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Veoizelos Gıyaben Muhakeme Edilecek -· Mubake~e Edilecekler 
(300) Kişidir -· Venizelos'un Malları Satılıyor .. 

~~~~----~..--·~•~••~~H-----~~~-
Atina, 13 (A.A) ·· Royter ajansından : 
Venizeloa gıyaben muhakeme edilecektir. Malları satalacak ve Atina'daki evi belediye reisinin ikametine tahsis olunacaklar. Örfi idare, harlı divanı itini bitiriociye 

"4tar mer'iyette kalacaklar. Harb divanı takriben 300 asiyi muhakeme edeeektir. Yeni intihabat yakında )aptlacaktar. · 
~OOQ§Q~Q~~QQ~~Q~Q~~~~~~~~ ~-~~·~~ 

Versay Muah~esi0ni ihlal Mi? Atina'da (300) Bin Kişilik Büyük Bir 
l .4. 3~ den Itıbaren Al- Halk Kitlesi Miting Yapmıştır. 

anya nın Resmen H!lva ..... ·-----~ 
Teşkilatı Olacaktır. Muzaffer General Kondilis Parlak Bir Surette 

Karşılandı. Bay Çaldaris Nutkunda Dedi Ki: LOndn, 13 (A.A) ; - Unu 
~ mahalllrlnden: 

8erU.'dekl ukeri ban ate· 
'-1 Almın ba•a blkınlağı 
~ ord11111na sabitler ılmıt 
"'-&unu hllu\mete blldlrmlı 
~: BıH orduıu henGs tetek· 
"'1 etmemlıtlr. Ve emirname 
'-ııeee haYa sabitlerini tefrik 
~k harici ı,.retlere alddlr. 

"BiltOn Hayatını Vatana Fena Muamele Etmek için Kullanan Habis 
Ruhun Remzi Kanunsuzluk, Karışıklık ve Cinayet Olmuştur. Dev
letin Parasını, Yani Halkın Parasını Alıb Götüren Sefil Kaçaklar 

Yabancı Topraklarda llticagah Aramaktadırlar.,, 
;,Ilı.. mebafill bu haber· Atlaa, 13 (A.A) - Saat 
'-İıa Venay muahedellae mu· 18 de 29 tayyare refakatinde 

""' hareketleri reımen bildi· Tatol meydan1Da inen Bay Kon· 
' ilk haberler olclapnu ka1· dlllı'io geçmesini bekllyen halk 
~mokıedlrler. IDglltere ka· tlddeıll bir ıogak hOHm ıür 

ba meı'ele ile meıgul mealoe rağmen gGserglhta bal· 
n..._ .. ._._ Mnber buna bıyret kon, peaçere H laraçelerl dol· 

aaektedlr. ÇClnkl 8. Bald· -«lurmot n ıokaklaQla 300,000 
'lııa aylarca eni meellate Al· kltf blrlkmlttl. Tayyareimeydaaıa· 
"- •kert bancılıgının lnld· dan 8. Çaldariı'in nine kadar 

- Sona 4 acı ydsde - Bay Bitlet bauıo gGıerglhta halk 8. Kon-• 

VeiiI;e1·o·s-«;I·~Id'Cf e-;·N-a-~·iJ 
Kaçtı ve Neler Söyledi? 
~l>artiyi Kaybettik. Artık Siyasal iş-
lerle Uğraşmamıya:Ka_rar Verdim!,,1 

Venizelos, Girid Hapishanesinin Kapılarım Açh ve 
Evelce Tevkif Et~irdiği Adamları Salıverdi .. 

' · \''-iıeloı ile kendiaiııi kaçınb da bilAhare teslim olın Averof ıırblm 
"-etle. gec; vakii gele; Atlna nrmedlğl için ihtiyar diplomat 
,_,~eri; Venlseloa'an Han· derhal fikrini değiıtlrmit n 
~ naıd kaçtığını bGUln (Ka1101) ad11ıaa gitmeyi tercih 
"" lUle yuıyorlar. Bu gue· eylemlttlr. 
~ "- verdikleri mal6mata v.,nfzeloe, kat't kararını ver· 
-.~~· Vealselot, aıl ordunun dikten ıonn baplıhaneye gltmiı 
~nya'da aAracbA• magıa. n kendi emrlle evelce te•klf 
~ haber alır almaı hasır· edllmif olan Glrld Hllıl ile 
~ btılamıı " enelt diler memarlm tabliye ederek 
"'ı .. tmlye kını nrmlttlr. hllu\mttl kendilerine teeUm 

talW, V e11l1el0t'a cenb eımlı, mltealdben de bılkı 

hitaben fU beyıooameyl net 
lreylemlttlr. 

Venizelos'un Beyannamesi 
"Bölfln ıiyaeal hayatımda 

Yunanistan'ıo nttf 'i Ye yilkael· 
meıl için çıhıtım. Girid'tn dl· 
ger bGyClk adılarla Make· 
don7anın Yunınlıtan'a ilhakı, 

hep benim 11yemcle ve benim 
gayretimle olmuıtur. 

Siy ul hae•mlarım ne der· 
lene deılnler, ba hakikati 
kendileri de inkar edemezler. 
Glrlttlğlmlı ıon harekette par· 
tlyl kaybettik. Bu, bizim için 
makaddermif. Şimdi ben, ba 
dakikadan itibaren ılyaeıl it· 
lerde fıAl olmamağa karar ver· 
dlm. Yunınlıtan'ı terkedeceglm 
tabffdlr. Memleketime ve mil· 
letlme aaıdet dilerim. 86lli 
mete n Yunaolıtan'ın mncud 
kanunlarına halkın itaat etme· 
ılnl tafllye ederim. 

Venlseloa'on b'nmek istediği 
A nrof 111rhla11nıa sabhlerlle 
bGtln mflrettebatı, kendl•inl 

- Sona 3 lacG ylıde -

Atina'da bir içtima 

dillı'i alkıtlamıetır. Ve çlçfkler 'ferle bakanı tebrlkl etti. Halk 

ıtmıthr. B. Çaldarlı'ln otordoğo bıobakanın ıôzüntı arkaıı keıll-
krallçe Sofi cıddeelode kanunu mfyen yaıalarla kesiyordu. B. 

Duımanlı ve bava bakını bıy 
Sloaı nutuk eôyledller. 

Bay Çaldaris'io nutku 
- Balkın huzur ve refahlle 

oynayın felAket ıdımları iki 
eene enet tlmdlkl hGkumete 
dört ıene ıGren lıraf ve ıalb· 

ıtlmaller Detlceelnde bmamea 
harab olmat bir memleket de•· 
rettiler. İki ıene ıflren çetin 
gayretler biıe nekahet dene· 
elne girmek lmkAaını Terdi. 
R, mı ve bayrağımız dalma 
kanun ve ahllki alsam olda . 

.,BDtfla bayatını vıtana fena 
muamele etmek .çin kullanan 
bablı rubun remzi ise kanan· 
ıulluk, karıtıklık u cinayet 
olmuıtur. Dnletla pıruını, 

yani balkın par11ını abb g6tCl· 
ren ıef il kaçaklar yabancı 

Cepheye gidit Ye aeilerle kartı karııya 

eaaıl ve Rtghllie meydanlarında Kondllie cevab verdi. Ve baa· ı ilkelerde lltlcaglh uamakt81br-~ 
ve bhltlk caddelerde halk dalga111 dan ıonra devlet bakını bıy lar. Bls Yunanbtın'ı dahilde 
bir denls hıllnl andırıyor ve Metak1U, bahriye bakanı bay - Sonu 4 nccı Jdsde -
.atınpenerane ttrkılar ve coe· 
kan mlnaettarlak lfıdelerlle 8 . 
Çaldarlı'I ve arkadaılırını ıe · 

llmhyordo· Atlnı'da bôyle bir 
manzara hiçbir ıımıa g~rtılme · 

mlıtlr. BIUla ıoyeal ıınıflar 

bDUlD eınaf cemiyetleri bayrak· 
larlle hasır bulanayorlardı. Mu· 
baclrler, kôyl61er, çlçeklerle 
dola arabalarlle gelmtolerdl. B. 
Kondllis'la otomobili çılgın bir 
halde bulanan halkın araıından 
mltkll&tla llerllyorda. 8. Çal· 
darlı U. Koadillı'I nlnla bıl· 

konaada karııladı •e halkın 
ılkıtı bitince heyecınla kelime· Atinı'm• umumi m1Dar11L 



~~~~~~~~~~~~~~.~ .. ~. ~.~..~ .. ~. ~ .. ~ .. ~.~.~ .. ~. ~ .. ~ ... ~ .. ~ .. ~.~. ~.~ ... ~ .......................................... ~ .. ~ .. ~. ~ ~ ~.~.~.~ .................................................................... ~························~~~J~J~ .. ~~~~.~ 
Vilayet Köy B~~o~u Ha-(T e ova z 0 o u v um o a ır o] Gonnn 

zırlıklarını Bıtırıyor.. P" . p . . b .... l 
Kflçflk Duyunları 

Yeni Liman Beş Yıllık Köycnlok Programını OİI artztyen VC 0gaz ar -------• Tarifesi .. 
Kazalara ve .K~!·.e:~ .. G~~~eriliyo.r. Bu Gazete Diyor ki, Son V.aziy"et Bo-

lzmtr vlliyetinhİ . beı . yıllık lmaralııı dftiı' ba:ımevlnden- aha· • · · · ' ' • · programı dan basımevlnden mııtır. g.., azları Kapatmak işinde Türkiyenin 
abnmıetır. VU&yet köy bftro· Karulmuı olan köy bftroao 
ıandın kazalara ve köylere baUln kayleria lılemeslnl ve 8 k 1 Old ttJ G •• • 1 • 
gönderilmek tueredlr. Bunlar· lıletmesinl elinde .tutan bir a 1 ugunu OSterfilJŞ lr •• 
dan ytlbek makamları sonu· makinedir. Bundan ötllrG köy· 
lacağı gibi bClro tef lerlne de ltıler köy yaaaaını sevdikleri 
verilecektir. kadar köy bOroıunu da ıev· 

K.ızalllr bonon berinde mektedir. Her it gibi bu iş te 
muhtarlar ve köy ileri gelenleri baelangıçta çetin ve zorla gibi 
ile birlikte özenle çaheıcak ve görtınmftı ise de timdi tıkırına 
gereğini ynıı ynıe yaptır · ve dftzenlne glrmlı, akın bir 
makla beraber HlllJğe bildi· su gibi özen verici olmuıtor. 

recektlr. Vıllllk, kazaların tlç 
ve 11111 aydı verecekleri rapor· 
lar ftzeriade yenldea iellyecek 
ve zorluk gartındOkçe kasalara 
yeniden talimat ve buyruklar 
verilecektir. Kaylllnfln canlı, 

batla Hrıldığı kalkınma adım· 

ları ve gantıllerlnde kabaran 
ytlkıek denimin llerleyie doy· 
galan öıenle görftlecek itler· 
dendir. 

Kuabalara oldoAo kadar 
tayla gençlerin, kaçak çocuk· 
ların sporlan, ıoyeal varlıkları 

kaylanın zenginliği, köylerin 
bayındırlığı Cllkilmazfln teme· 
Udlr. 

Em den 
Istanhul'a 
Gelecek. 

İstanbul, 13 (Buıuai) - Al· 
manya'nın Emden krovaıörG 
nleanda llmınımı11 ziyaret ede· 
cektlr. 

C.H.F. Partisi Ka
mutay Grubu .. 

Ankara, 12 (A.A) - C.B.F. 
partisi Kamutay grubu bogtln 

Yunan'lıları Balkan Misakından Ayırmak istemişler 
İıtanbul, 13 (Hoıoei) - Son posta ile gelen Pöti Parlztyen gazf'teel, yazdığı bir bıımıkalede, 

Yunan leyanından bahsetmekte ve netice olarak ta şunları yazmaktadır: 
- Bo ıon vaziyet göetermfellr ki, Tilrk'ler hoğızları kapatmak fılnde hıklıd.rlar. 
lıtanbul, lS (Hoeuei)- Ahnan bir habere göre, Yunan isyanının, Yonan'hları Balkan iulfaknı 

dan ayırmak için yapıldığı ve bu feten de ltalyan'larlı Bulgar'ların daha evelden haberdar bu. 

lunduldarı anlaeılmıştır. 

------••H•.._...• ·~tHt...._.• ......... ~·--------

Bay V enizelos Ağlamakta -Bay Maksimos Diyor, "Balkan ittifakı 
Avrupa'nın Sulh Halkalarındandır." 

lstanbul, 14 (Hususi) -
Atlna'dan bildiriliyor: 

-MCicadelemİ• henüz bit· 
memletlr, demlıtir. 

Ağır cezalar verecek: 

Uman tarife komlıyono, yeli 
tah~U ve ıahllve tarlfeeln', 

hazırlamakla meıgoldtır. Yeni 
tarife; Ôkonoml bakanlığının 
gönderdiği form dl eeas tutula· 

rtk hazırlınmıı ve cedveller 
tanzim edilmiştir. Tarife Ba· 
kanhğa gönderilmek Qzere dan 
Uman reisliğine verllmletlr. 

Yaptığımız tahkikata göre 
yeni tarife ile bundan evvelki 
tarife arasında tahmil ve tıbllye 
ilcre\lerl araıında bir fark 
yoktur. 

Mfllkiyeliler Izmir'de 
Millklye talebesinden on eekls 

klellik bir grob dCln İetanbul· 

dan şehrimize gelmletlr. Baynm 
genlerinde ıebrf mlade kalarak 

tedklklerde bulanacaklar ve lea· 
natikayı da göreceklerdir. Ca· 
martesi gClnil SelçaA• giderek 

Efez harabelerini, ondan ıonra 
da Bergama harabelerini gese· 

ceklerdlr. Mlllklye talebeleri 
Erkek muallim mektebinde mi· 
uf lr edllmlılerdlr. 

Kurban 
Paralarını 

Vlltyet köy bGroeonon ziraat, 
bıgcılık, ancalık, tavukçuluk, 
tatpncıhk, hayvan cinsini 111Ah 
itleri için ıalAhlyetlt kalemlere 
n bilginlere yaadırdığı otuza 
yakın köy conkları (BroeClrlerl) 
buımnlerlne (Matbaalan) ve· 
rllmlıtlr. Bunların tutarı 1500 
tanedir. Birbiri iiettıne ilpyda 
abnaeak ve köylere dağıtıla· 

caktır. 11 ve menim sırası gô· 
setilerek bunlar tiz elden bıı · 

bnlmaktadır. Böylece köylerde 
n köy okuma odalarındaki 

kltlphaneler yavıı yanı zen· 
glnletecektlr. Bu conklar ve 

saat 15 le toplanmıı, Dıı Ba· 
kaoı Bay Tevfik RnedO Aruı'n 
verdiği izahat dinlendikten 
sonra parti nizamnamesinde 
yıpılmaıı: rgerekll haysiyet dl· 
vanını ve Kamutay grubunca 
yapılması karoılaean pırıl özel 
enctlmenlerlnl seçmlstlr. 

Bay Venlatloe, Glrtd'den 
kaçmak tıaere Averof zırhlı · 
sına binerken aghyırak, « Ar· 
tık politika ile uğraemıyaca· 

ğım ve Yunanistan'• da dön· 
mlyeceğlm. • Demletlr. 

Maksimos'un sözleri: 

Harbiye lBıkanı Kondma, 
isyan elebaşılarının çok [ağır 
cezalar göreceğini ı: öylemlıtlr. 

Memleketimizde tevkif edilen 
Yunan gemileri, yarın ıerbest 
bırakılacaktır. Bee vagon dolusu 
ul Yunan zabit ve askerleri 

dökCUmesloe mini oldu ve 
Yunanistan'• bu kadar kflıtah · 
lakla teeebbaı edilen ulusal 
ikiliğin fenahklırından kurtardı. 

Eıas teekUAt kanununun 81 inci 
maddeılne tevfikan kara, deniz 
ve bava kuvvetlerinin ıef 1 
sıfatlle harbiye, bahriye, hava 
ve dahiliye bakanlarının oluıal 
mlnnettarlığa tercDman olma· 
larını ve uloeon bizzat me'f· 
codlyetine kareı tevcih edil· 
mle olan isyanı asilere kartı 

m6ıterek cebheye kahramanca 
hizmetleri eayeal nde ve eef le · 
rlnln baslretUrane kumındarıı 

Tayyare Cemiyetine 
Verenler Çoğalıyorlar 

bitikler ôz TClrkçedlr. 
içlerinde kôylGntln anlamı· 

yac.ğı yası yoktur. Terimler 
(lıtıllhlar) kôyldnfln bakımlDa 

n anlamaga uygundur. 
K~ylerde gözlf' görtllen, elle 

tatulan bir kallnnma vardır ki 
içten gelen bo hlzh gftven an· 
cak T4rk devriminin ( lnkılA · 
hının) köyla laerlnde yaptığı 
n yerleıtlrdlğl kavramın izle· 
rldlr. Bu broıarler barcın koy 
odalanna bedava verilecektir. 
Genel n arbk olanları da 5 ı O 
kurut aruında lıteklilere, ev· 
lere yayılmış olacaktır. 

Vali General Khım Dlrlğln 

kay bGroeandın köylere gôn· 
derttlğl bildirimleri baıılmıı 
olank doeyalar içinde uklan· 
maktadır. Bildirimlerden 7 DO· 

8. C. Bayar Is-
tanhu 1 'a Geliyor. 

lıtanbul , 13 ( Haıuıf ) -
Ökonoml Bakanı Bay Celil 
Bayır cama gana ıehrimlze 

gelecek tir. 

Elen hflkumetlnln sabık ba 
rlclye nazırı bay Makeimoı, 

Balkın andlaomaaı için: 
- Balkan andlaema11, Avro· 

pa'dakl sulh halkalarından hl· 
ıfnl teşkil eder. Demiştir. 

Mftcadele 
Henftz Bitmemiş! .. 

Bnlgarlstan'a iltica eden ge· 
neral Kamenoı beyanatında: 

Kamutay Tatil Yaptı 

Kamutay, Dahili Nizam· 
namesinde Tadilat Var. 

Ankara 13 (Husuet) - Kamutay bugtln toplanarak Kamutay 
dahili nlıamnımeelnln tadili ve nisanda İstanbul'da toplanacak 
beynelmilel kadınlar kongresi için 822 bin llrahk pul ba11lmaeı 
hakkındaki kanun ltyihalarını onaylamııtır. Kamutay, 27 martta 
toplanmak · cııere bayram tatili yapmıştır. 

~~~~~~---~~~~~~ 

Barem Kanununda Tadilat 

Bazı Dereceler Kaldırıldı 
16 Derece Olacak .. 

teslim olmak Ozere eneli 
UzanköprG'ye gelmltleree de 
bllAbare vazgeçerek Yunan hG· 
kô.metlne teıllm olmuelardır. 

Kondilis Atina'da: 
General Kondilla tayyare ile 

Atlna'ya gelmlı ve fevkalAde 
bir ıurette karıılanmıştır. Ge 
neral doğruca baebıkan bay 
Çaldariı'Jn evine gltmlttlr. Ora· 
da balkondan ahaliye bir nutuk 
ıöylemlıtlr. 

Kaça mal oldu? 
Yunan isyanı, hGktlmete 4 

milyon drahmiye mal olmuıtur. 
Atlna 13 (A.A) - Resmi 

gazete Bay Zıimlı'ln millete 
hlteb eden apgıdakl beyanna· 
meelnl neıretmektedtr. 

Elenler! 
Ynnanlstın'ı baştan aıağı 

lahrlb etmek tehlikesi gösteren 
ve karşısında yalnız Yunan 
uluaonu degll bOtGn oluslar 
~aeı _e~kArı:~momlyeslnl bulan· 
duan ıuurınz isyanın tenkili mG· 
nasebetlle bilktlmete:olosun mln· 
nettarlıgını :lfade etmek leterl m. 
Zira htlkumet azimli hattı ha 

Ankara, l:C (Ha10ıi) - ·Barem Kanununda bası tadlUt yapı· reketl, baeiretll gayretleri ve 
lacakbr. Haremde onlkl, ondört, onaltı, onyedl, ylrmllkl ve elli çabuk lcrutlle dahili ayrdığın 
bet1 liralık dereceler kaldırdmııtır. Barem onaltı derece olacaktır. öoilne geçti. Kardeı kanının ., ...................................................... ..... 

Telefon 3151 TAYYARE SftNEMASO Telefon 3151 
• 

BAYRAMDA Hergon Saat 11 de Başlar. 

13-15-17-19-21.15 Seansları Yapar. 

Fransa Akademisi azasından Georges OH ET'in bO.tftn dftnyaca tanınmış ölmez şaheseri olub Gaby 

MORLA Y ile Henri ROLLAN'ın temsil ettikleri 

Demö1rlhlane Müdürü 
Beniz lımlr'de bu kadar kuvvetli bir fillm daha göeterllmemlıtlr. 

Bir Kahkaha Ftlml 

Gemisi 
Tamamen Renkli 

Nuh un AYRICA 

Bugün 

.............................................. 
Torkce Sözlo FOKS Donya Havadisleri 

Son Defa Olarak Herkesin Beğendiği ve istediği 
KAFESTE AŞK - iki Gönfll Bir Olunca 

2 Filim 

altında hemen hemen kan dö· 
kftlmekelzla baetıran ordunun, 
donanmanın, hava kuvvetlerinin, 
tehir jandarma ve polisinin 
bClıfln zabit ve menaublarına 

tebriklerimi blldlrmelerlnl arın 
ederim. 

Bo snretle mftttebld ulus 
biran için mevcudiyetini teh· 
dld eden mClthlı tehlikeyi Cll· 
kftlerinln lfa11na devam edebil· 
mek için bertaraf etmtğe mu· 
vaffak olmoetur. Yon anlılar, 
devlet reisi ııfatlle ve azan 
eiyual hayatmda Yonanlatan 
tarihinin hl rçok bAdlaelerlne 
eahld olmuş bulunmıkl.~ım 

itibarile batan mllleıe aOktlnetl 
muhafaza, hökômete inzibatla 
itaat etmek ve vatana ve onun 
istikbaline tam bir hlmadla ve 
ayrılık kabul etmez bir halde 
kalmak için hltab ediyorum. 

Sofya, 13 ( A. A. ) - Yunan 
asllerl relıl general Kamenos 
demiştir ki: 

- Camhurlyet için mGcade 
leden, Makedonya n Trakya 
halkını mödafaa için elimizde 
topçu ve tayyare olmadığı için 
vaageçmete mecbur olduk, bot 
yere kan döktllmeelnln önlne 
geçmek istedik. Mflcadeleye 
başka cflmhurlyetcller tarafın· 

dan devam edilecektir. Çftokd 
cilmhurlyet f lkrl olusun rohonda 
derin bir sorett~ kökleemlt bu· 
lunmıktadır. 

SelAnlk, 13 (A.A) - Harbiye 
nazırı general Kondllts ecnebi 
gazete muhabirlerine htıkümete 
karıı gôıterdlklerl teveccllhden 
dolayı tetekkGr etmlt ve uller 
hiçbir merhamet eaerl görmek· 
sizin ibret olacak ceaalara çup· 
taralacaklardır, demlıtlr. Gelecek 
intihabat hakkında general Kon· 
dlllı, bu baıaıtakl kararın bat· 

- Sona 6 ıaeı yClsde -

Kurban panlannı veya kar· 
hanları tayyare cemiyetine ve· 
ren yorddıılar gtlnden gttne 

çoğalmaktadır. Bu hareket, b· 
mir'den baıb vtlAyedn dller 
kazalarında dı vardır. 

İamlr tayyare cemiyeti ıabe· 
el ne mtlıacaat ederek kurbe• 
paralarını n kurbanlarını tay· 
yareye nrenler gittikçe çoA•I· 

maktadır. DCln de btlyClk arab 
bancııı bay Maıtafa Tabane>Ala 
altı Ura, blyClk aıab banca•• 
bay Salih Tabınoğla altı Ura, 

Kartıyaka'da Alaybeylnde bak· 
kal bay Receb ıeklı lln nr· 
mitlerdir. Dandan bqka degtr· 

mendere'de bakkal KanoAlaD 
da tayyare cemiyetine canlı bir 

koyun vermletlr. Hamiyetli 

yurddaelarımıaın memleket mi· 
dafaasına karoı gôeterdlkleıl 
alaka takdirlere IAylktlr. 

Polislere Konferans 
Pollı memurlarına verilmek· 

te olan meıleki konferanılar9 
dan de halkevlnde denm edil· 

mittir. DClnktı konfennı emal· 
lyet mildtlrltlğCl adil kmm bat· 
kanı Bay Bolt\sl A.kgtımlı u · 
rafından (Meslek bilgin) hak· 
kında verllmtıtlr. 

Maarif 
Modorlokleri · 
Talimtnamesi •• 

Ankar•, 13 .. (Banıel) - M ... 
rlf mCldilrlftklerl ıaltmaanametl 
resmi guetede netredllmlıtlr. 

Ateş Çıktı 
Akoam eaat 17 ,,O da :ı. G61· 

tope tramvay caddesinde 788 
numaralı evde yangın çıkoı•f 
lıe de derhal yetlıllerek 130· 
dClıGlmiletGr . 

Ateı, eYID 'alt kabnda ,_k•· 
lan atr.ıten kurumlana harla· 
muı yGsClnden çıkmıfbr. 

Zarar udır. EYde. DoJO
Bank ikinci mlldClrtl Bay Ro· 
tenberg otanuktad11. 
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.ı D o· A K b 1 Ed·ı·b -,d ı Vilayet Meclisinin ziyetini Gözden Geçirecek ve Köy- ün, ır zanın a u 1 1 E i me Saygı Telgraflarına 
lolerle_B_aş_h_a_şa __ K_o_n_uş_a_caktır.. mesi Prensibi üzerinde Hararetli Cevablar Verdiler .. 

Vlllyet umumi mecllılnln Vail General KAsım Dlrik, 

kayllaDn n köylerin kalkın· 
maıı, aA•çl•odırma, Boıdığ 

yol ıa .. atı nHlr:loler hakkao· 
da gasetemise aoağıda\l bey•· 

anlamıo olan reçbn timdi kuru• • 

nana bulunmuştur: 

- Bayram gOnlerlnl kaza· 
l11da ve köylerde geçlrf'ceğlm. 

Kıetao kurtulan köylOofto :.ıi· 

rıaat itlerini, ihtiyaçlarını örnek 
köyleri ve köycOlftk kalkınma 

iolerlnl yakı11dın ve kayma· 
kamlarla birlikte görecf'ğf m ve 
gereğini yapacağım. Su hası ı 1· 

Jarandao B1kıntıya uğrıyan köy 
lcrl bir kez daha göreceğim. 

Köy k•lkıomumı anıkhyao 

yent yıl bGtçelerlnin İcabi ırı 

ilzerfnde köylil ile başbaı:ıa ko 
nuıprak oluııal ve eoysal ileri 
leyio sıçramalarını ve çoktan 
beri görmediğim köylümüzün 

can kaynaklarını daha yakın 

dan görerek gOvtnlml artara· 

ca~m. 

Bu ıırada hlıtm ~aoahn yeni 
biten hHusunu, kaekdtlarını 

1'e Kuoadaııadao gönaerlllb 
dlktlrllen ıhlamur ağaçlarını 

gôreceğlm. Vakit bulurum 
BozdaA köydae çıbrak Ödemiş 
kaymakamlığının 1800 metre 
ydkıt1ldlğlade olan Çavdar 
yaylaııoa bug6n açllrmakta 
olduğum yolu ı;öreceğlm. Şlm· 

dl oralarda kar nrdı. Yol 

oraya çıkınca baharda otomo· 

blllerle nracağız ve gelecek 
yal onları Ankara'nın Etmadağı, 
Buraa'nıu Uluğdığ gibi kayık 
•porlarıoı, turistler çekecek, 

bayık bir Hğhk ve ıpor kay· 
aagı olacakbr. Bu yıl 1'11Ayetlo 
fldanobk 'Ye ağaçlama plAnı 

meyvacılığa earılm11,ıhr. Bunla· 
rlD kurusu bile çok para geti· 
rlyor ve Baltık denizi çevre· 
sindeki devletler ençok kuru 
meyvı istemektedir. 

Ooun için badem, ceviz, 
vlone, erik, kaysı, şef tali, Hind 
olroası ve bnna benz~r meyva 

Vali General Kizım Dirik 

ağaçlarını köyUUer bilyilk le · 
tekle dikmekte ve yetittlrmek· 
tedlr. (600) köyde oehldllk 
koroları yapılmaktadar· Bunla· 
rıo çoğu dikllmlttir. Genel H · 

vaşta şehld düoen kahraman 
ların, baturlaun anmmafl için 
yapılao bu koroları köylQ çok 

benimsemiştir. Bu ağaçlara birer 

etiket takılacak ve bu iki savaş 
ta kaybolan batarların adları 

yazılacak ve çocuklar babaları 
nın, dedelerinin adlarını öylece 
anacık ve aayacaklardır. 

Bayram ....... 
~k genlıdr. 

Bir milyon fidan dlktlmlotlr. Kur banlar 
Bo rakkamı yakıek görmemek K S ) '~ 
•e eltkln telakki etmemek için aça atı 1 yor. 
tanlan da ıöylGyorum: Yar1D kurban bayramıdn·. 

Yalnıı Ödemiş kaz111 300 Bayram mftoaeebetlle çaroılarda 
bla, Tire 200 bine yakın, Me· abş·verit artmışhr. DCikkan 
laemen 150 binden aşl.:ındar. aahlblerlndeo birçoğu seyyar 
&erpma Te nıekl kazalar be suretlle bayramlak en•• sattar· 
lllı eon rakkamlarını vermedi· maktadırlar. Bu yftzdeo din 
ler. Yalnıı kıt ve yağmura Ar.ata içinde gr.çllemlyecek bir 
'-kmıyank Uerllyen bu leler kalabılık ve kargaeahk vardı. 
.... inanç nrmlttlr. Şimdi Kurhınlar; Baamahanenln arka 
kendi gôıGmle bunları görece· tarafında Melez caddesinde &•· 
1181. tılmaktndır. 

Viltyetlmlı tftrlö ekim çev· Dün y•ptığımız tahkikata 
telldlr. Yalnıı bağcılık n zey· göre kurbanlık koyunlar 6 12 
tltaelUAfn yetmedl~lo çok iyi Ura arBBında satılmaktadır. Bu· ......__ 

,,. ----- gün, bilhasaa ıkşan a doğru 

'enizelos Girid- kurban r•aı1er1nıa daha ıaeceğı 
d tahmin edilmektedir. 

en Nasıl Kaçtı Dr. E. H. ftstilndağ 
Ve Neler Söyledi. Hakkındaki Şayia .. 

Dr. Bay Ekrem Hıyrl Ü~ 
Ulodaf ın vefat ettiği hakkında 

garlb bir oayla çıkmıştır. Ar· 
kad•oımııı tınıyıb sevenler 
endite ve tcesıftr göstermlo, 
pylanın doğruluğu •eya yan· 
lıohğı ile alAkadar olmuşlardır. 

••• 
b· - B.,ı 1 inci aahlfede -
•ebfr tarafa gôtlremlyeceğlol •e d o~raca Salamla terNnesl· 

ile giderek gemiyi tesJlm ede· 

~lertnt beyan etmlolerd r. 

11 
•on berine, A•erof zarhh· 

~il kendi mGrettebatı ahnmıo 
'-il d'den tedarik olunan Veni · 
'- it neferler gemiye alındık· 
(~~-tonra Venlselos binmiş 'fe 

.._.._) aduına gltmlotlr. 

te 411 diplomatın (K11sos) u 
~Olh eımeıl, bu adanın Girlde 
11.a Y.kın olma11dır. ~ylendl · 
-.: g6re Venlaeloı birkaç gln 
~lr adada kalacak n mQ. 

4 ben baami bir tayyare u., 
~·,. hareket edecektir. 

Bay Ekrem Hayri Üstftodağ 
-;;ğdlr:-aıhhatt~dlr. Ge~e- has· 

talarını tedavi ile meoguldfir. 

Hilaliahmer'in Fa
kirlere Yardımları. 

BUAllahmer cemiyeti; don 
bayram mflnasebetlle 300 yok· 
ıul kadao ve çocuğa elblstlik 

kumao ve çorap dağıtmıotar. 

Hlmayeletf•l cemiyeti birçok 

fakir yanaya gtydlrmlttir. 

M •• k l c E • ilk topl•nhııodı BGyflklerfml· una aşa ar ereyan ttı.. Ze mrcllıln Nygıl8f1Dln bil 

Vilayet genel mecllel dün 
saat oodörtte Vali General KA 
zım Dirlk'ln başkaolığlDda top · 
landı. Geçen zabıt Utf b Meb· 
med Aldemir (Çtşme) tarafın · 

dan okundu. Ve aynen onay· 
landı. 

Meclis baı:kanı; mazbata en· 

cümt>nlnin meclis üyelerinin 
hukuki ve kanuni vaziyetleri 
hakkındaki raporunun okuna· 
cağıoa bildirdi. Hapor okundu. 
Hunda bütün üyelniu kanuni 
vaziyrtlrrl mu,·ıtfık görülmekte 
ve yalnız Üdr.mlş Oyderfnıl,.n 

Bay Huan Sc:rter bı&kk ında bir 
kaydı ihtiva etmekte idi. Me. 

ali şudur: 
Ôdr.oıiş'te sr.çim esDHında 

bazı rt>yler yalnız (Hasan) ola. 

rak ~ıktığı halde bu reyler de 
Bay Haeao Serter'e izafe edil . 
mlt ve böylece kabul olun. 
muştu. Hatta ha yüzden •ili 
yete ıiUyet vukubolmoo ve 

vilayetçe meı'ele kaymakamlak. 

tan sorulmuotu. Kaymakam· 
hktın verilen cevabda şiklyetin 
yerııiz olduğu ve bu reylerin 
Bay Hasan Sertu'e ald,bulun. 
doğu kaza idare heyetince ka 

bul edildiği bildlrilmiotl. 

Mazbata encümeni ; üyelerin 

vaziyetlerini ve .mazbatalarını 

ıet :. ik: ederken bu mea'ele hak· 
kında vUAyet makamında ve 
ve diğer dairelerde malumat 

olub olmadığını ıraştırmıo. tiki · 
yetin; son defa kaymakamhkça 

yerilen cevapla birlikte hukuk 

işleri müddrlOğOnde bulundu· 
ğonu tesbit etmlı ve hukuk 
işleri müdilrlOğloftn de mes'ele 
hakkında miltaleaaını almıotı. 

Bo miltaleada yaln1z (Hasan) 

yazılı reylrrlo Bay Basan Sert· 
ere ald telakki ve kabul edil· 

mesloin bnuoa uygun olmadı· 
ğı bildirilmekte idi. 

Mazbata eoc6menlnlo diğer 

azaları ekseriyetle hukuk itleri 
mGdtırltığln6o mOtaleaaını ka· 
bul etmlyerek bu Oyenln kanuni 

vasiyetinin muvafık olduğunu 

göstermekte, yalnız eoctımen 

azaeaodao avukat Bay Maeıafa 
MOnir (İzmir) itiraz kaydlle 
bunun mecllece taedlklol f9te · 

mekte idi. 

Pdazbata okunduktan ıonra 

Bay Muıtafa MOoir ıöz •larak: 
- Bir şahsiyete taalluk et· 

meel itibarile belki arzu edil· 
mlyen birşeydir, dedi. Ben ıah 

sen Hasan Serleri tanırım, ol • 
klyet edeni tanımım. Gazete· 
lerde bu mea'eleye dair bazı 

11eyler yazılmııtı. Netrlyat ıa 
hasına intikal eden bir mea· 

elenin lmecllate tedklk edilme· 
den geçmeıl ne kanuni, ne de 
vicdani olurdu. 

VllAyette veya onun daire· 
lerlode böyle hlr evrak olub 
olmadığı tetkik edildi ve bulun· 
du. Rey verildiği ıırada orada 

başka Hasanlar da varmıf. Ol· 
mamaeı varld değildir. Hukuk 
leleri mildGrlGğftnGn mdtaleaeı 

dr (Hasan) adına yazılı reyle 
rio Ba11n Serlere Alt telikkl 

edllmeelnin moYafık olamıya · 

c agını göıterlyor. Kaymakımbk 

-ıarlb bir ifade ve izahta bu 
Jonmadaa doğrudan doğruya 

!}ikayetl yolsuz ve eeaSBız gör· 
mektedir. Bence bu l11te karar 
vermek mevkllnde bulunan 
makam kaymakamlık dr.ğlldfr. 

Çünkü mazbatayı onun rlyaBe· 
tinde bulunan kazı idare heyeti 
vermiştir. Binaenal~yb son 
kararı genel mrclis vere 
cekıfr. Kaymalumlık fşio raa· 
sıodan k.açmacak şekilde cevab 
vr.rmfştir. K!ic; (H88an) reyi 
çıkm: şt ı r? Kaçı hangi Haean'• 
aid sayılmıştır. 

Hir de Ihsan Nuri vardar. 
Btnaroıl,.yb meclis mes'eleyl 
tetkik ettikten eorıra karar 
vermelidir. 

Mazbata ~ncüment üyesin · 
den bay Yusuf Ziya (Bayıodar) 

da bay Muıt•fa MOnlr'den 
sonra kalkarak. bıy Ha11n 
Serterlo nzlyetl hakkındaki 

mazbatayı ekseriyetle kabul 
ettiklerini ~e son eöziln mec· 
Hae ald olduğunu ~yledl. 

Vali General Kbım Dlrlk. 
izahat Yererek bu mea'eleolo 
vUAyete intikal ettiği zaman 
ciddi bir bassaelyet~ takip et 
tiğinf, şiUyet yazılırmdan bir · 
çok. (Basan) laı bulunduğu 

aolaııldığıoı telgraflı iki defa 
malftmat lıtedf ğlnl, kaymakam· 
lığın verdiği cenblardı (Ba· 
san) reylerinin Hasan Sertcr' e 
ald oldoğonun kabul edildiği 

blldtrlldlğlnl söyledi ve dedi ki: 

- Bu mecliste iiye bulunan 
arkadaşınız Ha11n Serter'dlr. 
Soyadlarınin yeni alındığı için 
Haean çıkan reyler bu arkadaı 
ilzerloe verildi. ÇGnk.Cl soya~· 

laranı henftz bauıo seçmenler 

bilmiyorlardı. VllAyet te banu 
ayraca meclise gnadermeğe lö· 
zum görmedi. 

Bay Mustafa Manlr tekrar 
söz alarak bu ıeklfn usolılz 

olduğunu ı-öyledl ve: 
- Kanunu bAklm kılın. 
Dedi. 
Bundan sonra avukat Bay 

Ekrem (Ödemlo) acele söz isti· 
yerek, Bıy Mustafa MOolr'io 
almıt olduğu rey kAğıtlara tel · 
kik edlllrBe orada bile bu 11e · 
kilde reylere teıadilf edilebile · 
ce~inl söyledi. 

Bay Moıtaf• MClnlr tekrar 
söz aldı ve: 

- Bay Ekrem kardeılm 

oüpheıılz bana nktlet urmedi. 
Kendi yazdıklarını mazbatada 

t6yle oleaydı, böyle olsaydı di· 
yorlar. M11batayı lmzalamıolar· 

dır. lıterlerae rOca etelnler. 

(Huaıı) reylerini Haıan Serter 
•eya BaND Nurl'ye •erme~e 
klmıenin hakkı yoktur. Kano· 
no hAklm kılm•k luımdar. 

Bay Murad Çınar da söz 
alarak., Bay Ekrem'ln ıöıOne 

cenb •erdi Ye: 

- Reylerin taenlf 1 sıruında 

bir Hukat .rk•daıımızın adının 
batına yaahtlıkla (Doktor) ke· 
Jlmeıl yMııldığı için o rey avu· 
kat arkadao lehine kabul edil· 

m•mlttl, dedi. A •akaı bay 
Ekremln lkGne ittlrak edemi 

yecegtm. Tahkikat aobu ı.,ı. 

mı11tır, Kıymakamhk topdaa 
cenb Yerwiotlr. Tabkihtı de· 

rlnleotlrmek liıamdır. 

Vall, tekrar söze b.1ohyarak: 

- Belki sözlerimde sürcd· 
Jhan v41u olmuotur, dedi. Yan· 
lıo ar.laıılmaaın. Asıl olan bu· 
kuk işleri mQdiirlftğO.nOn resmi 
evrak ftzerlndekl mfitalta~ıdır. 

Avukat Bay Fehmi Kural 
(Brrgamı) ıöz aldı, hukuki bı· 

llımdan ıııes'P.leyl lrtklk ederek 
fJaııao Sert,.ı'in uzlyerfn ka· 
nuni bulunduğunu söyledi. Mft 
zakneoln kifayeti re1r. kondu, 

onaylandı. O sırada Bay Mm 
tafa MODir usul baklunda ıöz 

latedi ve mazbatanın mutlak ıu 
rette reye koDnııyar•k iki oe· 
kilde ve ayrı ayn reye J onma· 
aını teklif etti. Meclil baok.anı: 

- Bay Muıtafa MGnlr ar· 
kıdaoımız 11bırsızhk gôeterme· 
ıelerdl ayol teJI yapacagımı gö· 
receklerdl. Dedi. 

dlrllmetl keıtirllnılı Ye medlı 

batk.anı tarafından telyuıları 

göoderllmloti. 

Din toplaoao mecllıte Ata· 
tlrk'ıen Ye Baobabo General 
ismet lnön6'odeo gelen telya 
zıları elrekll Ye tlddetll alkıt· 
lar arasında okunmuotur. BI 

yil"1etlmizlo telyeaılarını •t•~ı 

ya yuıyor•ıı: 

.. 

K. Dlrik 
Jzmlr Hliıl 

Viılytıt ~cnel kurultayının 

Hfdirilen duygularına tefek · 
kür eder, mu98f fakıyl'ller 

dllr.rlm. 

ReleicOmbur 
K. AtıtGık 

Başbakan ı~met lonnınden 

gelrn telynm: 
VllAyet g,.nel kurulı•yının 

gftzel duygularına tetekktlr 

edu, çah1ma11nı maHffakı· 

yede bitlrmeelnl dilerim. 
Batbakaa 

l.meı tnönl 

Bu sırada Bay Y uıuf Ziya 
(Bayındır) da tekrar aöı iet~dl n: Muallimler Soyadla· 

- Avukatlar kanunu elle rını Tescil Ettirecekler 
rinde tutanlardır. 

Dedi, ve 'lled'elenlo Bay Ha . 

ean Serter'in mtclls azası olsun 

mu, olm1110 mı ıe\llnde reye 
konulmaaı IAzım geldiğini aöy· 
ledi. 

Meclis h•tkanı tekrar aöse 
bışl11dı ve vali ııfatlle heHb 
vermek mevkiinde olmadığını, 

mecliee baıkaohk et1r1,.~le ol 

doğunu, tıhrlreo sorul ı t1a vl· 

layet makamının cevab ~ere· 
bileceğini, vlllyetln e\• ,.ll!ı- hu 

mee'eleyl meclise arzı11a lüzum 
görmediğini, mazbata encume· 

nl raporunun muallel ulıııa· 

dığıoı e(iyllycrek: 

- H•y H aean Serteı ı ~cllı 

Oyeıl ulmahrnıdır? 

Diye mee'eleyl reye koydu. 
Eller kalkta. Mecliıt baık.nı 

Nydı 2:1 rey, ekıeriyelle mecllı 
iyesi kalma11 ou.ylanmııtı. 

Alulı,i reye koyda, el kalkmadı. 

Mecllı baokanı, mecliı mil · 
zakereleıfnde diılplfn bAkfm 
bohınduğunu 'fe hu müzakere 
den toplantıda bulunmakt• 
olan bay Ha11n Serter'ln eu 
duymamaeı luımgeldlğinl aöy 
llyerek: 

- Prenılblere dokunan teY· 
lerl görGomeden geçemeyiz. 
Onaylanan ve onaylumıyan 

ark11daıların kıymetleri ayal 
derecededir. 

Dedi. Bundan eonra Atatlr· 
k'e vllAyet amomi meclialnlD 
tazlmıt duygularını bildiren 
telgrafa gelen cnab okundu. 
Telgrafın okunotunu ıOrekU 
bir alkış takip etti. 

Batkan bund•D •onra luhat 
verdi, nktletlerdea gelen ıon 
emirler eebeblle bldcedekl açı· 
gın bıyll ualdığını ıôyledl, 

bldce lubnameelle mdtale•na· 
menin arada bastmlmakta olda· 
ğunn, bu yGıden baolann timdi 
mecliste okunaduyacagını '6y· 
ledl Ye encGmenlerln eeçlmlne 

geçildi. Neticede muhteUf eacl· 

menlere •t•A•dakl aetat latlhab 
edildi: 

Bldce eaclmenlae: Bay Narl 
Fettah, bay Ahmed Şlkrl, •1 

Maarif mftdftrlOğClodeD bG· 
tdn mf!ktehler baomualllmllk· 
lerlne gönderll,.o bir bildirimde 

soyadı yaeaeına 8Ör" muallim· 

ferin der h•I ıoyadlarını teecll 
ettirmeleri ve ntlfoı tr.zkerele· 

rloto taıdikli bir ıoretlal göa· 
dermeleri bildlrilmlttlr. Enelce 

gönderilen diğer bildirimden 
bahsedilerek ıoyıdlısrıa.ın teaclll 

muamelel. tinin eo"ok m .. t ayı 
IODUDa kıaılar bltl:ilrrıtfl\ bil· 
ıiirllm ·~tit. 

~~~~~-·---~ - -~-
Mustafa Miln\r flv. r) ._a, 
tlaun ( ~lergıuua), h.w Va.lift 
(8eyınd1r), bay H;1o1 ... Mllbar· 
rem (Ödemli), bay M·'11u"4 
Fa.hri (Seferihlısar), blıi)' Semi 
(Tire). 

Maaril encum11nlot: bay•• 
Fatma, bay Mt:bmed Ali, av .. • 
kat b•y Fehmi (Ber~m:.), WJ 
Y.sıuf Ziya (Bayındır), bay Se· 

Um (Ödemif), avukat bay Ma· 
rad Çınar (bıutr), bav Ulkauet 

(Tire). 
S.~hlc itleri (Sıhb•lj en.:I 

menine: 

Bayan Maide Kbım Dirlk, 
Dr. bıy luettla, Dr. bay Ot· 
man Y oaoı, Eczacı b.y F erld, 
Dr. bay Kimran Kenan (Is· 

mir), Dr. b.y A11m (Kemal· 
pap), bay Muıtafa Oaaraa 
(Menemen). 

Nafıa enclmenlne: Bq Ek· 
rem, bay Rauf (Ôdemlt). bay 
Emin (Karabaran), bay Necati 

(Dikili), b•y Aclan (Tire), bay 
Muzaffer Abalı (Meoemea), 

bıy Sırn (Foça), bay Ömer 

LGtfl (Torbala). 

Ziraat, baytar n lcl•re en· 

c6mealae: 
Bay Ref lk, Hikmet (Tfre). 

bay A..akat Kemal (Menemen), 

bay Ha.eyin A•nl (Url•), bay 

Aldemlr (Çeıme), bay Aıml 

(Kupduı), bay lımall (Kemal· 
pap) aeçllmltlerdlr. Umami 
mecllı GnGmtbdekt balla çu· 

· .. mba gla4 IUI oad6rtte top· 
..... br. 



- Br.şı 1 inci yüzde -
dılşmonlardon kurtararak hepi· 

mfaln lf ıibar edebileceğimiz 

kuvvetli ve müttebid bir devlet 

ol bilmesi için yeni es slar 

dahilinde Yunanlsten'ı tenelke 

dalma halkın ir desine fstlnad 

ederek azim ve lsrnrJa çalışı· 

cağız. Yunan ulusu konunun 

dalma hCıklm olacağından ve 

bu suretle elmdf ki neslin artık 

hiçbir zaman bu son on güoOn 

manzarasını görmlyece~lne emin 

olsun. Ulus hfikumete iti med 

et in . Vııtoo bütün olusunun 

mOz heretlle elde edilen büyük 

parlak muvnf faıı.:ıyetten dolayı 

ordu, bovo, donanma, j ndorma 

ve polis kuvvetlerine borçla 

olduğu mlonettorlığı oela anot 

mıyacaktır. Bu büyük muvaf· 

fakıyetl müdafaa edeceğimizden 
emin olunuz. Hal ·ın ihtiyacını 

tamamen tatmin edecek veçhile 

nizamın tekrar tesisi ve siyasal 

ve idari temizliğin ifa ı için 

sükunete ihtiyacı olan hükti· 

met kendisine tam bir surette 

güvenmesini ulustan istiyor. 

Harbiye hak nmı karşılarken 

nnmu lu ve cesur mesai arka 

da~ımızı ulusal ordu ile sefer· 

her edilen :ulu la donanma ve 

nsllerl d ğıtan zıferf mlzlo ami· 

ralinl kareılayoruz. Devlet, kara 

da, havada kendJslnl tekrar 

korumak için ç lı~anları lazım 
olduğu veçblle mükafatlnndıre· 

c k ve kendisi için mücadelede 

Glenlerlo hatırasını dnlms tızlz 

edecektir. Çetin -ve mftellfm bir 

efer yaptık. fakat hal ın yar· 

dım ve fş beraberlfglle neticeye 

varacağız. Yaşasın Yunanistan, 

yaşa ın ordu, yaşasıo don oma, 

yaşasın hava kuvvetleri, yaşasın 

Yun o ulusu. 

General Kondilisin nutku: 
Borblye ba anı general Kon· 

dllis nutkunda demiştir kf: 

- Bundan 2500 sene evel 

Daryüe Yunanfstan'a gönderdiği 

elçileri v eıtaslle motonat ıslll· 

meli olarak tuz ve ıopr k le· 

tedi. Elen nefret ve lnf lall o 

derece bOyilk oldu kf, Isparta· 

lılar büyük kralın elçilerini 

Kaid uçurumuna attılar. 

idare edilen olueal hükumet 

maruz kalınan hasarları istika. 

met ve huhlsl tamir edebile· 

cektlr. Ben bir an bile l;anun· 

don dı~arı çıkm mış ve şuursuz 

rakl blerimlzin başlarıoı hlzz t 

·endllerine ezdirmlş olun Bay 
Çaldarls'e itaat ettiğimi ve kö· 

rO • körüne itaat edeceğimi size 

ilk olarak bildirlyorom. Çal · 

daris ismi ve Yunanistan ismi 

bütQn medeni dünya tarafındın 

hOrmetle ııılmaktadır. 

Generr: I Konoills el>zlerinl, 

on snn k"r .. iç 'nde sabırla 

beklemiş ve nudir bir soğuk 

ve eiddr.tle döğılşwüş olan ceh 

be ordusunun ayol zamanda 

şfm 1 Yunanf lanın da selamını 

getirdiğini söylemiş ve bugünkü 

zaferin Elenligln tam ittihadı 

için bir hareket noktası teşkil 

etmesini temenni eyliyerek söz· 
lerlnl bitirmiştir. 

Bay .Metak as'm ı. ~utku 

General Koodills'ten eoora 

devlet Bakanı bay Metaksae 

bir nutuk eöyllyerek ezcümle 

demiştir ki: 

- BagOn tarihi hlr dıklka· 

yı te 'ld ediyoruz. 20 sene 

sOrmüş olan müelllm bir da· 

bili eava~ın ıonunu tes'ld edl· 

yoruz. Fakat zaferimiz müete· 

mir bir rejimle tahkim edil· 

me.ıee noluıan olacaktır. Bunun 

için kanun 1 yanın muharrik· 

lerlne, asilerin başlarına hütOn 

şlddetlle çarpılmalıdır. Ti ki 

hiçbir kimse, ilerde buna ben· 

zer bir eergOzeştln tekrarını 

dfişünme in. Keza umumi as· 

keri siyasal hizmetleri bunları 
çfirüten ta ffün unsurlerındao 

temizlemek lazımdır. Galib gel· 
dik, fakat bizzat bu zaferle 

Yunanı tao'rn mukodderarı için 

mes'uliyet deruhde etmiş hu· 

lunuyoruz. Ve ey Yunan ulusa, 

eğer senin his ve arzularına 

uymaz ak, blltOn tehevvürünle 

bize karşı döneblleceksln. Fakat 

hunlara uyocağımızdan eminiz. 

Bıı kaoaatledlr ki eeslml senin 

için yükseltiyor ve haykırıyo· 

rom: "Yaoasın Elen ulueu.,, 

Bahriye Bakanının 
I utku: 

Bugünlerde buna benzer bir 

hareket ~nursuz bir adımla 

onun hızı harp gemilerini ça . 

lan bizi boyunduruk altına at· 

mok iddiasına düşen çetesi ta· 
rafından tP.krar edilmiştir. 

Onlara karşılık verildi ve bu 

karşılığın ne olduğunu biliyoruz. 

B y Kondilis ulusun elltihı, 

uvvetlerlnl ve seferber edilen 

balkı tazimle yad ettikten sonra 

sözlerine u suretle devam et· 
mlşti:-: 

Bundan sonra bahriye ha· 

kanı mira) De!matle, evvelki 

cumartesi bahriye bakanlığını 

deruhte ettiği zaman vaziyetin 

ümld kırıcı bir halde oldu~ono 

ve fak t kabramao ve eadık 

bahriyelilerin azim ve merbu· 

tlyetled, Elen'lerln vatanper· 

verllğl mucizeler yoratabilece· 

ğlnl göstermiş bulunduğunu 

eöylemtş ve demiştir ki: 

- Bey Çaldaris gibi faziletli 

bir devlet adamı tarafından 

- A 1 filo bütün hnee · 

ratl kanuni hükumetin em 

rlne tekrar geçmiştir. Şimdi 

bahriyenin hakiki blrliğlnfo 

tekrar tesisine çalışacaktır. Do · 

nsnmııda itaat Jzllk bundan 

böyle nihayet bulmuştur. Ar· 

tık şahsi ment'utlerl değil yal · 

nız Yunanı tan'ı mQdafaaye 

timade mtıttehlt donanma mev· 

cuddur. 

Amlraldan sonra bava ba · 

kanı bay Sklna bir nutuk: söy· 

lemi ş v O!ldan ıonra Atioa 

beledly,. l ,,kanı bay Kotzlas, 

eserinden dolayı hükumete 

minnettarlığını bildirerek: mee' 

:ullerln mteal olacak veçhtle 

cezılandırılmılarını lıtemlettr. 

Atlna 12 ( A.A ) - Havas 

ajansından: 

E ki memurlar yerlerine 

oturmoel11r ve bn suretle isyan 

kat'i surette nihayet bulmuştur. 

Gfrld ,·ıılfel bay Apo.stikfs bu 

aabah vazifesine tekrar başla· 

mış ve general Dedes de Girld 

fırkası komandaolığını tekrar 

ele alın • ~tır. Bugün her tarafta 

e ki memurlar vazHelerlne baş 

hyacaktır. 

Diğer cihetten Haoyada asi· 

lf'r t•rafınd ım rehf n olarak tu· 

tulanlır da tahll1e edllmlele :· 

dlr. Aıllerfn f'Jinde esir olen 

bahriye zıbhlerl kumanda mev· 

kllne tekrar gc~rniolerdfr. P ara 

n Leon torpido mnhrlplerlle 

Nerös denizaltı gemisi Suda 

llmanında hilktlmetten talimat 

beldlyorlar. Jııyon bu ıurerle 
General Kondlllsln taarruz ha· 

reketlnden 24: . eaıt sonra of ha· 

yet bıılmoş oluyor. isyan en 

az kan dökdlmek suretlle has· 

tmlmışea dı maddi zayiat çok 

mühimdir. 

Papula teslim oldu: 
Atine 12 ( A.A ) - Atlna 

ajansı Atlna aellerinfn şef 1 ge· 

neral Papulasın hilkumete tes· 

llm olduğunu bildiriyor. 

Adalarda Normal idare: 
Atinı, 12 (A.A) - Havas 

ajansından: 

Hükumet Midilli, Sakız " 

Sısamı tekrar işgal etmfotir. 

Atina, 12 (A.A) - Asi ge· 

mlleıden Paara göndermiş ol· 

doğu bir telsizde Peara ve Leon 

torpido muhriplerl ile Blredl 

ismindeki deniz altı gemfllndekl 

denizaltı gemisindeki asi zabit· 

lerln bn gemileri gizlice terke· 

derek mQrettebatlarını bırakmıo 

olduklarıoı blldlrmlotlr. Bu llç 

ıeml Sudı limanında htıkumetin 

emirlerini beklemektedir. Bu ilk 

tc-lsfzden ııonra mftteaddlt telsiz 

muhabereleri yapılmıştır. Bnn· 

lardan ınlaoıldığıoa göre A verof 

ltalyan eahillerfne n ihtimal 

Rodos' do~ro yola çıkmıştır. 

Peare'dan alınan son telsize 

göre Hanye'da rehin olarak 

tevkif edilmiş olan eşbosın ktif· 

Cesf serbest hır kılmıştır. Bun· -

... .. • 1 1 • • 

üyül~ Bir Miting Y apılmıştıı 
ların içerisinde hükumete s•dık 

k lmı~ olan bahriye zabitleri 

vardır. Bu zabitler asiler ter@a· 

neden ahnırsk getirtlmiotlr. 

Şf mdi bo zabitler asiler tara 

fından terkedllen ~emllerdeld 

vazifelerini ellerine almıolardır. 

Glrid •alisi bay Apoatllds tekrar 

vazifesine ha~lamıştır. ~lrefts 

d«'niıaltı gemisi tersaneye avdet 

etmek emrini almıştır. 

General Dedeı tekrar GI 

rlddekl fırka kumaodanlı~ını 

lmıştır . Bugftn diğer adalar· 

daki hOkıimet memurları yer· 

lerlne iade edtlmit ve tekrar 

vazifeleri baoını geçmio olacak· 

lerdır. Atlna'da Venfzelos'un 

hesabına hareket eden ve dün 

aktııma kader ortaya çıkmamış 

olan general Papulas bu eaboh 

teslim olmuetur. 

Bütün şehirler bayraklarla 

donanmıştır. Atloa gPnerul 

Kandili 'e parlak bir istikbal 

merasimi hazırlamaktadır. Pay· 

taht bugün saat 16 da maaz· 

zam bir miting aktederek bü· 

tün Yunınlatan'ın Çalılarla hü· 

ktimetlne minnettarlığını ve 

bağlıl•ğını göstermektedir. 

Ehediven otursun: 
Kan, 12 (A.A) - General 

Plastıras Fransa'yı dônmüştQr. 

Bunya yıkın bir yerde fsllra· 

hate çekilecektir. 

ReisicOmhurun ta,·siye i: 
Atine, 12 (A.A) - Bay Çal· 

darla matbuat m6meselllerfne 

beyanattı bulunarak memleke· 

tin her tarafında tabii vaziyetin 

teeıe6s etmft olduğunu 'e ad· 

kun ve intizamın kat'i surette 

temini f çln fcabeden tedbl rlerin 

alınacağını U&ve etmiştir. 

Başbakan halktan aOkunetl 

muhafaza ve hükumete gilven· 

mesfni istemiştir. Bundan batka 

releicümhur hükumete bir teb· 

rik telgrafı göndermiştir. Mcı. 

şarlleyh alAkadar nazırları bü· 

tOn memleketin sadık ordu ve 

donanmaya minnet ve şilkranı· 

nı blldirmiye memur etmiotlr. 

· Relıicümhor halktan htıkumete 

itaat etmeıinl lıtemektedir. 

B. Venizelos Kassos'ta: 
1 

Roma 12 ( A.A) - Reemi 

mahafllden teyld edildiğine gö· 

re bay Veolzelos Averof kro· 

nzörftnden Kas os adaeına çık· 

mıotır. Kendisi nezaret altın· 

dadır. Hakkında slyaai mtUtecl 

muamelesi yapılıyor. Yani iade 

edllmemeal muhtemeldir. Zan· 

nolonduğuna göre madam Ve· 

nfzelo&'la yoz kadar zabit de 

ayni adaya çıkmışlardır. 

Kavala ltalyan Konso
loshanesine bomba dOştO: 

Roma 12 (A. A) - Kavala 

şehrinin bombardımanı esnasın· 

da bir gülle İtalyan konsolos · 

• 

ban~elne icabet etmiş olduğun· 

dan Atına'dakl İtalyan orta 

elçisi Yunan başbakanı Bay 

Ç idari nezdinde teşebbOete 

bulonmuotur. Bay Çıldarls hA 

dlsenin vuukouna son derece 

miıtee lf olduğunu beyan ve 

mee'ollyetln meydana çıkarılma· 

sı için tahkikat yapılacağını ve 

haearatan tamir olunacağını ili· 
ve etmietlr. 

Bulgaristan'a teslim olan· 
far: 

Sofya 13 (A.A) - Bulgar 

memurlarına teellnı olmut olın 

asi Yanan zabltlerlle efra ı 

bu geceyi Kırcaall'de geçire · 

celderdir. Banlar yarın Korlo· 

vaya gönderi\f~cekltr ve orada 

hükt1met m~murlorının neza· 

retl altında lsk.tin edileceklerdir. 

Bize yeni teslim olanlar: 
Çanakkale 1 t (A.A) - Yu· 

nanlı asi kuvvetlerden bir fır· 

ka kumnodanile bir miralay, 

bazı zabltlt!r ve 26 nefer hu · 

gün hlr motörle A}'\'acık'ın 

Babakale limanına ı?elmlşlerdlr. 

Bunl rın Uedeağaç'tan evvelıi 

Mldilll'yl'! leldlklerl ve orada 

barınamayarak bükümetlmfze 

eı~ındıkları anlaeılmıfJhr. 

ANA DOLU - }'ırka kuman· 

danı G. Ulmltri Atanatltr. 

Ayvalık 'a iltka edenler: 
Ayvalık, 12 (A.A) - MI · 

dilll'nf n A verof tarafından fo 

gali dolayısile Ayvalık'a iltica 

eden Midilli valielle iki sayln 

dün İzmlr'e gittiler. Bugün 

gelen bir motörle Mldllli'ye 

Venfzelos tarafından gönderilen 

adalar vafüi He kıdemli yüz· 

ba~ı rfirbeslnd~ bir bahriye 

zabiti ve Midilli mevki kuman· 
dıoı kıdemll bir yftzhaoı iltica 

etml,lerdlr. İltlcalarına eebeb 

Mldllll'dekl askerin tekrar 

Atlno'ya müracaat ederek hO· 

kumete arzı sadakat etmeleri· 

dlr. Venlzelos'on kan döktU· 

mealne taraftar olmadığı ve 

kendisinin A verof zırhlısında 

bulunduğu ifadelerinden anla

oılmaeına nazaran hfikdmet va· 

zlyete tamamlle h4klmdlr. 

Averof teslim oldu: 
Atlna, 12 (A.A) - Royter 

ajansı bildiriyor: 

Yanın isyanı gerek karada 

n gerek denizde tamamtle 

tenkil edflmlotlr. Anrof gemisi 

Venlzelos ile taraftarlarını Kas· 

sos adasına çıkardıktan sonra 

teslfnı olmak üzere Salamın 

tersanesine gideceğini telsizle 

bildirmiştir. Girld'de hiUuimet 

memurları tekrar itlerine baş · 

lamıelardır. Makedon)a'da za. 

bitler tarafından terkedllmfo 

olan binlerce efrıd vnkua ge· 

len müsademelerde hükumet 

kıt'atının uğradığı zayiattan 

çok ağır zayiata uğramışlardı 

Hfikumet telefatı 11 ve yır 

lıların mlkdarı 28 dir. 

Midilli Valisi ve 
Arkadaşları Gitti. 

.Midillinin Çaldarls (ırk~ 
valisi bıy Panayot Rueo 1 
arkadaşları • eskf Elen eıylavl 
rında Bay Dimltrl Yorgan 
ve Bay Lazanae Ayvalık'• b 
kumetimu~e iltica ettikten ıoıı 
otomobtlle şehrimize geloı 

lerdl. Dünkü sayımızda 
zatlarla yaptığımız nıftlıikatı 
yazmıttık. 

isyanın baııtırıldığı 
üzerine dost Yunan boku 
tinin bu üç nıillteclsl eve 
akeam eaat on dokuzda (Deoı 

taş) motörtle Mtdllll'ye d 
mOşlerdJr. 

Versay Muahe-I 
desini Ilılal Mı? 

- Batı 1 inci yüzde -
şafıodan bahsetmişti. 

Berllo 1;3 (A.A) - .Fraıı 
hava ateoesl bay Lero Puaok• 

Alman lıno bakanı tarafıoM 
kabul edflmlo ve kendisi 
A·man askeri havacılığı 
14tı bıkkındı mahlmat 
mittir. 

Berlln 13 ( A.A) -
Ajınsı muhabirinden: 

Alının hava bnkanhğıll 

Franııız, f nglllı ve hal yan b• 
ateoelerloe verdl~l malumat '' 
say muahede&fnln kat'f bir 
illi değil, fakat nazl fırkasıll 

hakikatler polhlka@ının 

tatblkidlr. J 
l ·4· 1935 tarihinden ltlbıı'.) 

Ahnıoya'nın resmen bir ut 
hava teşkll4tı ·olacaktır. AlllJ 
ya beş hava mıntoka ile bit 

deniz hava mıntakaeına tak 
edilecektir. Hava bakanlığı 
vfl ve askeri havacılığa tak 

edilmekte olan hava mevco 
nun yekununu ve mafzeJ 
mlktar•nı heoüı tayin ede 
yeceğlni blldirmlttlr. 

Spor Hareketlerj 

Bayramda 
Fudbol l\ılaçları1 

BugOn Afyon yollle şehri 
gelecek olan Ankara eamply 

' Çankaya fodbol takımı b• 
mın birinci ve QçOncO. gool 
K. S. K. ve Göztepe takı 
tile ıyrı ayrı karoılaıaca~ı 
Bu akşam iki koltıb arası5 
hangi gOn hangi takımın o1~ 

yacağı kararlaştmlacaktır. 

Altay - Altınordr.J 
Bayramın lkhıcf gilnO 

kopa maçı yapacak olan All' 
Altınordu birinci ve ikinci 
kım maçlarının hakemleri e 

mfştlr. Saat 14 de oynıf' 
2 inci takımlar maçı h•*' 

Göztepe'den Bay Ferid, 1 1 
takımlar maçının hakemi 

1zmlrepor'dan Bay Sahridlt 

,#<i 
'TE1 ).RASINDI\ 

'lefrika numara ı: 2 

Kı ınının Hulasa ı 
Deliler ara ıodayım. Bir deli 

bğırıyor, a~hyor. Ieçhul kadın· 
lardan bahsediyor. Adı Nazım imi§. 

.,N,, 

Ya:zao::Orhan Rahmi:Gökçe -

- Benim ruhum baeka hirşey 
arıyor, üzfılmek, kırılmak istiyor .. 
Belki güliinçtür. Kendini tahlil 
cd n yanılır, fakat yalan ıtiyleme:ı. 

Aynanın karemoda 

dilini cık r o, bunu kendisine 

yapmış olur .. 

hltab edeyim ·demişti· şimdi 

sen bir fen damı oldun, bir 

me lek ad nu... Ben ise, ne 

bileyim, hiçbir işe yarayacağımı 

zannetmiyorum. Anlıyorum ki, 

hen, ruban besteyım. .llütün 

bu güzel cazib gö!terlolmln 

altında ya çok haris, ya hırçm 

ve mağrur, yahud da. ne diye· 

ylm, ne olduğu anla~ılmaz bir 

ruh toş1yornm.. Ve bu ruh, 
korkarım, birgftn oana ·~ıra 

mal ol cek ... 

dlm. Heni görünce bir çocuk 

gibi ellerini çırptı: 

- Oh ·dedi· oh ... Gel, yarın 

ak~oııı adadı bana mlsaf lr ol. 

Erte 1 akşam dikkat ettim; 

heyecanlı görOoüyordu. Bu 

ruhi tezahür altında ben, derin 

derin homurdanan bir Jırtına 

sezdim. Anladım ki, o; arad1ğı 
aşkı bulmuotu .. Nazım o ak~am 

ıık sık ııusuyor ve gözleri, ka· 

ranlıklarıo uzak eteklerinde 
4deta bir hayalle uğraşıyordu. 

- Sevmek, hem de şuur· 

suzca sevmek, ne gOzel blroey? 

Demlotl. Bu cıımle içinde 

açık bir itiraf vardı. Dört gün 

sonra Sirkeci garında şlmen· 

dlfer hareket ederken elimi 

kuvvetle eıktı. Gözleri, gözle . 

rhne bakamıyordu: 

asıl 'azım ·dedim çok 

mu ae•iyoreun? 

Tren hareket etmlotl. GüldO: 

- Olureey değUsln doktor 
·dedi. haydi eellmetle!,. 

wsankl dünyamızın met~ 
ne bir bomba kondu 'fe 

bomba patlıyarık bir ~~ 
Avrupa ve Asya sahası o 

kıtrı parçaladı, ortalığı 1
1 

verdi. 

Şimdi bOtOn Annpa'aıo 6 

rlnden bir yangın hHası 

yor. Bir gece mümkün ol•' 
yıldızlırdın toprağın bil ~ 
seyredilse!. Kimblllr bu Y'"; 
ortaeında zavallı lnaanlığıD 

dan sola kovuean dalg•1 

rkada~ım emra"ı asabiye müta· 
ha ısı doktor bu deliye uid bir 
defter karıotınyor \C sonra anla· 
tıyor, diyor ki: 

- Ben lıbbiyede idim, o da 
mulkiyede .• Genç, güzel bir erkekti. 
Serveti vardı. :Fakat bunlar onu 
tatmin etmiyordu. İğilmi§, gurur· 
uz, zebun kadmlıırdnn hollırnmı· 

,,.-. .. ..1- :o,.,. ..... , 

Ben omın ba f lklrlerine eık

sık itiraz ederdim. Fakat hiç 

dinlemezdi. Mektebten ikimizde 

ayni enede çıktık. Senelerce 

arkadaşlık ettiğim Nazım son 

görüşmelerimizden birlude: 

_.. rtı s11u doktor diye 

Ben ona ıadece: 

- Canını Nazım -demletlm· 
Blztm mesleğimiz böyle hidi · 

eletl nadir kaydeıler. Bir za · 
man gelecek, eeo de tabiile· 

şecek io .. 

Stej lcln Porls'e gldecf'ktlna. 

fzmlr'c kadar gitmiş. ıiilemi 
ziyaret etmiştim. lstanbul' 

dOoOşte vapurda ona raet2el· 

Bu, onun, o gftne kadar hiç 

göstermediği bir haldi. Gene 

farkedlyordum ki, Nazım ayni 

zamanda meyueto. 1''akat ye~tl 

gözlerinden en küçük bir tiki· 

yet ızmıyordo. Ona, sormadım, 
çünkü o, ı tırabını söylemtye· 

cek, yefsini yalnız hııeına haz 

medecek kadar gururloydı .. 

Bana yalnız: 

Doktor ırkadaoım bu mu· 
kaddemeyl yaptıktan ıonra: 

- Şimdi de ·dedi· on defteri 

okuyalım ... 1tk defı bir mühbe· 
mlyet ıezecekaln .. Fakat vak'a· 

lar bllAhare ıydınlanıcaktır. 

Doktor bunu mOteakıb oku· 

mağa başladı. Bu ilk kısımlar 

umumi barb haşlengıcını tanir 

ediyor ve şöylo ba~lıyordo: 

1 feryatları, lolltRtrf, top, ' 

sesleri nasıl doyulacak 'fC " 

görQlecek ve bu Be ler gölı:• 
• bede nasıl akisler bırakaC1 fı 

Şehirler, köyler, topra1' 

çaları, fobdkalar, yerslCI 
heryer, neyi var neyi 1°~ 
hududlıra Yeriyor. Hnd0~ 
mOtemadlyen kemiriyor. 

- Sonu var -
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Tefrika No. 2 .l\1. AYHAN 
Ankara, 12 (A.A) - Türk ani ölümile memlt:keılo ilim 

tarihi tetkik cemiyetinden: hayali ve Tılrk tarihi tetkik 

Ha ydud; Ben de hu dağlarda adsız bir 
beyim, dedi. Bir ıs-

eafda bulunan duygulu halkımız 
bukerre de kurban bayramı 

m1lna~~beıile kurbanlarım tay· 
yare cemiyetine vermek ımre· 

tile borçlu oldukları milli va
zifelerini yerine ,getirmektedir· 
ler. İki llç gOndenberfj halkımız 
davul, zoma çaldırmak suretlle 
sokaklarda s~vloclnJ izhar, kur· 
ban koyunları ile kurban be 
dellerlol cemiyete götürmekte 
dir. Koyun ve para teberrü 
eden vatand11şlarm isimlerini 

Türk tarihi tetkik cemiyeti· cemiyeti kıyme li bir Oyeılnl 

nin kurulduğu gOndenberl ola· kıybetmlıtir. 

sal tarihimizin aydınlanmaeı lzınlr eaylnı B. Mebmad 
işinde ve tarih kurumu baş· Esad bogftn lnkılib dtrtlae 
kanlığında bllglslyle, erdemiyle bıtlarken Yuıof Akçarı'nıa ph· 
fera~ıth çıhşmaeıyle değerli slyetl ve lnkılipçıhğı hıklunda 

lık çaldı, ormandan iki kişi göründü. hizmetlerde bulunan ve ebedi bir konferans nrmek ıorettle 
kaybı arkadaoları araınnda bü· h•tıraıını taziz etmlttlr. Uaua 

seneler pro(eeörlOk ettl~I An· 
yok bir boşluk bırakan Kars kara hukuk fakbltttıl talebele· 

Tefriknın ııın dün inti~ar eden 
kı rnıoın hulii ası : 

Asya ortasında Altında~ eteğin· 

ılc biri genç, di~cri otu1lıeşJik iki 
Türk atlıeı gidiyor. Genç, bir Bey· 
dir. Diğeri de uşağıdır ve adı Sa· 
laktır. Beyin ismi iıe Aybeydir. 
Bir Qnrkı söyliyor ve bu arada bir 
giyik duruyor. Uşak giyiği almağa 
giderken, bir Kırgız haydut çetesi· 
nin baskınına uğrayorlar, bunlara 
kcmend atılıyor . .Fakat haydutların 
rei&i KariıboAa ile Salak, taoışıyor· 

lar ve bu euretle kurtuluyorlar. 
Gen~. giyiğe oku atarken; 

- Buhara dilberinin şeref ine! 
Demişti ... 

-2-
Ulğer haydutlar da hayret 

içindeydiler. Reis Kıraboğa : 

- Oğullar! ·dedi· Siz bo 
Salığı tanımazsınız. Kılıcını, 

mır.rağrnı, okunun zorunu da 
bllmezelnfz. Bu adam, pehli· 
nndır .. 

Salık, 

dlgl eşi 

mandar .• 

gök tınrmın yetfştlr

bulunmaz bir kahra · 

Koraboao buolım söylerken, 
Salak, ettf bir h eyecan içinde 
gftltımslyordu. Sonra birdenbire 
kendini toparladı, Aybeylo ya · 
oma ko~ta. 

Aybey çehresini ekşitmiş, kaş 
)arını çatmıştı. Bir eli, geniş 

yazın hançerinin kabzasındaydı. 
- Demek aeo bu uğraları 

tanıyorsun ha!. 

- Tanırım Aybey.. Fakat 
yalnız bir tanesini, reisi tanmm .. 

Kıraboğa, yanlarına geldi : 
Salak, Beyinin adı ne?. 
Aybey! 
Hangi kabileden? 
Tokyolardan. 
İsterseniz bize hu akeam 

ınfeaf ir olun! 

Salık, Aybeyln yüzüne baktı. 
Aybey, bu iri yarı hayduda 
Yavaş yınş ısınıyor glbldl. Kı· 
taboğ11'da mert bir adam tavrı 
•ardı .• 

- Siz billralnfz! 
Der gibi boynunu büktü .. 

l\.arıboğa tıevlnmlştf. Salağın 
sakalanı okşadı : 

- Hem de eski giinlerl ta· 
Zeleriz Salak! Haydi çocuklar, 
•tlara binelim! 

.,, Sank!.!!r fırtına gibi, hep· 

ANADOLU 
---- -

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Başyazganı 
Haydar Rü§dü ÔKTEM 

Umumi neşriyat ve yazı i~leri 
tıliiılürü: Kemal Talut KARACA 
idarehanesi: ·-~--
C. iz mir 1 kinci Beyler 110.ka~ı 

Balk :Fırkn ı binası içinde 
l' l'elgraf : fzmir - ANADOLU 

tlefon: 2776 •• Po6ta kutuım 405 

ABONE ŞERAITl: 
)> 

1llığ1 1200, Altı aylığı 700, Üç 
\.' •ylıAı 500 kuruıtur. 
•btancı memleketler için eenelik 

•bone ücreti 27 liradır. 
lleryerde 5 Kuruştur. 

Cq . 
~geçmıo nil!halH 25 kuruotur. 

~ADOLU MATBAASINDA 
..,, BASlI.MIŞrIR 

elntn de atlara binip, dik yo· 
kuşu sarmaları bir dakikalık 

iş oldu. 

Tf'peye varmışlardı.. Aybey, 
haşarı atını ıor zaptedlyordu. 
Hayvan, dağlara ahşlcıo, yük
ııeklerdP.n hoşlanan bir cevherle 
durmadan şahlanıyordn. Ve aşa· 
ğıdan bakılınca, Aybeyfn eJlü 
eti, çok güzel bir tablo gibi 
görünüyordu. 

a~sğıda yazıyorom: 

saylavı Yusuf Akçura'nın acıklı 
rladen bir grub baolerıoda 

ölüm6 dolayıstle Türk tarihi 
eaylavlarımızdan 6 . Sadri Mak· 

Hazlık. 'Jı bay M uetafı, bay 
Ilısa Kundakcı Ali, bay Jsmatl 
Avcı, deri ve kösele tüccarı 

bay Jbrahlm Koloş, Kırcali oğlu 
bay Hal'an, bay Ahmed, bay 
IEmail (Derviş oğlu), tuhafiyeci 
bay Ahmed Hamdi, tuhaf iyeci 
Süleyman Niyazi ve Şaban, 

manifaturacı bay ff aaan, tüccar 
bay Said, bayın Duda, Şlm~lr 
oğlu Hüseyin, Bekfrlerden Eyüb 
birer koyun, Harmandalı kö 
yonden bay fsmall, Ali ve Ho. 
seyio Ud koyun vermişlerdir. 

tetkik cemiyeti derin teeıısilrle aodi olduğu halde mGtneff•· 
riol bildirir •e yaelı yllrekten nın cenaze mcradmiae ttdrak Karaboğa, Aybeye önünde 

yer verml~tl . Genç eünrl, en 
Uerf de gldf yordu. Kendisi de, 
Salak'la beraber arkadan gell· 
yordu. İki eski arkadaş ara ·aıra 
hlrblrloe bakıyor, heyecandan 
konuşamı;torlardı. Salak bir 
aralık : 

gelen taziyet duygularını sunar. etmek için bo ık .. m trenle 

Ankara, 12 (A.A) - Karı 1stanbol'a gltmltlerdlr. T. D. T. 
saylavı ve TtJrk tarihi tetkik cemiyeti ikinci bıtkaoı Bola 
cemiyeti başkam Yusuf Akçu· saylnı B. Baean Cemli de ce· 

Saçları savruluyor, üatilndeki 
kaftanın etekleri uçuyordu. 

ra'oın ölQmü haberi şehrimiz naze merHfmlode T. O. T. 
mahafllinde bftyilk bir teeH6rle cemiyetini temıll etmek here 

Boradan görülen rııaozara ne 
kadar gOzeldt. 

karşılanmıştır. Illm ııahasmd• ayal trel'le inan bul'• git•tıdr. 

- Karahoğa ·dedi· ihtiyar· 
tadık artık! Nerede o günler! 

olduğu kadar slyaeıl hayattaki A ldığnnız hı bere ~6re Yuıof 

Karşı dağlar yem yeşildi ve 
ve ttpelerlnde gO.r, kesif çam. 
tıklar, birer siyah kalpak veya 

· kabarmış, sık bir saç demeti 
gibi gözflkOyordu. ı 

gerekli çıhşmalarlle herkesin AkçoH'nın cenazetıl yaran ıHt 

Karahoğa, kocamın başını 

tııalladı ve eonra derin derin 
içini çekti. Gözleri ile dağları, 
yOkeek ağaçlarm, güneş vuran 
tepelerine baktı .. 

takdir ve muhabbetini kasan· 11 de B•ydarpatı heataaeeladea 
mış olan Yu~uf Akçora'oın bo kaldmlarak lıtanhul'a gedrlle· 

Eski bir hatıra, çok uzak bir 
mazi gözlerinde canlanır gibi 
oldu .. Gene ses çıkarmadı, sosta. 

Atlar klşofyordu. Tepeye yak· 
laşbkça, rüzgilr artıyordu. Aşa 
ğıda, dar bir mecradan akan 
dere, kayaları çarpı çarpa oğul 
dayor, çağlıyor ve gürültüleri 
,Iuyuluyordu .. 

Haydudlır bt-p ayni şekilde 

giyinmişlerdi. Baştan aeağı el 
lihhdılar .. 

Dağın öbür kıswında sathı 

mail, baştan aşığı yaban çiçek
lerle doluydu. 

Aybey; 
- Ne kadar güzel yer! 
Diye mırıldandı. Karaboğa, 

Salak ve diğer haydutlar da 
yakla.,mışlardı. 

Karaboğa, takdir ve imren 
me dolu bir baluşla Aybeye ha· 
kıyordu. Yavaıça Salağa ses 
lendi : 

- Sonu vır -

Para verenlere gelince: Bay 
hacı Ramiz, Maf til oğlu bay 
Adli, bay İbrahim, bay SOley· 
man, bay İamail, bay Hilmi, 
Köle oğlu bay Tevf fk, tütfincıl 

bay RHIOJ, eczacı bay Basri, 
Akçalı oğlu bay Hasan, tfttüncll 
hay Hilmi, Şahbaz oğlu bay 
Mehmed, hacı Osman oğlu bay 
Fahreddin, Ala~ooyalı bay Ya· 
kub, eczacı bay Esad, Maolfı · 

turacı Halid ve Mchm,.d Emin, 
bay Mustafa Uçmak ve anneel 
bayan Fatma 5 lira teberril 

etmişlerdir. 

Teberr6ıt denm ediyor. Hal· 
kımıııu bu yakeek duygusu t•· 
yanı şakran olduğu gibi cemi· 
yetin bu husustaki çalıomaeı dta 
takdire değer. 

TftUln Dikimi: 
Akblsır'da tfttQn dikimtne 

baolanmıştır. Busen~ ııltGnlerln 

geçeo senelere nlsbeten daha 
ntf 111 ve temiz olacağı şf mdfden 
tahmin edilmektedir. 2t Şubat 
935 tarihinde ilk olarak Bay 
Mebmed Sındırgıh tüUln dik· 
me~e batlamıttır. 

cek •e Sultaaahmed ca•lade 
nımuı kılıadıktan tonra &line 
19hlll1'e gc'Jmaı~"ktb-. 

Bir Haf ta içinde 
Bozulan Bir Yol •• 

Babrlbab.'d• Sıhhat midir· 
14ği1 binasının ardında Balll 
Rlfıt patı cıddeıılnde beledi· 
yenin bir haf ta ev~ı yaptınlığı 
kanallzaeyon üzerlnd~kl kal~ı· 

ram d6,emesl bozulmnotot. Bir 
haf ta eni yaptıra lan bir d6te· 
menin bozulmuş olmaıı hayret 
edilecek bir şeydir. Belediye· 
ala dikkat DHarını eelbederlı. .. .................................................................................................. ... 

304 Türkçe karşılıklar 
...................................................................................... 

Tacim (etmek) - yoğurmak. 

yoğurmak 

Tacir - ı. argışçı, 2. sari, ;J. 
satıcı, 4. satakçı 

Taciz (etmek) - 1. başa~artmak 
2. burçıldırmak, 3. burçumak, 4. 
dörmek. 

Tacfzkar - basımcak. 

Taç - 1. didim, 2. didin, 3. 
dldmln, 4. otağa. 

Tadad - ı. sığış, 2. sanma, 
3. Hyı, sayım, 4. eayış, sayma. 

Tadad etmek - ı. ınumak, 

2. samak, 4. san görmek, 5. say· 
mak. 

Tadil (etmek) - 1. başkarla · 

mak, ba~kartmıık, 2. değl,ıirmek, 
3. doğrultmak, 4. düzlemek, 5. 
ortasını bulmak, 6. pa;kartmak, 
7. yatıştırmak . 

Tafahhus (etmek) - 1. arı· 

mak, araştırmak, 2. aynaşnıak, 

:ı. harlamak, 4. eyretmek, 5. lr· 
demek, 6. lrlşmek, 7. lyertmek, 
8. soruşturmak, 9. soylamak, 10. 
tüblt!mek. 
a'ıfdil (etmek) - ı. arlık ey· 

lem ek, artuk eylemek, artuklo 
eylemek, 2. artımlamak, 3. ar· 
matuklamak, 4.. ulolık, 5. üst 
ıutmak, üstün tatmak 

Tıfrafüruş - 1. atıb tutan, 2. 
b 1 t •> ''' k 4. kovolak' o avor , .J. a.oıı a, 
kumakçı 

Tafraf6ruşluk etmek - atıb 

tutmak 
Tagaddi (etmek) - 1. azık· 

laomak, 2. beslenmek 
Tagallüb - 1. üsUinlOk, 2. 

zorbahk 
Tagallüb etmek J. baeır· 

mak, baskın gelmek 
Teganni - 1. aydın, aytım, 2. 

çağırma, 3. lr, 4. ırlama, 5. ırla · 

yış, 6. koşok, 7. ötme, ötüş (kuş· 
lır hRkkında), 8. &ağa, 9. sayrav, 
10. şnkma (kuelar hakkında), 11. 
yır. 

Tagannl etmek - 1. ayıtn1ak, 

2. cırlamak, 3. çağırmak, 4. çar· 
kulımak, 5. eyltlemelc, 6. f'ytl· 

mek, 7. ırlamak, 8. ıdanmık, 9. 
kopeamak, 10. küğlemek, 11. 
küğlenmek, güklenmek, 12. oku· 
mak, 13. ötmek, (kuelar hakkın · 

da) l't. sarnamak, 15. aayramak, 
16. şakımak (kuşlar hakkında) 

17. türkü söylemek, 18. yırlamak. 
Tagayyüb (etmek) - 1. duoul· 

mak, 2. gözden tolunmak, 3. iç· 
ğıomak, 4. yokamak, 5. yoktımak. 

Tagayyür (etmek) - 1. ağmak, 
2. ayoamak, 3. ayruksımak, 4. 
azmak, 5. azoamak, 6. başkalaş· 

mak, 7. Lozolmak, 8. buımak, 

9. değişmek, 10. df'ğ"ürülmek, 1 l. 
llınmık, 12. kalçaymak, 13. O· 

aukma (rengi tagayyür etmek 
nıan.) 14. öıgcleomek, 15. özgo· 
rlşmek, özgermek, 16. yellosl· 
mek, 17. yoyulmak. 

Tağdlye (etmek) beslemek. 
Taği, 17,gın. 

Ta~llt (etmr.k) - 1. karı~lır· 

mL k, 2. şaşırtmak, 3. yanıltmak. 

Tağllz (etmek) - 1 kabalaştır· 
mak, 2. yoğoolamık, yoğonlaştn· 
mak. 

Tağşiş (etmek) - 1. bulamak, 
2. bolaklamak, 3. karıştırmak. 

Tağyir, özgertl. 
Tağyir etmek - 1. ayoaltmık, 

Ttırkçe -kıroıhklar 

mek, 12. yelmek. 
Şive - 1. ağız (bir yerin ko· 

nuşma 1lvui mın ) 2. bay, lı ayu 

(naz n eda man.) :t erke, 4. 
yoldam, yord11m, (tarz, eda, üelılp 
man.) 

Şi•ekAr - l. baylan, 2. oynak. 
Şot!e - 1. anayol, 2. ulaç, 3. 

ulo yol. 

Şöhret - 1. angı, 2. ad. 3 . 
atak, 4. ıtav, {). çap, 6 . çu, 7. 
çavuhu, çaTnoto, 8. aTun, 9. dan, 
danlu, 10. dnoa, 1 l. gil, kG, 12. 
1&0. 13. eap, 14. 4n, 15. 6nek. 

Şöhret almık - 1. çavlamalc, 
2. çavlanmak, 3. çnmak. 

Şöhretli - 1. adanır, 2. adık· 
tı, 3. ıdlığ, 4. adlı, •dh eanlı, 
G. angıla, 6. caplık, 7. çavdor, 8". 
çavlı, 9. k•ldı, 10. kGllğ. 

şüyu (bulmak) - ı. dağılmak, 

:!. doyulmak, 3. yayılmak. 

T 
Ta, - 1. cak, acık, 2. dek, 

edek, değin ede~in, 3. diye (daha 
çok, tıi ki yerinde) 

Taabbaı, - ı. baım•, 2. kol· 
luk etme, 3. tapınma. 

f aaccap, ı. dan, 2. tıa. 

Taacelb etmek, - ) . bıy•n· 
mak, 2. danlımak, 3. dınnamık 
·1.. dınsamak, 5. kakımak, 6. kay· 
ganmak, 7. •aıtmak, 8. .. .. kıl· 
mak, 9. şaşarmalc, 10. Ptm•k, 
11. ta11ablmak, U. tandamak, 
13. tanırkamık, 14. tanla•ak, 
15. tınlatmak, 16. taamak, 17. 
tukrokm•k. 

Taaceflb edilecek ıey - ta11k 
tanııok 

Tnddl - ı. atma, qkualık, 

'.oı 

2. öteye ır~çm~, :l. •·~ 'a, t•t1'• •• 
hlı:. 4. u~ııdıım 

Teıccüb etmf"k 

TaaffOn - 1. 
:J. ylrli. 

- ı .mek 
• 
1t~dıı. . 2. yldl, 

Teıff iln etmek - ). Ltn·1t1~ 
2. çürQmeı.. ç6rClyftp ko~.;;•, 3. 
lğmek, lymek, 4. iyllk~emek, S. 
kakçımak, 6. 11akm•ınıak, 7. kllk· 
a11J1ak, 8. kokmak, kolrn,ınak, 9 
pis kokmak, 10. M11mak, 11. ııır· 
ıınmık, J 2. tıucımık, 1:1. ylğ11J,.k, 
yiymek, 14. fJ}'DMk. 

Tttacclb etmlt - 1. iLOku; ık, 
~. ıısı, :~ . ylğdln. 

Taıhb6d - ı. baylav, 2. keılaı, 
(Mukataa ma•.) 3. ftsf'rlne •im• 
4. nrlmcek (köy bekçllerhte •• 
bayri cemiyetlere ıenelik •ermf'~ 
ı .. hbad enikleri pHa man.) 

Taıbhad etmek, - l. batlaa· 
malı, 2. boyaalmak, bo7a•almak1 

3. O.tine almak, kerhi• .a..k, 
4. y4dmek. 

T••kkul (etmek) 1. Aaa..ak, 
2. ıananmak, 3. Dbmak, 4. uk· 
mak, 5. y .. aıaamak. 

Tnll6k, - 1. Mıh ol.... 2. 
a1tlma, 3. -~lanma. 4. llli•e, a 
ilişik. 

THllukat, - ı. -ka, 2. katlet. 
3. uruk, ka, ... 

Tulhlk etmek, · l. ıllllmak, 2. 
aıınmak, 3, beAlanmak, 4. eılln· 

mek, 5. llı•mak, 6. lbımak, 7. 
lllnmek 8 llltlğl olmak, 9 ıl1en· 
mek, 1 O. y•pttmak. 

Taıllôt (etmek) - 1. calgart· 
mak, 2. aagımak, 3. bQ1 .. ak, 

'· kıapomak, 6. kımrb-•, 6. 
kaym• .. k, '1. ..,..k, 8. llrl· 
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Çareamb 
Perşembe 

Cuma 
., 

Cumartesi 
Pazar 
Pızarıesl 

Salı 

Çareamba 
Perşembe 

Cuma 
rt 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 

19 
19 
9 

14 
17 
] 7 
19 
1 !} 

17 
15 
9 

14 
17 
2 1 

ın 

MotörlQ veaalt Hhlplerl 
Yük arabacı ve ııQrQcülerl 

Ekmekçiler ve fırın Hhfplerl 
Fmn loçlterl 
Salon sandalcılerı 

Binek arabacı ve ıürücOlnl 

Kahveci ve gazinocular 
Gümrük bamıllın 

Ayıkkabıcılar 

L·> kanıacılar 

Terziler 
TOtün ioçflcrl 
Sütçüler "Ve peynlrcll"r 
Şoförler 

Bnberltr 

TA R i H i 

10. .. ., 

10. " 
1 ı. ,. 
J 2. ft 

1 t. ., 
1 ~~ . .. 
14. 

1 :1. " 
l H. ,, 
17. ,, 
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19. > 

20. 7'I 

" 

.. 
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•• 
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Çareamba 

.. 
l'erışP.mbe 

Cuma 

.. 
Cumart,.ı i 

Pu:ar 

l'azartr.si 
Sı lı 

Çaroaınba 

Pu~f'mbe 

Cuma 

Conıırteef 

SA AT i 

9 
17 
2L 

9 
14 

15 
17 
13 
17 
19 

H 
u; 

lü 

Ueniı tıçllerl 

Müzayede bedeıtenl, sf pıbt paıerı 

lmtly1Zh oirketler 
Bakkallar 
Sanayi loçllerl 
1 mtiyazlı olrketlrır 
Güzf!l Sao'atlar · 
Kolonya ve· llıbararçılar 

Kıntarly" ma lı 

Puvantörler 
.Eczacı kalralan 
Yapıcı lar 

Metbu i~çll ,.rl 

KaHplar 
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---- Cemiyetlerin 
= Binasıdır. 
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mum Toplantıl~rı Gnnleri Yukarıda Yazılmıştır. Toplantı Yeri Kordonda h İ Birlikler 1 
~ 
~ :::;: :::;;; ------

RUZNAME ~ ::;: 
~ :::;: 
~ 
~ 

1 -- . 935 Senesi lptidasıııa Kadar Olun Bütün Hesabat 1 
2 935 Senesi BUdcesi ~ 

~ 

3 Yeni Yürüyüşe (;öre izamnamelerde Yapılacak Tadilat 1 
. -· Bilhassa işçi ve Esnafa Sıhhi ve içtimai Yardım fasılları ve Dispanser rfeşkilatı 1 = 5 l\f üddeti Geçmiş idare Heyetleri intihabı ~ 

- Gibi Pek Mühim Maddeleri Muhtevi Olduğundan Bütün Esnaf Ve işçinin Cemjyetleri için Teshil Olu- 1 = nan günlerde Behemehal gelrueleri ve )kinci Toplantıya Bırakmamaları ilan ve Rica Olunur... ~ 
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302 T6rkçe Karflhklar 
___ , ____________________________________________ __ 

mek (uyak eftrllmek.) 
T om - ı. aş, 2. aşım. 3. 

boğaz, 4. kayna. 
5. tatığ, 6. yemek, 7. yeyecek, 
yiyecek, 8. yeygi, 9. yeygfl, 10. 
yey f, 11. ylğl , 12. ylm, 13. yl· 
ye t, l~. yiyim. 

T ametmek - 1. ışam , 2. 
tatmak, 3. yemek. 

Taammüm (etmek) - l.. çever · 
mek, 2. ueamak, 3. yayılmak. 

Toammilt - bilerek yıpma, 
lııtlyerek yapma. 

Toammfiden - 1. bile bile, 
2. corta, coruy, 3. tayana 

Taanoüd (etmek) - 1. başın· 
mzı , 2. çlreumek, 8. diremek, 
4.. direnmek, 5. direşmek, 6. 
eğlşmek, 7. ekleşmek, 8. klrlmek, 
9. kiritmek, lrtmek, 10. öneş· 
mek, 11. ôngOşmek, 12. önkOn · 
mck, 13. ldenmek, 14. yınlae· 

mak. 

Taop - 1. armak, 2. armık· 
lık, 3. arukluk, 4. emek, 5. im· 
gek, 6. yorgunluk. 

Taap çekmek - 1. görilşmek, 
2. emenmek, 3. emkenaıek, 4. 
kaclamak, 5. talmak, 6. yorul· 
ma . 

Taarruz - 1. km, 2. baskın, 
!l. ldm 1 4. ataşma, 5. tıkıl· 

ma, 6. teğl!, tegf ş, 7. O OntO. 
Taarruz etmek - l. akın yap· 

mak, akmak, 2 arkalanmak, 3. 
ha ımlamak, ba ım etmek, 4. bas· 
kın etme , 5. basmak, 6. çatmak, 
7. ilgam k, . kapiamek, 9. sal· 
dırm k, 10. sata mak, 11. ön· 
güdmek, 12. eür almak, 13. ta· 

m k. 14. teğmek, 15. tokun· 

1 
mık, 16. topolmık. 

Taaeook (etmek) - 1. gönQl 
bağlamak, gönOl nrmek, 2. Hık· 

mık, 3. ıevmek, 4. vurulmak. 
Taat - tıpoğ. 

Tuyytıa (etmek) - l. belir· 
mek, bellenmek, 2. benlenmek, 
3. ortaya çıkmak, 4. tanılmık, 

tanınmak. 

Taayyü~ (etmek) l. geçin· 
mek, 2. yaşamak. 

Toazznm (göııtermek) - 1. bel· 
denme p' 2. hlibftrlenmek, 3. bn. 
yüklenmek, 4. büyüklüğ eatmak, 
5. kolkınmık, 6. kakındamak, 

7. kubarmak, 8. pansımak, 9. 
eny1rkomak. 

Tabaat {ııbaat) - 1. baskı , 

basım, 2. basma, 3. çap. 
Tabetme - b11mık, 

Tababet - 1. otacılık, 2. otuç· 
luk. 

Tababıt - 1. aşçılık, 2. ha· 
vurçılık, 3. ka:ı:ançlık, 4. pfşlrl · 

ellik, plıktçlllk, 5. yemek plofr· 
mek. 

Tabak (knp man.) - 1. boe kap, 
2. kah (ez derin ve yayvan kap 
mao.) 3. oayln, J , tabak. 

Tabak (debbıg man.) - 1. 
lğtlct, 2 eplcl. 

Tab ' 1 "lB& - l. eylemek, 
iylemek, 2. eepilmek, :t aeyle · 
mek. 

Tabaka - 1. kat, 2. katman, 
3. katmer, 4 kıp, 5. kor (ıaf, 

ııra man.) 6 . kutu (eıgara ve 
tiltQn tabakası man.) 7. ötleo 
(derece, mertebe mao.) 8. atiç 
(içtima, mertebe, 8Jnıf, mın. 9. 
sıra, 10. t6ş, 11. yerge, 12. yuf k• 
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----------------------------------------------'---T l ban - parlak 
Tab'an - 1. doğoetao, 2. 

kendUlğladen, 3. toğoolo, 4. tu· 
Tatla, 5. yaradılıotan 

Tıbısboa - ı. ılcLığoçlak, 2. 
ıogançot 2. calık, 4. dtlgllenme 
(mec) 5 kıbıolanma, 6. tığun, 
7. tılıbıma, 8. tllkUenme (mec). 
9. yılınma, 10. yalmanma, 11. 
yaltaklanma, 12. yaltaklık, 18. 
yuıncımı, 14. yarınma, 15. yo· 
raça, 16. Qze gOlOc'illük. 

Tabısboı eden, - 1. yaldakçı 
2. yalpak, 3. yaltak. 

Taba bas etmek, - 1. yıldın 
2, yolpakl nmık, yaltaklanmak, 3 
yaraneınmok. 

Tabı (tabiat mın.) - ı. kılık 

(kıyafet, bal, tabiat mın.) 2. ya· 
radıhş , 3. yaratığ, 4. tadı, tedU 
(tabiatı beeerlye man.) 

Tabi (ttba mın .) ı. birinin 
arkasaodan giden, 2. koiontu (te· 
nbl mın . ) 3. pıjlk, 4.. adng, 5. 
uydu, 6 . uyan, UfUCO, 7. oygan, 
8. oygur. 

TAbl kılmak - 1. bığındır· 

mık, 2. balundırmak: 3. dirgemek 
4. karatmak, 5. köndürmek. 

T4bl olmak - 1. btltmek, 2 · 
Jğermek, lyermek, 3. kınmık, 4. kör· 
mek, 5. pağılmık, pakmak 6. oy· 
mık, 7. ilyldlomek, 8. yldllmek. 

T4bl (tab'edicl man.) - 1. ha· 
san, baeıcı, lıaekıcı, b11mıcı, 2. 
basucı 

Tabiat - 1. buyan, 2. kılık, 

3. minez (karakter, ıeclye mın. ) 

4. töz, tüı, 5. tutum, 6. yaradılış. 
Tabiatsız - 1. dımar8ız1 2. 

tensiz 

Tabii - 1. genez (genltltk, 
ıiibolet man.) 2. kolay, 3. ola· 
ğan (mutat mın.) 

Tıblb - 1. bıhe (kAbln, ra· 
hlb vo tıblb mıo.) 2. belger 
(mtınecclm ve modan mın.) 3. 
derğlr, 4. emel, 5 . emçt, 7 . em· 
tekçi, 6 . emleylci, 7. lmeçl ~basa 
>-urıon döken Te bo gibi mO· 
davalı bilen acuz, ktrdide kadın) 

8. kım (eaman klhlnl man.) 9. 
kamar, 10. otacı, 11. otıçı, 12. 
otçu (dıhı çok eczacı, attar, ie 
peuçlyır man.) 

Tabir - l. ayalgı, (ifade tarzı 
man.) 2. dtıo yorma (rüya tabiri 
man.) 3. enleme ( rdya tabiri 
mao.) 4. öz ( ifade te keltm 
man.) 5 . yora rQyı tabiri mıa.) 

6. yorma, yorat. 
Tabirci - 1. cora-.çı, 2. yorga 

co. 
Tabir etmek - ı. curamak, 

2· canrmak, 3, yormak, 4. yo· 
ramak. 

Tabiye - 1. katığ, 2. or, 3. 
ör, 4. örgerlm, 5. ıencer, 6. tığı . 

Tabiye etmek - l. knırmık, 2. 
yıraklamak, (teıllh. tec;bfı, ..nın . ) 

3 . yasamı 
Tablyetftlcen - 1. dizme, 2. 

11ralamı, 3. yerleetlrme 
Tabi - 1. dnul, 2. dGmrllk , 

3. köbrQge 
Tabut - 1. ılabeşfk, 2. ka · 

barcak, 3. kaburcak, 4. ket, 5. 
koğur, 6. eal, 7 . 11laca1 8 . Qkek 

Tacil (etmek) - 1. aoıktırmrak, 
2. l•emek, 3. hetlemek, 4.. kat· 
ramık, 5. terk.elemek, 6. teıı:le· 

mek 

Bay Venizelos 
Ağlamakta • 

• ••• • 
vekil Çaldarl8'e bıglı boloodo· 
ğuno n herhalde kanon hırlel 
bulanın Venlıeloa pırtleiuid 
lntlhabıttan da !ıırtç tutolıc•· 
ğaoı ıGylemlıtlr. Kurıarılao bO· 
Uln eyaletlerde tam ıOkuo ,,r· 
dır. Biltlmom telgraf mobıbe' 
ratı ve- demlryoln m6nakali11 

ladeten teılı edllmietir. su•~ 
altını alıomıı o!sn ıoo lkl ıııo• 
aeker terbla olonmuotur. A•1 

Kacomlı denlzıltı gemf ııj e!t•a' 
zabitlere kaqı, lıyao eniklerlıii 
r elafzle blldlrmlı •e lmdad fıte• 
mlıtlr. 

Atlnı, ıs (A.A) - MıtbO•ı 
Ve' haberlerine ,ore, hilkumet l 

nizeUet leyaoının lcabettlrd1• 
b11ı tedbirleri ı ıcaktır. f)I· 

bl . 
cftmle idareyi tenlye ede t 

mek için htklmlerle de•1" ,,,. 
memarlınnın LayeoadU ıı 

dil<'' lan 3 ay mOddetle refle tJe 
cek feat te•ldlAtı n belki .. ıo · 
bazı muhalif fırkalar feBh0 r. 

.. J;fl f ' nacak ayan meclJılnln o l 

lcrai konetlerln tak-.tyeal ~~I 
bazı boıaslardı kınono ""' ~f 
ıadil edecek olıb meclf ıJ 11111 

-·•r•· seçilecektir. Birkaç gOo 1..-
1 Ç• . 

bat etmlye giden bao~kll '1,1' 

darfs d3ad0kteıı sonra oııır ı 
meclisi bOtOn bo mu~••'ff. 
icraatı müukere edecektir· 

blJ ' 
Örfi idarenin abUID1 ~· 

günden itibaren bıflf feıtle~ııı · 
tir. Yabancı memleketlere 

81 
b•· 

b rJID 
mıe olıo aeiler gıya e• 0,, pog 
keme edileceklerdir. l ar. 
Atloa 'uın en bftyftk kilise• 

0
10 

reımi zentın hoıortle bir •Y 
icra olonacıktır. 
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Ambalaj ve komprımcleri n üzerinde halis· 

ligın timsali olan z-7 markasını arayını 

Doktor~~ 

Zekai Tarak(_;ı 
Dahiliye Mütehassısı 

Jôklncf Beyle!' ıokak No. 45 Beyler Hamamı karşısında .. 
~leden ıonra 3 - 6 ya kadar hastalarını kabul 

~ Torgutla asliye hukuk bA· 
~ll~inden: 

''-d Qrgatlonun ıorao mahalle· '•b eıı chgirmenct oaman karası 
"le rlyenln koca&ı değirmenci 
... ~an aleyhine açtığı boşanma 
ı. 181nda oamaoın ikametgahı 
(111111 rcıı nrnadıfından gıyabında glS· 
ı~ en açık duruşma sonunda 
~tarafın 27-21935 gfin6nde 
.. 1 nrnıl1rını karar verilmiş 
t,:klı mdddelıleyh osmına 
6- ~ mabmına kaim olmak 

tte keyfiyet ilin olunur. 

ı8}11blaırtar iımlr bışmQdGr· 
~Gnden: 

~ tôrdea eekl inhlearlar me• 

llru gôrdeıll aeım ldaremlE 
tıa., l 
11 ' inden ibtllu ettiği anla· 
11111, 

ı •e bu ııebeble son bu. 
laQdQ6 
'-l eO eôt6t memurluğundan 

edJı ı ttıı:ı· rn IJtlr. Aıımın tegayyOp 

.... •ı olmaeından tebliğ maka.;. 
'"llQ. • 

geçmek Gıere llAo olunur. 
1tıııı --------
l r Belediyeelnden: 

b d - Beher tonu 11 lira 
t tll 

~ IDohammenell belediye 
il '•br'k . 700 

1 aeı ıçln satın alanacak 

LI loll ereğll maden kömfirO. 
"'ed· 
dettı •ye başkAtlpllk kalemin· 

l>tl tartnameel vec;blle ve ka· 

lb ' ekılltnıe ile 16·3•935 co· 
•tteeı 

dı" gann saat 16 da bele· 
.rtde lh 1 

l~iQ ~ 7 a e edilecektir. İ1Jtlrak 

tı,tl 0 
lira muvakkat temi· 

il •ôyl l,de enen gftn ve saate 
t beled' d ıı, QJ ıye eki komisyonu 

2 Gtıca.t edlllr. 

•lflf - 10515 lira bedeli ke 
Y•bgın I 

c,~ yer erinde yapıla· 

iı 0

7

1
' 0 bftyük park irin 40 

1 s 'W ' 

loo, 7~ a2, , 6, 89, 92, 97, 
tıı.ıllı 't 72, 73, 79, 67' 4 ı ... 

•r11ı. 
"101 adılar üzerlodeld 

oılırın 
loı b nakliye temizlenme 

eledi 
laıiodeftı ye başkatiplik kale-
~eıı Şartname ve keşlloa· 
ile 

1 
•eçbUe ve kapalı ekelltme 
6·3·935 ''•t cumartesi ğft~fi~ 

tdiı,,._~6 da belediyede ihale 
1 "'O'tir Ek tİQ 7 · ılltmlye iştirak 
tı•u, 96 

lira muvakkat tem(. 
~ • .._ •ôylenen gftn ve saate 

'tıtııl' belediyedeki komisyo. 
lraGrıca11 f'diltr. 645 

ı. 4. 10. 14 

TELEFON: 3806 

Üniversitede Döçent, 
(Muavin Profesör) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergüo öğleden 
sonra bakar. 

fatiklal raddesi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • .ı. S T A N HU L 
Telefon : 49250 

A N A U U L l l .... ............................ .. .. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ili11111111111111 111 

- Alişehir iianliası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~mü1r ŞYlb~~ö 
ı kinci lrnrdonda Borsa el varanda kendi binasında 

TELEFON: 2363 --······---

SahHe 7 - tfl fi 1111 lfl 
.. 1 • .. ...... 1 ......... . 

= 1'asf iye Bulunan Uşak 
::: 1.,erakkii Ziraat Türk Anonim Şir· 
-- ketindeıı: -- Şirketimiz umumi hissedarlar heyeti aoağıda ruzoamede yazılı 

= io1erl görOemek ve karara bağlamak fizere 15.4.935 pazartesi 
;;;; gfin n öğleden ııonra saat 13,30 da olrket · merkezi olan Uşak: = oeker fabrikasında son fçtlma baflnde toplanacağından 600 blese = eenedlnf! eahlp olan biıısedarlaran aeil veya vekil olatak yazılı 

--

gfio ve eaatte toplantıda hazır buloomalan flAn olunur. 

Ruzname: 
_ 1 Ortı.klara heııab neticelerini bildiren tasf ly~ memurları 

Hcrtürlü Banka l\f uanıelatl, Emtea 
Kumusyonculuğu .. 

E nın raporu. Ticaret kanonu madde: 241 

~- 2 Tasfiye memurlarının raporunda bahsedilecek olan bazı Müsait şeraitlc m(•vduat kabul edilir 
_ dağınık maddelerin karara bağlanması. 

= 3 Ortakların sermayede ve kAr ve zarardaki hleselerfnl 
_ Hububat, t1zllm, incir, pamuk, yapak, zeytin· =:_ 

bildiren blinço. Ticaret kanonu madde: 246 
_ }'ax.ı, ofyon \•csair emtia kumusyonculu.!i-u ya· § 

r:ı e - 4 Kat'i ve nihai blinçooun tasdiki. Ticaret kanunu mad· 
_ pıhr. Malların vfirudunda sahiplerine en milsa· =: 

- de: 457 _ it şeraitle avans verilir. =: 
- llllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill11111111111111111111-

5 
- ;~!::•nba:~~re;evv;,/a~ı1;ar~t4ğ~~=::~n:aedd~e;d~l50sıfatfle 

lstanhul üniversite Arttırma, Ek- _____________ ___,. ___ 1s_2_ 

siltme ve Pazarlık Komisyonundan: _.,. Gaffarzade Oteli ,.-~ 
Otel baştanbaşa yeniden boyatılmış ve mobilyası tecdit 

ı _ Çapa'da tamamlanmamuı evkaf pavlyonlarından bedeli edilmiştir. Sıhhi temizliğe eon derecede d'kkat ve itina 
keşfi 71650 lira 10 kuruo olan radyoloji enetitOed lk· 
mal inşaatı 2 l mert 935 perşembe gilnO saat 15 te edilmektedir. Senle muntazam, oda f latlerl zamanın lca· 
Onlversitede ihale edilmek üzere kapalı zarf usullle ek· hına göre ucuzdur. Bundan evel eenelerce mOsteclrl bolun· 
slltmlve konulmuştur. muş olduğum bu miieeseseme gösterilen rağbetin gene gös· 
Taliplerin işe ald dosyayı almak için ilniversite vezne· tnllmeslnl muhterem müşterilerimden rica ederim. 2 
sine 360 kuruş yahrmaları 14zımdır. 

3 - isteklilerin hu işin muvakkat teminatı olan 4832 lira 
50 kuruş vermeleri ve ihale giloQ saat 14 le kapıla 
zarflarını umumi katipliğe vermiş olma lan lbımdır. 

3 6 10 14 1018 650 

Denizli Tesisatı Elektirikiye Türk 
Anonim Şirketinden: 

Denizll'de yapılacak idare elektlrlk teelaata 10 mart 935 ıarl 
binden itibaren otuzbfr gün mfiddetle mfioakas11ya konulmuotor. 
Muharrik kuvvet olarak ~ehre onfiç kilometre mesafedeki Gök· 
pmar suyu kullanılacaktır. Buna alt bQtiln proje ve fzahatna· 
meler DenlzllJ fktısat baoka"ından 25 lira mokabtlfode ııatın 
ahnablllr. Mnnakasaya iştirak etmek lstlyen müesseseler eksilt· 
me ve arttırma kanonundaki ahkama göre vesalklnl ve ilk temi· 

nal olarak 10,000 lira muteber bir banka teminat mektubunu 
vermeleri laıımdır. Bu teklif mek.tubları 11 nisan 9!l5 p~rıembe 
gi1nft saat 14 de Denizli lktısat bankaa1Dda elektlrlk Tork ano 
nl111 ~irk.eti heyeti idaresince açtlaeak Qç gün mftddetle tetkik 
ve en mOeait şartlar teklif eden mileeseeeye haddi lAyl.k gôrfll· 
dilğ6 taktirde lbalf' edilecektir. l 4 15 ] 6 17 786 

TL:J Q K iYE 

llR/\~T 
BAN~ASI 

I 

AhduHalı 1UoJaliç 

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

MOıtahkem Mevki sa. al. ko. nandan: 
23.mart.S 35 pazartesi gOnO t-aat 15 te Ankarada M. M. vekA 

feri ea. al. ko. da kapalı zarf la eatın alınacağı Anadolu gazete· 
slnlo 8 ve 12.mart.935 tarihli nüebalaranda ilin edilen elli bin 
metre boz kaputluk kumaeın teminatı movakkate akçeel ııeklzbin 

yedlyüz otozyedl lira yazılacağı yerde "Sehven onblrbfn ikiyfiz 
otuzblr lira yirmi kuruş yazılmışlar. Tashlhan llAn olunar. ?87 

lzmir 1 inci icra lzmir 2 inci icra 
memurluğundan: memurluğundan: 

Bay bacı ıQleymanın emlak Bayan Plraye'nln eml4k ve 
t b k d ödil eytam bın.kaeından ödıloç aldığı 

ve ey am an aun an nç paraya mukabil bankaya ipotek 
aldığı paraya mukabil bankaya il bulunan ve geçen eeoe ya· 
ipotekli bulunan ve geçen eene palan satışı; 2280 numaralı ka· 
yapılan 81ll1J 2280 numaralı nuna göre tecil edildiği halde 
kanona göre tecil edildiği halde bir eene içinde birinci takalı 

bir sene içinde birinci tak.eh borç ödenmediğinden ııon ve 
borç ödenmedJğlnden eon kıt'i kat'f olarak tekrar mazayedeye 
olarak m1lzayedeye konan iz· konan fımlrde karşıyakadı bos· 

. tanla mahalleelnde lcadlye ıo· 
mirde ahmetağa maballeslnın k ,, d LAi ı 218 

aı;ın • .. n yen numa· 
oamb eotağında e11.ld 27 yeni rah ve kapıdan girilince mut· 
35 numaralı ve kapudın gltl· bak ve çamaşırhane ve ealon· 
lince bodrum .katında iki oda dın yakarı çıkılınca bılyük bir 
bir kiler, ikinci katta yedi oda salon altı oda ve bir hamam 
ve eofı ve balkon olub tahta ile helisı mevcut ve üst katan 
üet katı henüz ikmal edilme· ıokaktan ayrı kapıeı olmadığı 

ı ı lOOOO 11 k 1 evin arka tarafındı da 900 
m et r. ra ıymel mo· metre murabbu bir bahçesi 
hammlneli bo evin vardır. 200 metre murabbaı 

Mülkiyeti açık artırma eore:~ arsa üzerine beton olarak ya· 
tile ve 84ıi numaralı em14k ve pılmış ve en ü11t kısmında la· 
eytam banka11 kanunu muci. raçası da olan bn mamur ve 
hince bh defaya mahsoe olmak 12.000 Ura kıymetli evin 
eartlle artırmaııı 24:4·935 çar· Mülkiyeti açık artırma sure· 
şambagünöJsaat 11 de lzmlrde tllr. ve 844 nnmarah emlAk 
hOkômet •onağ1Ddakl icra dai·: ve eytam bankası kanunu mu-

cibince bir defaya mahsus ol· 
resinde yapılmak üzere 30 mak ve kati artırması 2~.4.935 
gün milddetle satı hğa kon oldu. çar~arnba gftnil saat I lde lzmlrde 

Bu artırma neticesinde ıahş hilkümet konağındaki icra 
bedeli her ne eeklfde oluna dairesinde yapılmak Ozere :-30 
olsun kıymetine bakılmıyarakn güo müddetle satılığa konuldu. 
en çok artaraoın 6zerlne ihalesi~ Bn artırma neticesinde sahş 
yapılacak.rır.Satıe pe,tn para bedeli her ne olursa olsun 
ile olup mQşterlden yalnız yftz kıymetine baktlmıyarak en çok 
de iki buçuk dellallye masrafı artaramn üzerine ihalesi ya · 

pılacah:tır. Satış peşin para 
alınır. l,bu; gayri menkul tize· ile olup mileterlden yalnız 
rinde herhangi bir şekl!de bak ylizde iki bu~uk dellAUye mas· 
talebinde Jmlunanlar ellerindeki rafı alınar. ..şbu gayri menkul 
resmi vel!Blk He birlikte yirmi üzerinde herhangi bfr şeklide 
gün zarfında lzmlr lcrasıı; a hak talebinde bulunanlar elle· 
mOracaatları lazımdır: rlodekl resmi veııalk ile blrllkte 

Aksi halde hakları tapu tıi· yirmi gün zarfında lzmir 
clllnce malum olmadıkça pay. lcraeına müracaatları lazımd11. 
!aşmadan hariç kahrlar. 12·4 · Aksi halde hakları tapu si· 

1935 lh d cilince malum olmadıkça pay. 
· tar in en itibaren oarl· ]aşmadan hariç kahrlar. 12.4. 

name herkese açıktır. Talip 
1935 tarihinden itibaren şart . 

olanların yüzde yedi boc;uk te · name herkese açıktar. Talip 
mlnat aktaeı veya mlJli bir olanların yftzde yedi hoçuk te· 
banka itibar mektubu ve 933. mloat akçesi veya milli bir 
18391 doeya numaraelle lzmlr b•nka jtlbar mektubu ve 33 18??0 
l Joct icra memurln~ona milra· dosya numarHlle lzmlr 2 fncl 
f'aatJan ilan olunur. icra memurluğuna mGracaıtltrı 

8. lo. No. 169 HAD olonur. u.ı .. No. 133 



Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker iliinları 

Ankara M. M. v. ea. el. ko. nuodan: 

Yeril fabrikalar mamulatrndan ve beher kilo unun tahmin 
edilen ffatl 18 kurue olan onheeblo kflo pamuk ipliği kapalı 

zarCla ek8lltmlyc konulmuştur. İhalesi 24,mart,935 pazar giinü 

sut 15 tedlr. Muvakkat teminat 2115 liradır. Şartn11me8lnl 141 
kuraea atmak ve örneğiol görmek lstlyenler bergün öğleden 

sonra komisyona uğrıyabtllTler. Ekelltmiye girecekler muvakkat 
teminat mektub veya maliyeye yatırılmıe teminat karealığı ala· 

caklara makbuzlarla artllrma, eksiltme kanununun 2 el ve 3 cü 
maddelerinde )'IZJlı vesikalarla birlikle teklif melı:tublımoa ihale 

saatinden enaz bir saat evvel M. M. v. !!I. al. ko. na vermiş 
bulunmaları . 8 11 14 21 i22 

Ankara M. M. V. sa. al. ko. dan: 

YerU fabrikalar manmlatından ve beher metresinin tahmin 
edilen f lalı 36 kurue olan yüz bin metre kılıf !ılı: bez kapalı 

zarf la eksiltmeye konulmuştur. İhıtleel 26 ·3· 935 eılı günü 
saat 15 dedir. Muvakkat teminat 2700 liradır. Şartnamesini 

1 O koruea almak ve ôroeğlnl görmek lstlyenltr her gün öğle· 
den sonra komi~yona uğrayabilirler. Eksiltmeye girecekler muvak· 

kat banka teminat mektub veya maliyeye yatmlmış tewlnat 
karşılığı alacakları makbuzlarla artarma, ~kelltme kanununun 

2 locJ ve 3 üncü maddeAlnde yazılı vesikalarla blrllkde teklif 
mektublarını ihale aaatlndeo enaz bir 111at evvel l\l. M. V. ea. 

al. ko. na vermiş bulunmaları. 742 14 20 24: 

Ankara M. M. sa . al. ko. nundan: 
Beşyüz dok an lklbio tane muhtelif eb'atta perçin çl•isi, sek· 

ilen sekiz bin tane çift gözlü pul altmış bin tane yarım yuvar· 
lal halka yfrml beşbln tane çift dilli toka yQ. kırk yedlbln tane 

rarı kesme kanca yfizylrml yedlbln tane lı:ôprüh1 sürgft yOzyet· 
mit yedlbln tane köprtısliz sürgO, kapah zarf la elulhmiye ko· 

nulmuştur. Umumunun tahmin edilen bedeli onyedlbln yedlyOz 

otuzblr llrı ıekl!eo kuruştur. lbateıl 19,3,935 eah günü ıaat 
14 tedlr. Muvakkat teminat 1239 Ura 89 kuroetor. Şartname· 

ıinl parasız ıalmık ve örne.lderlol görmek letlyenler hergün öğ· 
leden sonra komisyona uğrlyablllrler. Ekelltmlye girecekler mu· 
nkkat bankı teminat mektubu veya maliyeye yatmlmıı teminat 

mukabili alacakları makbuzlarla arttırma, eksiltme kanununun 
2 inci ve 3 Qncft maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte teklif 
mektoblarını ihale saatinden enaz bir saat enci M. m. v. ea. 

al. ko. nona vermiı bolunmalau. 1 5 10 14 626 

Ankara M. m. v. 111. al. ko. nuodın: 
Beher metresinin tahmin edll~n fiatl otuıbcş korno olan lurk 

beebln metre hlkl astarlık bez kapılı zarf la ekellmlye ~onul· 

muıtur. lhaleıl 20,3,935 çarpmba gilnQ 11aat 11 dedir. Muvak· 
kat temioalt 118 l lira 25 kuroetur. Şartoımeslol pıra11ız almak 

ve örneglol görmek lstiyenler hergClo öğleden ıonrı komisyona 
mftracaıt edebilirler. Ekailtmlye glr~cekler muvakkat hınka te· 
mioat mektubu veya maliyeye yatırılmış teminat mokablll ala · 
cıkları makbuzlarla kanonun 2 inci ve 3 Qncü maddr.lerinde 

yazılı v111ikalarla birlikte teklif mektublırını ihale saatinden en 
H bir 111aı evvel M. m. v. sa. al. ko. nana vrrmlo bolun· 

mıları. l 6 10 14 625 

, ·---Ôk Orenler! !\tut· 
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SIHHAT 
ECZANESi 
Hamdi Nnzhet 

Ucuz, taze, temiz lltçlar bulunur 

11 Başdorak - Büyak Sa· 
1 lebçl Hanı karşısında. 

IKDOKTOR 

Fahri Işık 
izmir Memleket Hastanesi Rorıtken MOtahassı ı 

HEHNEV, RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTIRtK TEDA VILERI. 

Yürümiyen ve Bilha a RAŞiTİK Çocuklara Ultra- Violo 
Tatbik ve Hontken ile KEL Tednileri Y11pılır. 

ikinci Beyler Sokak Fınn Ka111 ı l\o. 25 

lstanhul: Deniz l.evazım Satınal
ına Komisyonundan: 

Tahmin edilen lıeddl l ,4 00 Ura olan 11500 metr" elbiselik 
khpl! kumaş 21 mart 935 peref!mbe gnnn saat 15 te Ka11m · 

pa,a'da komisyon binasında kapalı zarf la ekelltmlye konulmuştur. 

Şartnamesini n örneği komisyonda göreblllrler. Muukkat 

Ankara M. M. v. ea. al. ko. re. den: teminatı 1380 liradır. leteklllerlo teklif mektublarını 2490 nu · 
24,2,935 gOnO talip çakmayan lklyOz otozlklblo tane muhte· marah kanunun 2 ve 3 ftncil maddelerinde yazıla belgelerle bir· 

lif renk ve uzonlulua makaranın bpıh sarf la ekelltmeıi 23,3,935 ilkte belit saatten bir eaatren önce komisyon reisliğine vtrmelerl. 

cumartesi gnon saat 15 te yapılacaktır. Umumooun tahmin edl· 4 14 19 105~ 651 

len flati 23600 lira ve muvakkat teminat l i i O lir adar. Şart · lll!lll!l!lll!ll!ll!lll!!!!!llll!llllll!l!!l!l!l!llllllllllll!l!ll!lll!lll!ll!l!llll!ll!lllfllllll 
namesini parasız almak ve örneğini görmek istlyenler hergün 11 111 

• • 
111 

• 

öğleden sonra komisyona utrıyabillrler. Eksiltmlye glrecet.ler = İ Z M İ R = 
muvakkat banka teminat mektubu veya mallytıye yatırılmış teminat =: _ 
klreılı~a alrnan makbuzl1rla kanunun 2 inci ve 3 üncil madde· ;;; E f Ah } • b k 
terindeki vesikalarla birlikte teklif mekloplaraoı ihale Hltloden - sna ve a ı an 8$) ;; 
enaz bir 8Ht evvel M. m. '· 8a. al. ko. nona fermle bolun· - Sermayesi: 1,000,000 T.L. mıları , .J 14 20 644 

Ankara M. M. V. sa. al. ko. dan: 
Yerli fabrikalar mamulAtandıo ve beher metreılnln tahmin 

edilen f laıl ynz on ahı korue yirmi pıra olan 40000 metre 
arka çıntahğı bez kapah zarf la ekslhmiye konolmuvtur. Jbalesl 

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

--
----

27 ·3 · 935 çarşamba günil saat 11 dedir. Muukkat teminat 
3495 liradır. ., artoameslnl 138 kuruşa almak, örneğini görmek = 
iıtiyenler her güo öğleden 80ra komisyona u~rayabilirl"r. Eksilt· -
meye girecekler muvakkat banka teminat mektubu veya maltyf!ye -

Alaşehir, Tire .. 
---···---

HerUlrlO Hanka Muanıclatı Yapar .. 

Bir eenellk mevduata o/o 6 E yatırılmıe teminat karoalığı alacakları makbuzlarla artırma, eksiltme = 
kanununun 2. inci ve 3 ilncil maddelerinde yazılı vesikalarla _ Ahı aylık ,, o/o 4, l -~ -

Vadesiz hesabı carilere % 4 falı verir. = 
hlrlikde teklif mektuplarını lhal~ s11tloden eoaz bir saat evv~l 
M. M. V. ea. al. ko. na •ermiş bolunmalır1. 

739 8 14 20 24 

Ankara M. M. V. sa. al. ko. dan: 
Yerli fabrikalar mamulihndaa 25000 metre ekmek torbahğı 

bez kapalı zarf la ekallımeye konolmuıtur. Beher metresinin 

tahmin edilen ( latı (97 ,5) kuruıtur. İhalesi 26 ·3 · 9:15 ealı 
gftnft eaat 11 dedir. Muvakkat teminat 1825 lira 18 kuruetur. 

Şarınameılol parasız almak ve örnf'~lnl görmek lıtlyenler bt.r 
gao ögleden ıonra komisyona uğrayabilirler. Eksiltmeye gire· 

cekler muvakkat banka teminat karşılığı alacaklara makbuzlarla 
artarma ve eksiltme kanonunun 2 inci ve 3 ftncG maddelerinde 

}Halı •eslkalırla birlikte teklif mektublarıoı ihale ıaatiodeu enH 
bir saat evvel Ankara M. M. V. sa. al. ko. na vermiş bulun· 

malara. 741 8 14 20 24 

Ankara M. M. 81. al. lı:o. nundan: 
Beher tanealoln tahmin edilen flatl iO lira olan 700 tane 

mahruti çadar kapalı 1arl la ek1lhmlye konolmoetur. İhıleai 
24,mart,935 pazar gOnQ uat 11,30 dadır. Şartnımealnl 245 ku· 

ru~a almak ve örneğini görmek için herglio ögleden sonra mft· 
racaat ~dllebtllr. Muvakkat banka teminat 3765 liradır. Eksilt· 

mlyP. girecekler muvakkat banka teminat mektup vtya mıliyeye 
yaurılınış lf'mloat mukabili alacaklar. makbuzlarla arttırma, ek· 

ılltme kaoonunua 2 el ve 3 cö maddelerinde yazalı vesikalarla 

blrlllue teklif mektublarını ihale 8Htlndpn P.DH bir eaıt evvel 

M. M. '" ea. al. ko. aaaa Termit bulunmaları. 
8 11 14 20 721 

l\lnbıµımen bedelleri ile miktarları aoağada yazılı elbi e, pıho 
ve aerpuelar 24,3,035 pazar gQoö saat 16 dı kapıdı zır{ uııullle 

Ankaradı idare binısındo eatın alıoaçaktn, 

Bu ioe girmek istiyenlerlo 4498,72 liralık muvakkat teminat 

vermeleri ve kanunun tayla ettiği vesikalar ve lee glrmeğe mı · 

oU kanuoi bulunmadığına dair beyanname ve teklifler Ue ayol 
gftn 111ıt l 5 e kadar komisyon Reieliğ!oe vermeleri 1Azımdır. 

Bu lee alt eartoameler 325 kuruı mukabilinde Haydarpatı, 
Ankara ıntrkez •e lzmlr veznelerinde satılmaktadır. 

LAclvert serj dl.ılııe 1300 takım 

•• eayak " 414 .. 
Gri ~ayak dblae fiı4 .. 
Siyah kaetor palto 4!';8 adet 

Gri 11yak palto 64 O " 
LAcl v~rt çuha şıpka 5 l 5 c 

Gri !layak 11 462 " 
Uchert ,ayak eapka 24 O •• 
Kırmızı çaba şapka 26 .. 

10 11 18 14 

Mu~ımrneo bedeli 
L . K . 

26G50 
53 2 
9:32 

13054 
480 

1004 
739 
288 

4 

521 

80 

25 
20 

747 

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

Aylık eJektirik 

Masrafınız yüksek 

içi gazli 

laınbalarıuı kullanınız 

Bu marka az sarfiyat, bol ışık, 
ve uzun ömDrllldOr. 

Mehmet Tevf'ik 
Bnyok Elektirik, Telefon n~ 

Malzemeleri deposu. 
Pe.., leıııalcılar N. 77.79 l'el. 3332 

11.,ratelli Sperco \ 7 apur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"ÜUESTES., vapuru t:lyevm limanımızda olub 14 martta 

Aovers, Roterdam, Amsterdam ve Bamburg Umanları için yük 
alacaktır. 

•IULYSSES,. vapuru 20 martta beklenmekte olup yolı.noo 
boşalttıktan sonra Anvers, Amsterdam Roterdam ve Lamburg 
limanlara için yük alacaktır. 

"CERES., npuru 25 marllao 28 marta kadar Anvere, Roter· 

dam, Ameterdam ve Hamburg limanları için yak alacıkhr. 

SVENSKA ORlENT LIN1EN 
hROLAND" motörft 20 mutta Roterdam. Hımborg, Copen· 

bagen, Dantzlg. Gdynia, Goteburg, Oalo ve lıkaudlnna liman· 
ları için yftk alacaktır. 

0 VIK.lNGLAND,, motörG 2 obanda Roterdam, Bımbuıg, Co· 
penhıgeo, Dıntzlg, Gdynia, Goteburg, Oelo •e Jskandlnuya 
limanlara lçio yük ılıcaktır. 

SERVİCE MAR!Tl~ ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda bir Muntuam Sefer 
"ALBA JULYA,, vapuru 14 martta gelip ayni gtınde Pire, 

Maltı, Napoli, Marıilya, Parselon ve Kıtanya limanlarına hare· 
ket edecektir. 

"PELES" vapuru 6 nisanda geUp 7 nl111nda Maltı, Ceaon, 
Marıllya v,, Baraelona hareket t>decektfr. 

NATIO! ' AL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lzmlr Nev.Yorlı: arasında ayda bir maaıaum eefer 

"1'AMESIS,, npuru 19 martta (doğru) Ne•york için yük 
alacaktır, 

"lHNOS,, vapuru 20 obanda ( Doğru ) Ncvyork için yilk 
alacaktır 

Hamit: lltnlardakl hareket tarlhJerlndekl değlelkllklerdea acente 
,..meı'ollyet kabul etmez. 

Fazla tafsilAt lçlo lkincJ Kordonda Tahmil ve Tahliye ılrketl 
binası arkasında l-'ratdll Sperco aceutalığına mOracaıt edllmeıl 
rica olunur. Telefon: 2004 . 2005 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Oer Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE L1NJE 

"AKKA,, vapuru 31 martta ., 
bekleniyor. 4 nll!aoa kadar 

Anvera, Hoterdam, Hanıburg 

ve Brtmr:n için y6k alacaktır. 

AUMEMENI' H. SCH ULUT 

HAMBURG 

" TROYBURG ,, vapuru 23 

martta bekleniyor, Bı~barg 

ve Aoversteo yok çaknıp An· 

ven, Roterdıın n Hamborg 

lfmrnlarıaı yük alacaktır. 

" NORBURG ,, vapuru 2 

marttı bekleniyor. Hımburg ve 

Anvere'ten yük çıkarıcaktar. 

DEN NORSKE MIDDELBAVS 

LINJE DS. AS 
SPANSKELINJDN - osto 

''BANADFROS., vapuru 23 
marttı bekleniyor, Dieppe ve 

Norvec limanlarını yük alı· 
coktır. 

"NEPTUN,, SEA NAVIGATI. 

ON COMPANY ttd. 
BUDAPEŞTg 

"'flSSA,, vapuru 18 marttı 
bekleniyor. Doğru Oralla, Bu· 

daptıte, BratJılava ve Viyana 

için yftk alacaktır . 

THE EKSPORT STEAMSOıP 

CORPORATaON 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Bu. Blrlnd Kordon 

Tel. 24(3 
Tbe Ellerman Llneı Lad. 

" MARONIAN ,, vapuru 22 

~ubatta Loodrı, Bull v" Ao· 

vers'tea gelip tahliyede bolu· 

nacak ve ayni samında Lond.• 

n Boll için yftk ılıcaktır. 

"EGYPSIAN,, vapurn ay 110· 

nunda Lherpool ve Sevanıe•· 

pan beklenmektedir. 

" TBURSO ., Hpuru 111arı 

orta8tnda Londrı, Bull ve An· 

vera•ıen gelip tahliyede balo· 

nacak ve ayni zamanda J.ondr• 

ve Hull için yok alacakur. 

'·FLAM1NIAN., npora ıoatl 

ortuında Llverpool ve ST1nte .. 

dan beklenmektedir. 

Not Vural tarihleri ye ,.. 

parlann lılmlerl berine deal

efk Uklerden meı'ollyet kabOl 

edllmea. 

11EKSILONA,, Hporo 2 ol· 
eanda bekleniyor, Nevyorkı 
Filadelf 1 ya ve Boıton 11111101•· 

rını yGk alacaktır. 

N. B. - Gellı tarihleri •e 
vapur tarihlerinde acea&elDlf 

hiçbir mee'allyet kabal eUD,.. 

Telefon No. 2007 · 2008 


