tın yeli. 
Şarkta - llgerü. 
Şarkı - 1. cır, 2. deyiş (umum 

olarak hertOrlif oeolde man.) 3. 
4. lr, 5. sar, earıo, 6. şakşakım 1 
7. tolgay, 8. türko, 9. yır. 

Şarkı aöylemek - 1. eyltleme.k, 

2. ırlamık. 

Şart - ı. bağ (kayıt mıtn.) 2. 
baylav, 3. lrseUk, 4. padak. 

Şartlaşmak - könfiime.k. 
Şartlle - Qzere. 
Şa~aa - 1. halkız, 2. çoğ 

(yanmış kOmOr, kor), 3. gösteriş, 

4. pırlıkhk, 6. aOr, 7. ya~tu, 

yıktı. 

Şaşalanmak - 1. balkımak, 

2. parlamak, 3. yalabımak. 
Şaşaah - 1. parlak, 2. yıldırak, 

3. yıldırır, 4. yıldırgan. 

Şit - ı. gftrgOvenç (şada hın· 
dan man.) 2. öğrilnç, 3. sevlnçll. 

Şadetmek. - anlndlrmek. 

Şadolmak - 1. kıvanmak, 2. 
sevinmek. 

Şatır - 1. butur, 2. çevik, 3. 
güler yftzlO, 4. oakay, 5. şen, 6 . 
şayan, 7. tığrak. 

Şayan - l. değer, 2. teğlmll, 

Zthnl mevkufen aellyecez• 
mahkemesine verilmişlerdir. 

Suçlu Belediye Tah· , 
sildarının Muhakemes• 

İhttlAs ve zimmet saçların· 
dan Ağırcezada muhakeme edil· 
mekte olan belediye bataklık 
tahstldarı Rahml'nin duruomı· 

sına dün de devam edilmlotlr· 
Bo celsede belediye memurla· 
rmdan bay Sel&hiddin ve Reşad 
şıhld eıfatlle dinlenmlşlerdit· 

Suçlu, bataklık vergisinin ko· 
Jayca tahellinl temin için ooır 
kuruoluk makbuzlar bastırdı· 
ğını ve bu suretle halka kolay· 
lık göstermek lstedlğlol söyle· 
mlotlr. Şahidler; Rahml'nlll 
hareketinde auı.,; gördOklerfııl 
söylemişlerdir. Baeka şahldlerlP 
dinlenmesi için duruomı geri 
bırakılmıştır. 

Kula Cinayeti 
Knla'da Mehmed adında bl· 

rlalol ~ldftrmekle suçlu Ahmea 
oğlu Hasan ve Veli oğlu Ab· 
med'ln davaları salahiyet nok· 
tasından şehrimiz Ağırcezaaıoll 

nıkledllmlo ve dün bazı şahtd· 
ler dlnlenml@tlr. Dlğer şabtd· 
lerln dinlenmesi için duruem' 
başka gilne bırakılmıştn. ./ 

Kınık'ta Peh· 
livan Güreşleri 
Kınık Altıntepc GcııÇ 

Jer Birliğinden: 
Kurban bayramının QçüocD 

gllnüoe raetlıyan 17 .3.1936 
pazar günü birllğlaılz menle•· 
tine pehlivan gQreot yapıl•· 
caktır. Başa 25 Hra, başaltıY' 
15 Ura, Qçüncüye 10 lira fO 

rlleceğlnden arzu eden pebll· 
vanlaran gGreoe lotlrak etmelotl 

ilin olunur. D. 3 
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UmlYlmô HarrfP)te TlUJrrköye 

ede DlfilgöOö~ Ca~usOaıroa 
Yazan: Conl Bohan Tefrika numaraeı.96 

tr 1 
Köhne Bir imparatorluk için Hasret 

Çekmekte Olan Alman'lar .. 
~~~~~~~----~~~~~~~-

- ltlaama( th bugClnlerde hiç tıthJr edecek hlr r0zg4ra fhti· 

bir ddemın cesur blr adama yaç hisııedlllr. DOnya kirlen· 
~arşı kAf I derecede tehllkelt memlş bir havaya muhtaçtır. 
olamaz. Ben bu gece sizinle Te(ahftr ettiğimiz medeniyet 

bir iş hakkında konuşmak Oze· bir oyuncakcı dükkAnına ben· 

te geldim. Hakkınızda iyi eeyler zlyor ve mdttef lkler de bu 

letttlm ve bugOn elzl gör· dOkkAnı idare ediyorlar. Ben 

dom, beoim elze lbdyacım ol· ise serbest ve havası temiz bir 
inak: ihtimali var ve elz de be· memleketin müıştıkıyım. 

"im yardımımı ihtiyaç hleso· Bu derin eaçmı iyi bir tesir 
decek:ıılolz. bıraktı. Hlldı'oın solgun göz· 

Kadın; bu enzlerl eöyllyerek feri soğuk bir taassup ziyası 

durdu n keekln gözlerini tek· ta§ıyordu. Parlak saçları ve ne· 
tar Rlşar'ın . y0z6ne dikti. Bu ffs beyaz çehre bile tahrfpk4r 

t,ııirll göıler altmda Rlşar zor· bir manzara arzedlyordu. 

lokla kıpırdınablleceğlnl hisse· Rlşar o andı haki kat en on· 
diyordu. Blldı onu manyıtlze dan korktu. Ondan kısmen 
edemez. fakat çıldırtablllrdl. nefret ediyor ve kısmen de 

- Siz; o ,ışman Amerikalı ooa ha . retle bakıyordu. Allaha 

8tenklron gibi nftfuz a,ı .. ı ve çok şükOr ki Kleveland'dan, 

trlecalılz bir lime vakfı Ol'!(eet· Ohyo'dao bahıetmttğl unot· 

muştu. 

- Siz, dedi, dinin mohafı. 

zısınız . Pekçok şeyler öğrepe· 

cebiniz. ÇOnk.n din zafere doğ 

ru yürüyor. Yakında gene el. 

zlnle konue11cağım· Siz ve ar
kadaşrnız şarka doğru gldecei. 

efniz . 1 rak'ı gidiyoruz. 
Rtşar; elinde tuttuğu bir zarfı 

göstererek : 

- Zannederaem bu:dı pasa· 
portlarımızdır. Dedi. Kadın 

zarfı aldı, açtı ve sonra yırta · 

rak ateşe attı. 

- Emirler iptal edllmlştlr, 

dedi, size ihtiyacımız var. Be. 

nimle beraber gideceksiniz. Dlc· 

le'ye değll. fakat yüksek tepe· 
lere. Yarın yeni pasaportları· 

nızı alacaksınız. 

Sonu var -

tnle de~llslnlz. Stzln çebrenlz. ------~---0-0-k-1-0-r--.._-------d,n daha bftyOk şeyll'!r okunu _.. ~ 

Yor. dz bizim tarafımızı 11tı. Zeka" 1• 'f arakçı lam edlyoraoooz. Fakat köhoe 
bir imparatorluk için hasret 
Çeken Almın'fardın dtğllılnlz. Dahiliye Mütehassısı 
Siz lnHnlann eöze ve ıltmı İkinci Beyler sokak No. 45 Beyler Hamamı hrşuıında .. 
ttabbftd ettiği milttıki divane· Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar hastalarını kabul 

ilkler diyarı Amerlka'dın gell· TELEFON: 3806 

Yorıunaz. Şimdi size ıorarım. lzmir Muhasehei hususiye mü· 
8brayı ne aramığı geldlnfz. 

Blldı konuşurken Rlşar ormn di.lr}Qg" ünden: 
'tlksell bJr lrtlfıdan btşerlye · 
tin kalbine, ruhuna bakan eıld 935 eeueslade kullanılmak üzere ldarel hususiye l'il4yete IA · 
lltbelerden biri gibi bir eeJdİle, zımolao nrakı matbua ve ddıtlr tap edileceğinden bayram gün 
lıttb' (L leri harfe kalmak dzere 20 gün müddetle mftnakasaya konul · ıı ıdr, lhtlraeaız ve fakat 
~ d mnştor. isteklilerin 3·4 935 çarşamba günd saat 9 dan 12 ye en l azametlle, kendi lhtloa· 

kadar Eocilmenl •ilAyete gelmeleri. 76 l 
inile etrafına nur eaçan bir mı· 
bodeye lnkıllb ettiğini göril· 
Yordu. Bu hayal, tahıyydlitrnı 
~••ordu ve mftnef lkler aley· 
lıloe feveranının sebeplerini ta· 

tlfe tetebbile etti ğl zaman bir 

tok defa daşftada ve saçma 
11•pın .kellmelerle cev . p verdi. 

- Madam, dedi. Ben tllm 
•tkııında koşan bir adamım. 
takat onu vahıi yerlerde takip 

ettim ve onu tamamen tetkik 

ederek öte _tarafını kadar geçe · 

bildim. Dünya; benim görilşd· 
IQe göre pek ıuha( bir hale 
1"kılAp eıml1Jtl. Bunlar taılı 
0ntnklar içinde insanlığı unut· 

"'ne ve kendi medeolyetlerioln 

"''Ydını lı.oydoğu kaidelerin 
bfltün dftnyıca vaclbülltba bl 
ter kanon olduklarını tasavvur 

;1•1ntılerdl. Fabl bu hal ne 
ini canlandırıyor " ne de ha· 

'-tt nurlandırıyordu. Faziletleri 
QOtıtuyor ve kendi za4fımızm 
~•tattığı şarlatanlığın hadımı 
it •ızlyete dOşfiyorduk. Sonra 

~Obarebe başladı. Ve bütün 
11
'Y•tlar meydana çıktı. Alman· 

h· b 1 atalarını 'Ye kabalığına 

~__, Gaffarzade Oteli ,.-~ 
Ott-1 baştanbaşa yeniden boyatılmış ve mobilyası tecdlr 

edilmiştir. Sıhhi temizliğe son derecede d•kkat •e itina 
edllmektedfr. Strvls muntazam, oda f latleri zamanın lca· 

bına göre ucuzdur. Bundan evel senelerce mfteteclrl bulun· 

mU!J olduğum bu müeseeseme gösterilen rağbetin gene gös 

tt-rllmeslnl muhterem müştertlerimden rica ederim. 

Mevkil 

Hurnıva 

Karataş 

Boca 
Bayraklı 

Duağıç 

Aleancak 
Yol bedesteni 
Turan 
Darağaç 

Sok.ığı Cinsi No. 
Topçu kuyu f)ükkao 6.6 
Halil rlfatpaşa c. Hane 302.272 
,\f ecidlye belediye Dilkkan 29.2:3 
Menemen caddeıef Hane !,?tı. 

Demir mehmeıçlk " i 
M~sudlye caddesi Baraka 192.162 

Hisseli dük.Un 1 ~ 
Menemen Hane 92.165 
Demirhane " 29.23,25.:J 
Tramvay caddesi DükkAo i7.!\ 

Yakarıda yazılın malın icarı 24 şubat 935 tarihinden hlba· 

ren milzayedeye çıkarıldı . İhalesi 13 Mart 935 çarşamba günü· 

dür. Klr1tlamak lstlycnlerln yüzde yedi buçuk pey akçeslle ihale 

gOnil 11111t 14,30 da bankamıza müracaotlerl. 5 72 
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Saygılı 
Müşterilerime 

İkinci Beyler sokağındaki 
fotoğrafhaneml kapattığımı say· 

gılı müşterilerime UAn ederim. 
Kllşelcrlml Emf rler çarşasında 

Bay Hamza Rftstem fotoğraf . 
hanesine naklettim. Slparfe ver· 
mek lstlyenler lfttfen orayı uğ· 
rasınlar. 

Ben de şimdi ekseri uman· 
oradayım. D. 5 

Bahaeddin - Foto Reenfl 

Ü nlvenltede Dôçent, 
(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergün öğleden 
sonra bak.ar. 

fııtik.lil raddeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf . ı S T A N BU L 
Telefon : 49250 

İnhisarlar İzmir baş müdür· 
lüğüoden: 

Darağaç müskirat depr)sunda 
532 kilo şarab ile 4 tahta 

varll 421 kilo sirke. 4 eski 
gaz tenekesi, 250 tabla parçaeı 
6 damacana pazarlıkla satıla· 

caktır. lıteklileriu t!J :J 935 
tu 

, iı ~tllen bu lnhllAI cereyanının 

;Oflne çelikten bir sed gibi 
.. • - tarihine mileadif çarşamba ~il· ( Z M { R - nü aaat onbetle tf'mlnatlarlle 

--
1 
°tdu. Alman'lar şarlatanhk 
•rılırını yıkacak bnyok bir 

tee 
•rete ıahtpıi ve bu eftrftniln 

Pııreeıidelerine karşı dudak btlk· 
'il a· ~ · ınaenıleyb ben Almanlara 

1 ıtreı bOyftk bir muhabbet bel· 

1;1~e~e başladım ve bu tarafı 
~ •ım ettim, fakat bnrıya baı· 

1 bir maksatla geldim. 

Şırk: hakkında bireey Mlmf· 
YC>tum, fakat tarihte okuduğu· 
"'' göre terk bu gibi gıllu j.11!J· 
1-Q nzak bulunuyor. Beıertyet 
tı1· 1 barf'krtlere, 11Lıe tehirlere 
t.,. b 

oyalı ıanlrlrrt! boğulduğu 

.... Q b11yaıf mlleneHtlaD 

--
_ İzmir inhfearlar bae müdürlü· 

Esnaf ve Ahali bankası = ğüne uğramaları.. (
623

) 
Aydın Demlryoluundan: 
1095 Numaralı palamud ve 

tırnak tarifesidir. 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. 
----... --

llerUlrlfl Banka Muaınelata \' ap~•r .. 

Bir seneltk mevduata % 6 
Altı aylık " o/o 4,1 ·2 
Vadesiz. hesabı cuUere o/a 4. Caiz verir. 

--
12.3.1935 Tarihinden 31. . 

_ 1935 tarihine kadar mer'i ol· 
- mık özem Kuyucak tarlklle = Karacasudan lzmlr'e taşınacak 
- Karacasu mahsulü palamut ve 

- tırnağın Kuyucaktın lzmlre = kadar ıAbl olacağ• tarifeler 
aşağıda gösterilmiştir. 

Palamudun beher tonundan 
- 745 kuruş. 

Tırnağın beher tooundın 800 
karllf. 

Tl:J R K iYE 

Z:IR~~T 
BANKASI 

.DAoA 
BiRiKTiREN 

'QA'-'AT--~O~Q 
Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 

asker ilAıılan 

Yapı ilanı 
Ankara M. m. -.. sa. al. ko. nandan: 

l - Ankara Hr. mp. merbut kıtalars hlnıeı: Keılf bedeli 
24.0.652 liradır. 

2 - Ankara Hr. mp. mOlhık kıt'a •e revir binası, keılf 
bedeli 268,000 liradır. 

3 - Ankara Hr. mp. için Oç ahırla bir hangar, ke1tlf be· 
deli 219,824 llrıdır. 

4 - Cebeci mtrkez h11t1nesl tıdllAt ve tamiratı: Ke,lf be· 
dell 105393 liradır. 

Yuarıda isim ve kt;şlf bedelleri yu:ıh dört inşaattan herblrl 
ayrı ıyn tallblere veya dördü birden bir talibe ihale edilmek 
fizerekapalı zarf usullle eketltmiye konmuştur. Şartname ve pro· 

jelerl bedelleri mukablllnde vekAlet inşaat eobeslnce verilecektir. 
ihalesi 21,3,935 pereembe günü saat 11 de komi11yonumuzca 
yapılacaktır. Munkkat temlnıtleri merbut kıtaları binasının 

3282 lira 60 kuruştur. Mülhak kıt'a ve rel'lr binasının 144701 
liradır. Üç ahırla bir hanı:arın 1224.1 lira 20 kurueıur. Cebeci 

hastanesinin 65H1 Ura 65 kuroetur. 1~bu temlnatler kınuui ıc· 
kilde yazılmış banka mektubları veya mılHodıkları makbuzları 
olacaktır. Ekelhmfye girecekler 2490 no. lı kanunun 2. inci ve 

3. üncü maddeler lle eırtnamede istenen belgeleri teminat ve 
tP.klif mektublarlle blrllkte ihale günO. en son saat ona kadar 

komisyon reisliğine vermle bulunacaklardır. S 7 11 15 666 

Ankara M. M. v. ea. al. ko. nandan: 
Yeril fabrikalar mımulAtındın ve beher kllosuauo tahmin 

edilen fiatl 188 kuruş olan onbeşbfn kilo pamuk ipliği kapalı 

zarfla ekelltmlye konulmuetur. ihalesi 24,mart,935 pazar günd 

saat 15 tedlr. Muvakkat teminat 2115 liradır. Şartnamesini 141 

kuruşa almak ve örnttğiol görmek lstlyenler hergün öğleden 

sonra komisyona u~rıyablllrler. Ekslltmiye girecekler muvakkat 

teminat mektub veya maliyeye yatırılmış teminat kareılığı ala· 
cakları makbuzlarla arttırma, eksiltme kanununun 2 el ve 3 cd 

maddelerin de yazılı Teslkalarla birlikte tekli( mektublarını ihale 

saatinden enaz bir saat evvel M. M. v. ea. al. ko. na vermie 

bulunmaları. 8 11 14 21 722 

Ankara M. M. sı. ıtl. ko. nundan: 

Beher tanesinin tahmin edilen f fatl 70 Ura olan 700 iane 

mahruti çadır kapalı zırf la ek-.iltmlye konolmuetur. İbıleei 
24,marı,935 pazar günü eaat 11,30 dadır. Şartnamesini 245 ku· 

ruea almak ve örneğini görmek için hergnn ö~leden sonra mft· 

racaal edilebilir. Movak.kı&t banka teminat 3765 liradır. Eksili· 

mlye girecekler muvakkat banka teminat mektup veya nıllliyeye 

yatırılmış teminat mukabili alacakları makbuzlı:ırla arttırma, ek· 
pfltme k1nununun 2 el ve 3 c(l maddelerinde yazılı vesikalarla 

birlikte tek.Uf mektublınoı ihale eaatind o eoaz bir saat ev\ı..l 

M. M. v. ea. al. ko. nuna vermiş bolunmıları . 

8 11 1 20 7 
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Öksnrenler! Mul· 
laka (Okamentol) 
Ökısnrilk Şekerle· 
rini Tecrnhe Edi· 
niz ... 

ve ~ft rjen Şahapın 
En fletftn Bir Mtls· 
bil Şekeri OlduAo· 
nu onutmayımz. 
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SIHHAT 
ECZANESi 
Hamdi Nflzhet 

Ucaı, tue, temlı ilaçlar bulunur 

11 Batdank - BClylk Sa· 
lebçt Hanı kartı11nda. 

Akhisar Belediye Başkanlığından: 
Akhlıar belediyeei elektirlk IADtnlınıa ihtiyacı olan cem'an 

bedeli binelll yedi lira yetmlıbeı karat muhammen kıymetinde 

8916 llıre motorin, 96 litre Hkam, 231 litre dlıel yagları, 100 
tane 25 ilk, 20 tane 100 ilk n 220 •olduk aııapal, 10 tane 
ti Hntlmllk dabla te putrel 9e iki metre morabbaı ldllnglrit, 
iki metre manbbaı amyant, iki kilo iplik amyant, bet gk. iyi 
claı metal kapalı sarf aıaWe ekılltmlye koaolmaıtur. lıtekll 
olanların 79 lln teminatı mankkate •e kanunun llsam g6ı· 

terdlll enak ile 14,8,935 tarihinde ıaat 15 te kadar AkbiHr 
belediyeli eaclmeaine mlncaaalerl illa ulanar. 

7 8 10 11 1085 694 

DOKTOR 

Fahri Işık 
lnnir Memleket Ha•taneei Rontken Mataha11111 

HERNEVJ RONTKEN MUAYENELERi 
•• ELEKTIRIK TEDAVILER1. 

Ylrdmi7en •e Billauea RAŞiTiK Çocuklara Ultra- Viol., 
Tatbik •e Rontken ile KEL Tedarileri Y11pılar. 

Devlet Demiryollaı·ı ve Limanları 
7 inci işletme Mofettişliği Satınal
ma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeUle miktar n n•fı a .. ı•• yuab 10 toa 
harda dGkme demir 14 mart 1936 peqembe gtlal ••t 15 te 
açık ekdltme amll ile bumahanede yedinci ltletme mlfetdtllAI 
blaa11ada Hbn alınac.ktır. 

Ba lıe girmek lıtlyenlerln 18 lln moHkkat teminat .erme· 
lerl n 2490 No. ı. kanunun tayla ettll' •ealkalar n kanaaoa 
4 inci maddeli mucibince ite glrmeıe manll kanuni balanm•· 
dıAaaa dair beyanname ile a)nl Bfln ••t 15 e kadar komlayon 
r•lillae •Gncaatled lbımdır. 

Ba ite ald .. rtaameler puuas olank lıletme kaleminden da· 
tablmakıadır. 

Clnd 
İyi cim harda d8km• demir 

26 

Mlktan 
10 ton 

Mobammen bedeli 
230 lira 

3 7 11 606 

1 

kşehir bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

lzmır Şubesi 
ıklncl kordoadlı Dona d.anade kendi blnuınd. 

TELEFON: !2383 
••••• 

HerUlrlO Banka MoamelAtı, Emtea 
KumDByonculuğu .. 

MDsaiı şeraitle mevduat kabul edilir 

Hububat, bflm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yalı, afyon veeair emtia kammyonealap ya· 
pılır. MaUann vtlradanda 1ahiplerine en mtlla· 

it ~tle avanı verilir. --

Aylık elektirik 
• Masrahoız yüksek mı. 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

jBu marka az sarfiyat, bol ışık, 
ve uzun ömOrllldOr. 

Mehmet Tevfik 
Boyok Elekıirik, Telefon v«: 

Malzemeleri depoıu. 

Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

Fratelli Spereo Vapur Acentası . 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

110RESTES,, npuro 11 martta gelip 14 martta An,ere, Ro 
ıerdam, Amıterdam n Hamburg için yak alacaktır. 

11CERES,, •apuru 12 marua beklenmekte olup yQkfloQ bo 
plttıktan ıoora Burgaı, Varna .e K6ıtence için yak alacaklar. 

"CERES,. Hpara 25marttan 28 marta kadar Aa•ere, Roler 
dam, Amıterdam n Hambarg limanları için yak alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"ROLAND,, motGrl 20 mvtta Roterdam. Hımburg, Copen· 

bagen, Dantalg. Gdyola, Goteborg, Oıılo ve lıkaudlnna Uman· 
lan için yık alac.ktır. 
"VİKINGLAND,, mot6rG 2 olunda Roterda111, Bambarg. Co 

penhagen, Dantz1g, Gdyniı, Gotebarg, o.ıo H lıkandlauya 
llmıalara için yat alacakllr. 

SJt:IlVICE MARITl)t ROUMAIN 
Garbi Akdenis için ayda bir M an tasam Sefer 

"ALDA JUL YA,, Hpuru 14 marala gelip 15 martta Pire, 
Malta, Nıpoll, Marallya, Paraelon H Kııınya llmanlanoa hare· 
ket edecektir. 

0 DUROSTOR,, HFDra 14 martta beklenmekte olup a7nl 
gClnde Köıtence, Salana ve G•laç limanlarına hareket edecektir. 

"PELES., npura 6 nlıanda gelip 7 nieanda Malta, CenoH, 
Manllya .,, Baneloaa bareteı rdecektlr. 

NATIONAL STEAM NAVJGATION 00. OF GRECCE 
lımlr Ne•· Y ork an11ada ayda bir mantuam sefer 

"TAMESIS,, Hparu 19 martta (doğra) Ne•york lçfn yak 
alacaktır, 

0 RINOS,, Hpura 20 nllADdı ( Dogro) Nnyork için ylk 
alac.ktır 

Hamlı: İllalardakl hareket tarlblerlndekl d~gtılkllklerden acente 
meı'allyet kabal etmez. 

Fula taftlltt için ikinci Ko•donda Tahmil n Tahliye tlrketl 
blnuı arkUJnda Fntelll Sperco acentabp mtiacaat edilmeli 
rica olonar. Telefon: 2004 • 2005 

MART 

Tnrk Sanayi ve Ticaret Anonioı 
Şirketinden: 

Türk eanayi ve ticaret anonim ılrketlnln ıenellk adi uma...ı 
toplantm, bu sene 8 nisan 935 pııartul gOn4 Hat 10 dl 
lzmlr'de Alipaoa meydanında TOrklye palamutçolarl 
anonim şirketi ldarebaneılnde yapılacağındao, ortakların to!>lıDP 

gftnfinden bir hıhı evveline kadar palamut ı,lrketinde murabball 
mes'ul Bay Foad'a mfiracaaıle nreceklerl ortakhk senedi k•rfl 
lığında girme kağıdı almaları Uin olunur. 

Konuşulacak işler 
1 - 1934 eeneıi işlerine ah l~are heyeti raporunun . okur 

mHı. 

2 - 31 12 1934 tarihinde biten, o eenealn bllançoıu ve k 
ve zarar heeabının okunm111 ile kabulO n heyeti 1 .. 
reuin almmetlnla lbraıı. 

3 - Baııl olan ka11ancın ıqretl tnıii. 
4 - Nizamname mucibince mlddetl biten Ud acaoın yer 

ya, kendilerinin teyahuı baıhtarıaın intihabı. 
5 

6 -

7 -

19 5 seneıi için mlrakip tayini ile lcretl miktan 
belli edilmeıl. 

M ödGrler tayini ile ficret ve aylaklarının belli edil 
ve nrllmeıl •e kendi aıuandaa blrlle her tirli m 
melar ve ukadatta bolonmua için idare heyetine • 
biyel verllmeıl. 

1935 ıeneel lçerlılnde idare heyeti a1a11na verlleetl 
toplanma tleretlnln belli edllmeıi. 5 1 l 

lzmir Esndf ve Ahali Bankasından: 
25 mart 935 tarihinde lzmlr ticaret oduı Hloannda ... t ,_ 

Gçde yapılmaıı kararlaşbralan alel'ade umumi heyet içti ....... 
ald roıaame •taAıda yaııladır. feba ~tlmada 9e eberlyet ...... 
olmad•A• takdirde talik edilecek tarihle yapalaak topla•IJ .. 
blısat basar bulanmayacak hluedarlana tnkll ettikleri ....... 
ayrı ayrı HJ• hep bir en nr .. celderl .ektlet mektubunun 19kU 
apgıda yaıılmııtar. 

Billflleri bımilloe yaaıh olan hl11edarlanmız içıimu lttl,
edebllmek lçla hiue 1eaedlerlnl l~dma gOalaclea bir hafll 
enel bankaauı kaealarına tndl ed~ceklerdir. Vekil olaDlt' 
için de bakam böyledir. 

Hi11elerl nama muharrer olanlar için hlaee ıeaecllerlaf re,di 
mecburiyeti yoktur. Fakat aeakten •eya nklletea haia oldakl•fl 
reylerin mikdarını bir haha enl!I bankamısca teıablt ettirmeleri 
laıımdır. 

Hluedarlarımııın lımirde merkeılmlat; Ôdemif, Tire, SaUbdı 
Alatehlr Turgutluda tobelerlmJze mClncıatlarını yalnrını. 

1934 senesi Alel'ade Umumi Hey 

1 
2 

3 

' 

içtimaı Mozakerat Ruznamesi 
idare meellıi .e marakabe beyed nporlan .. oba 
1984 eeneel bllaço1anun tetkik 9e taadlkl .a ldml" 
mecllılnla lbra11 
lktaud Vekaletlace b~nbmısda yapbnbaıt olu tefdl 
neticelerinin bllledulara bUdlrllmeel. 
idare meclld rapon•de göeterllen temettlla 9e .... 
tılmMı tarlblala kabalı 

5 - Baaka ltleıbMlea .... :ak araretler luallade gayri••· 
kol alm4 için idare meclldae HWdyet ftl'llmetl 

6 Mlddetleri biten ldıre meclld uuı yerlae yeni el 

V. N. 
asa intihabı 

Olivier ve şQreki- 7 - Meclisi idare uaelle mlraklpler lcrednln tayla •e t•ıbltl 7 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCBE LEVANTE UN1E 

"THESSALIA,, •apara ba· 
len limaaımııda olup 9 marta 
kadar AnHn, Roterüm, Bam 
barg •e Bremen için ytlk 
alacaktır. 

"AQUJL 1,, Hpara 19 martta 
bekleniyor 21 marta kadar 
Annre, Roterdam, Bambarg 
H Bremen için yak alacaktır. 

11AK.K.A,. vapura 31 martta 
beklenlyor. ' nlıana kadar 
Annr1, Roterdam, Hımbarg 

.e Brf'men için yClk alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"TROY.BURG,, npara 23 
martta be~ eniyor, Hambarg 
•e Anventen ylk çıkarıp An 
nn; Roterdam Ye Bambarg 
llmralanna yilk alac.kbr. 

DEN NORSKE MIDDELBA VS 
LINJE D S. AS 

SPANSKELINJDN - OSLO 
"BANADFROS., npara 23 

martta bekleniyor, Dieppe n 
Nonec llmaalırına yClk ala 
c:nktır. 
0 NEPTUN,. SEA NAVIGATI· 

ON COMPANY Ltd. 
BUDAPEŞTE 

11TISSA,. ••para 1 O martta 
bekleniyor. Dotra Bralla, Ba· 
dapefte, Bntlıl&H H Viyuı 

sı Limitet Vapur 
Acentası • 

CendeU Ban. Birinci &.orcloa 
Tel. 24'3 

The Ellermaa Unee Ltd. 
11 MARONIAN " npuro 22 

tnbatta Londra, H11U ve An· 

•erı'ten gelip tahll1ede bala· 
nacak ve ayni samanda Lond.a 
•e Ball için yilk elacaktır. 

11EGYPSIAN11 Hparn ay eo 
nanda Ltnrpool •e SHanaea· 
pın beklenmektedir. 

" TBURSO ,. •apara mart 
ortaııada Londra, Hail ve An· 

nra'ten gelip tahliyede bula· 
nacak ve ayni samanda I.ondn 
n Hail için ylk alacaktır. 

•·FLAM1NIAN,. ••para mut 
orıuıada Ll•erpool ve SHneea· 
dlın beklenmektedir. 

Not V111'11t tarihleri ve Ya· 

parlann lllmlerl llerlae deal· 
ilkliklerden meı'aUyet kabul 
edllm"•· 

için yak alacaktır. 
TBE EKSPORT STEAMSBıP 

CORPOBATıON 
11EKSECUTIVE,, nparu 19 

martta bekleniyor. Nnyork 
için yak alac.kbr. 

N. 8. - GeUt tarihleri 9e 
••par tuthlerlnde acentemlı 

hiçbir mea'allyet kaftol etmes. 
Telefon No 2007 • Z008 

lzmir Esnaf ve Ahali Bankası Hisse 
darlarının Tevkil Edecekleri Zat· 

lara Verecekleri V ekiletname 
bmlr eeaaf n ahali bankuı TClrk •aoalm tlrketlnba 25 _. 

935 tarlhlade .. yet eberlyet olmaua talik edilecek· tarihte _.. 
olunacak alelade hleeedarlar umumi heyet lçtlmaandlı ( Be..., 
mlm9'1111m J ( Btılm mtlme.allmls J olarak mlukereye ~ 
namımıza rey •erme8e, iham olan nnkı lmuya, bir bl•e...,.. 
yapablleceıı betan haıa•t (Namıma) (Nımımıa) tam yem-
blr aallhlyetle ifaya mesan olmak bere otana 

bay yı Yflkll tayin (EyledlmJ (Eyledik.) 

8 11 7d 

Devlet Demiryolları ve Limanla 
işletme Umumi ModorlOğOodeo: 
Mubımmea bedelleri ile miktarlan •ltcl• yuah elbbe, 

n aerpotlar 24,S,935 puar gQaG ••t 16- da kapela sarf a1a 
Anbnde idare binuaada •tın alı•cakbr. 

Ba ite girmek btlyenlerla 4498,72 Unlık maYakbt te 
nrmelerl ve kuanon tayin etal~I nılkalar H ite glrmeıe -
alt kanuni balanmadıgına dair beyanname •e teklifler Ue •1' 
gla .. t 15 e kadar kombJon Relalll!ae nrmeleıl .... mdar. 

Ba ite alt farlnameler 3i5 karuı mabblUade Bay·._•._...'" 
Ankara merkeı H lımlr Yeaaelerlade ntalmaktadlr. 

llallammea bedeli 

Lteltert eerj elblae 
H .. ,.k I& 

(;rl pyak elbise 
Si yab kutor palto 
Gri •yak palto 
Ucl•ert çaba fapka 

Gri fAY•k " 
Ltcl•ert .. yak .. pka 
K.ırmııı çaba f11Pka 

1300 
414 
624 
488 
6,0 
615 
~2 

MO 
26 

10 11 

takım 

" 
" 

adet .. 
c .. 
" 

13 lt 

L. it. 
26660 

5382 
9328 80 

1305, 
8t80 
1004 i5 
719 20 
188 
'8 
511·'1•1 


