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Ulusu Korumak l~in En (,ezri 
Tedbirler Alınmalıdıı-.• 

"Venizelos Fitne ve Fesadın Timsali idi.,, Taymis
te, Venizelos'un Marifetine Hayret Ediyor. 

~~~~-----...... ~·~·-.. ~-----~~~~-
Selani 'te liting Yapıldı. lntibar Eden Miralay, ihtilal Vaktinden Evel 
Patladı, Hıyanet Gördük. Halk Kitle Halinde Ayaklanacak Sandık, Demiş. 

Aliııa'da General Koodıli 'c yapılan i tik!Jal ve Gı'ncrnl Kodilis 
\ıioa·ya donüşilnd c Ba) Çnldari 'le herııl ıer .. 

Belgrad, 14 (A.A) - Avala artık y nt ) onnnjstttı:aıo nrzu 
1 • il 

•J•ntınıa Adnı muhabirine ver· arana C~'ap vermıyf"n .ıyam 

dlği bir beyanatta Yunan bar· dağıtmak lazımdır. Libnsl fır 

b'J b k G l K dili kaeı reisi 8. Venlzelos'uo biz 
Ba} 'enfaeloe, Girid'den kaçışında meyus bir laHrla Girid &ahiJlerioi seyrederken (Bu fotoğraf Pari Suar gareıe i muhnbiri tarafından ~ekilmiştir.) 

e a anı enera on a 
~ZCtlaıle aemlıtir ki : zat vatanma karşı vurmağı 

kalkıştığı dubelere benzer feci 
Benim ıahei kanaatime gôre 

80,000,000 Drahmi 
HOkômetio Elinde ... 

y darbelero brşı uloeu korumak 
unanl8lan'dakl siyasi vaziyetin için cezri tr:dblrler almak la - - Atine, 14 ( A.A ) - Bıyat 

teırit surette hallini bir müddet zımdır. sür'atle tablillğine avdet etmek 
için tehir etmek lıiıımdır. Bu General Kondille bu sözler· tedir. Terbi, moameleıılne de· 
bnıueta b•L·'\metln en kuvvetli d 1 k 0 vam edilmektedir. Borsa bugftn 

u•u en sonra syana arşı m ca· 
1•tka111nan rehl olmak itibarile dele ederken Yunan hükfime· açılacak, fakat vadeli muamelat 
reyt en ağır baeacık olan baş · tine karşı Yugoslav halkının yHak edllAcelr.tir. Hftkumet 
bakanı ıörme8e ve kendisi ile ve hftkumetlnio gösterdiği sa Dramı ve Serez milli bankala 
latieareye vaktim olmadı. Bıoa mimi hislerden dolayı derin rında asilere ald olan 80,000,000 
kıbr.. lntihıbıh tehir ederek teşelr.kftrlerlnl llAve etmiştir. drahmiyi lstlrdad etmiştir.• 

~ .................................................................................. 4 •• 4 ................................................................................ . 

Yunanistan Bir Haıta Şenlik Yapacaktır. 

isyan Çok MÜhimdi, Aylar
danheri Hazırlanıyordu. -Selinik'te Venizelistlerin Evlerinden 

Qaıa, Silah ve Mühimmat Çıkarılıyor. 
Atlaı:14 (Hoıust) - Pazar· 

~e~ Kibıtl öğledeu ııonra Atinaya 
~ en bırbiye bakanı ,. general 
ti 00diliı için yapılan istikbal 

llldlye kadır görillmemle de 
teeed 

e muazzam olmuştur. 
- Sonu 6 ıncı yOzde -

A ADOLU 
T .. 

Cirit· MOsllman okurları· 
•110 K b l' ur an bayram1nı kotlar, 

Clrlı: oluıunı saadetler diler. 
• 

• • 
b 

Gızetemtz Layram mfinHe· 
etli dl ba e ğer arkadaşları gibi, 

clô }'rıaıın ikinci, ftçtıncll ve 
tdClncG gllalerl çıkmıyacaktır. Tetlim olan ati bHhriyeliler, Girid'de karaya çıkarak bülu\met 

tan•arelerioe ateı ederken. 

Seianik'te şenlik: 
SelBnlk 14 A.A) - Bnku . 

metin asilere zaferini lr.utln· 
lamak için muazzam bir teza· 

16 Mart 
Y 1rın 16 mart· 
tır. Bundın on· 
beı, yıl öner, 
böyle bir 16 
mart gt\nft ls
tanbul, mütte· 
f ik devletler 
ku netleri 
rafından 
edilmişti. 

ta· 

İstanbul He 
beraher bfttOn 
bir yurd, he· 
men başıanbaşa 
denecek eoret· 
te yabancı kuv· 
vetlerfn eline geçmişti. Tam 
ftçbnçuk yıl, acı günler yaşı · 

dık. Fakat hiçbir zaman, yor· 
dun kurtulacağından umuda· 
muzu kesmedik. TOrk ulusu 
nun başına geçen Bdy6k TOrk, 
yurdu kurtardı ve Tork'ftn 
"Var olduğunu bnıon bir aco · 
na lsbat elti. 

Bugün o kıragünlerden çok 
uzaktayız. Tftrk ulusu, Ala· 
tOrk'ün Ônderllğile yfikeeldi 
ve yükseliyor. Bugün, herzı 
maukfnden daha kuvvetliyiz. 
Rnton bir acuoun takdirle 
andığı nlueal birliğimiz, Türk 
ulusunu granitleştlrmlştfr. 

letanbul, yar1n, kurtuluı 
bayramını da kutluhyacak.tır. 

Derhal eôyliyellın lr.i, İetan 
bul'un kortuluı, gOnft, bfttlo 

- Sona 3 ftncO yazde-

hor yapılmış 50,000 kişi şen 

ilklere iştirak elnıtştir. 

intihar eden ıniralay 
1 • 'J ne < cmış. 

Sofyı 14 (A.A) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Hariçten gelen bir haberin 
lntlhar1nı bildirdiği ael miralay 
Baklrcla demiştir ki: 

- Venlzelos ibtUAll vaktin · 
den evvel patladı ve aon da · 
kik.ada hiyanetler oldu. Ba· 
kircis, ihtllAlln vaziyete k.areı 

btikballn mOcadeleel olduğunu 
ilAve etmiştir. 

Çaldarle bftkumetlnfn vazı. 

yeti krallığa avdet hususunda 
endişeler uyandırıyordu. Asiler 
bütün Yunanlstan'da katle ha· 
llnde bir isyan olacı~anı tHBV· 

vur ediyorlar ve ona htlnad 
ediyorlardı. Fakat bilk.umetin 
tedbirleri fimidlerfni boşa çıkar· 
mıetır. 

Miralay, ıellerln zaferi temin 
edecek fakat çok kan dökülecek 
bareklttan lçtlnab ettiklerini 
söylemiştir. 

Bundan baeka Baklrcle, asile· 
rln hazineden 80.000,000 drah 
mi ahb götflrdılklerl ithamına 

karşı protestoda bulonmuetur. 
ANADOLU · - Bu adam, 

general Kamenos'un intihar 
eden erkAoı harbiye refet olea 

gerek .. 
Gonata Yakalandı: 

• 
Atine, 18 ( A.A ) - HavBB 

Ajans1Ddan: 
Ortadan kaybolan Ayın reisi 

bay Gonatas tevkif edilmiştir . 

Dcyli Telgraf Ne Diyflr? 
Londra, 13 (AA) - Royter 

Ajansından: 

Deyll Telgraf gazetcıl yazıyor: 
- Veniıeloı gibi mtlmtH 

ve vatanperver bir adamlD bu 
kadar kfistahça ve cinai bir le· 
eadüf işine girmiş olması bfltlln 
A vropa'yı hayret içinde bırak· 
mıet1r. Bo d,,fa Venizeloı'nn 

devrilmesi kat'i olacağı anlaoıldı 
ve ihtimal bu modern Demoıı· 

tekli ebedi menfa bekliyor. TA· 
ki hftkıimet zaferini fena kul· 
lanarak hlııtılyıtı tahrik etmeain. 

Kaçak tahtelbahir Pal· 
mos'da: 

Roma, 13 (A.A) - Asi Yu· 
nan tahtelbıhlrl hAIA Patmoa'da 
bulunmaktadır. Bu tabtelbahlrln 
A verof gibi PJre'ye gitmemesi
nin sebebi karaya çıkmış olan 
zabitlerle tayfa araeındaki an· 
laşamamazhk olduğu ve tayfanın 
gemiyi bizzat kullanarak Pireye 
götOrmek kabiliyetinde olma· 
dılr.ları zannedilmektedir. 

ormal vaziyete doğru: 
Atlnı, 13 ( A.A ) - Atlna 

-.- Sonu 6 ıncı yOzde -

Bay Venizelos 
öldürüldü Mü? 

Bay Venizelos'un Kaesos'tı 

öldürilldüğft bıkk1nda dan ak· 

şam ıehrlmizd" bir şayia çık · 

mıştır. Bu ııyiıya inanılacak 

olursa katil, gene kendi taraf. 
tarlarından Sotlrl namında 

biri imle ve Venizelos~o öl · 
dürdftkten eonra bu kılçük 

İtalyan adasından Yunanlı 
tao'a f lrara mo"Vaffık olmoı. 

Geç vaklte kadar telgraf, 
radyo ve ajanetın bu haberi 
bekledik. })oğruluğo veya yan· 
hıhğı hakkında hiçbir habıır 

alamadık. 
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mme Hukuku Notları '- ' •i========= 
D~vlet şftrası Türk Anı- 1 T e o y a iğ o D lY y lY m o ca ır o 1 Knço~6:u~:mları 

me Hukuku Ideo- Venizelos 'Fabiiyetten Çıkarılacak~.' ~nmrnk 
----------1-----· ---- flangarları a· 

lojisini Konuşmuştur .. 
-2-

Devlet etlrası· ' fı Dl d 1 t e m 1 o 
nın, tramvay efr Türk Amme Huku· eden bir yoldur. 
ite ti da va aı nıo BI ı kunun özD, Mutlak z m Amme 
reddine dılr ver· bokokumuzon e· 
dlğl kararda, kul· F erdiyetli Değildir. saaını n, motlık 
lındığı (Rokoko '----------------ferdiyetçi olma· 
fikri malzemesi) yeni Tdrk re· yıp, bOtdn ferdlerln genel men· 
jlminln hukuk bfoısını kurmı· feıtlndeo ibaret olması ulusal 
yn yarayın prensipler ve mad· 
delerle doludur. f nlulAbımı:zın 
muhtelif eıbalardakl tezabtırle· 
rlnln ideolojisini şoorlı, bilgi 
ile kormıya savaştığımız bo eı· 
radı, devlet şllrasının ön6m0ıe 
koyduğu lDJme hukuku kaide· 
leıfoe dayanarak, Tnrlt buku
klyatanın ideolojisini karmak 
bOtOn hokukculırımııa dOeen 
bir vecibedir. 

Devletin; ferdlerle veya eir· 
ketlerle 4mme hizmetlerine ıh 
yaptığı muknelelerl, Amme hu· 
kukunı girdiren ve buoo hu· 
auei hukuktan ayıran devlet 
eOrası prensibi, Amme hukuka· 
muzun ideolojisinin, gayet açık 
olarak, mutlak lerdlyetcl olmı · 

dığını göstermektedir. 
Devleı; Amme hizmetleri için 

le görOrken, hareket ederken, 
ıkıt yaparken; ferd menzllealn· 
de değildir. Devleti teekll eden 
btıtOn ferdlerln menfeatlerl se· 
Ylyeetndedlr. 

Amme Hukuku Devletin 
Temelidir .. 

mmc hukuku, ·En eok· ho· 
koko eHsfycde tezahOr eder. 
Bokukn esasiye, bir devletin, 
teekilAh eu&Jye kanunile ifade 
edllir. TeekllAh esasiye kanunu, 
devlet blnıaınan temellerini göa· 
terlr. 

I 1evlet binası; bu temeller 
Ozerlne korolar ve devlet hl· 
naaının teklini, içindeki takaf· 
mıh, idare tarzını gösterir. Bil· 
tOn bina tıkelmıtamn, kezılan 

temele göre yıpılm11ı esas ol· 
doğana göre bir teşkil Atı esasi. 
ye kanonunun kaynağı olın 
Amme hokokonon :ehemmiyeti 
hemen gözOmOz ~nOade tebı · 
rüz eder. 

mme hukukunun vasfı, ide· 
olojlsl; mutlak lerdlyetcl değil· 
ee bu prensfb; de-vlet teşkflAll· 
mızın her kısmına sirayet eder. 
KOltOrOmOzde, genel terbiye · 
mlzde, içti mıiyatamızda h!klm 
olmHı IAzım gelen ene, Amme 
hukukunun gösterdiği kaide ol· 
ması )Azım gelir. Bu takdirde; 
mutlak ferdiyetçi olmamak, ge· 
nel hayatımıza, d010nOşftmfize1 
fllllerlmlze hlklm olın esaalı 
bir umde olur. 

Amme meufcati haki
miyeti, ulusal bOnyemizin 
ifade ettiği bir hakikattir. 

Hukuk, ferdlcr · arısındaki . 
mftnısebetle, ferdlerln devlet 
arııundakl mOnaeebetlerl idare 
eden kaidelerden ibaret olmı· 
sına göre, ulusal bftnyemize 
uygun olması gerektir. Ulusal 
btınyelere uygun olmıyan var· 
lığımızın, benliğimizin ve içi· 
mlzin lladeei olan mOnaııebıt 

ve hareketleri idare etmlyen 
kaideler, kanon kitaplarında 

mumyılannuı dorın ölü kaide· 
lerdfr. Bu sebeple bOnyemlze 
olgun kanun kat delerlol, hu· 
kok naHrlyelerfnl göstermek, 
bunlara teb il'' ettirmek mec· 
burlyetfn yla. Bu, ferdin ve 
cemiyetin bir ao nvrl lnkfwı· 

bOnyemlzin ifadesi ~ olan bir 
hakikattir. 

Devlet; alle kümelerinden 
teşekkOI ede o içti mai bir taız· 
zuvdur. Ailede hAklm olan f I· 
kirler, devlet bnnyeslnde iten· 
dlslnl göstermesi tabii bf r 
emirdir. 

TOrk ailesinde Amme 
hukuku hakımmdan hA· 
kim olan fikir ııedir? 

Aeırlarıo arka8ından bugOne 
kadar bize intikal eden ılle 

teekilttı kaldelerlmlz ve orta 
Aaya'nıo Tılrk aile teokllAtı 

hukuk tırlbl bize gösterir ki: 
Tilrk ailesinde hAklm olın f ı. 

kir; aile ferdlerlol teşkil ve 
terkip eden her ferdin vıhsi 

menleıtl değildir. Tftrk ılle 

teıkllAtınd• hAldm ola o f 1 kir, 

aile ferdlerlnl terkip eden bil· 
tOn ferdlerln omumf menfeatl· 

dlr. Bunu, hıtyatın en basit te· 
zahOrlerlnde bile bergOn g~re · 

biliriz. Aile ferdlerlnden biri, 
yıeıyıeta, eğlencede, yemede, 

içmede kendisini diğerlerinden 

ayırd f'tmeğl en boyok ayıp 

Hyar. Ailede ferdi endlee, ferdi 
menfeat doıoncesl hAklİn de· 

ğlldlr. Ailede hAklm olın f fklr, 
bauın ılle ferdlerloln mtııterek 
menleıtlerldlr. 

Ailelerden tee~kkal ed~n 

devlet manev! eahelyeıl de, onu 

terkip eden ferdi, zQmreyl veya 
tlrketlerl dOeılnmez, ona terkip 

eden biltOn ferdlerl ve unııor
ları dOşOoOr. 

Türk Amme boknkonnn ide· 
olojlel de bo olmalıdır. 

VilAyet genel koraltıyı 

fiyeal avukat 

f"'ehmi Kural 

Furugi Han 
Bay Tevfik ROşdO 
Arası Tebrik Etti .. 

Aokara 13 (A.A) - Dıearı 
işler Bakanı Te.tlk ROşdil 
Arasın bakanlığının ononco 
yıldönümQ mQnaaebetlle İran 

başbakanı Furogi Handan al· 
dıklırı telyazısı ve cevabı ondur: 

Tevllk Rftşdft Arae 
Hırlclye Vekili 

Ankara 
Zatısamllerlnln hariciye ve· 

kAletlerlnlo onuncu yıldönftmO 
mtioaeebetile samimi tebrik ve 
bilyOk dostluk duygularımı sa· 
nar ve ııelAmet Ye muvıf fıkı· 

yellerini dilerim. 

Furugi 
Son Altea Furugl relscılvftzera 

Tıhrın 

Vazife baıkınlığımın ooonco 
yıld8n0mft müuıaebetile zatı· 
devletlerlnln telgraf la vaki doı· 
tane duygularından dolayı en 
samimi teşekkOrlerlml arzeyler 
ve ııhsi nıdetlerl hakkındaki 

hararetli temennllerlmln kabu . 
lftnft rica ederim. 

Tevfik RftşdO Ara 

300 Asi Divanıharbe Verildi. HüL ômetimiz Yakaladığı sıl Bir Şekil Alacak? 
· Gomrtık ve İnhisarlar bıkan· 

Yunan Vapurlarını Serbest Bıraktı.. lığına verllmfe olan Birinci kor•· 
donda gOmrOk karoısındıkl han· 
garlar; gOmrOk deposu ittihaz 
edilmek Ozere yeniden ine• 
olunmaktadır. Hıngırların ıh· 
,ap kısımları aökOlmekte ve 

İatanbul, 15 (Busoııi) - Atlnı'dao bildlrlllyor : Bay Venlzelos, Yanan tıblfyetlnden çıkarıla· 
caktır. Üçyaz aei zabit divanıharbe verllmtetlr. 

Bay Venlzeloe'on mağlubiyetinden sonra Glrld'de istik IAl filo etmek istediği ve ıballnlu muhı· 
lefetl kırşıaanda vazgeçmek mecborlyetlnde kıldığı ınlışılmııtır. 

lıtanbol, 1~ (Hoenst) - Bıy Venlzelos'on oğluna ılt olanı hariç olmak 
metlmfzce muvakkaten tevkif edilen Yunan vıpurlırı serbeet barakılmıotır. 

ftzere evvelce boku· dıvarlar beton olarak yapbrıl· 

•••• ~·... • Of l e • • ' \A\ 

Almanya'yaSililhlaıini~.J~~~~ 
kında Teklifler YapıJacali·. -Rusya Teslihatını Geçmemek ve ·Do· 

ğu Emniyetini Bozmamak Şartile Al
manya 'ya Hak Verilecektir .. 

-------------------------------------------
811 Meyanda Alman Havacılığının Vaziyeti De Ha-

raretli Bir Şekilde Bahse Mevzu Olmaktadır .. 
fatınbal, 14 (Huaosi) - Al· 

man'ların slllblınma ve tıyyı· 

re teıkilAtı yıpıcıkları bık

kındıkl haberler Avrupı'da 

m6blm akisler barıkmıotar. 
Londrı 14 (A.A) - Havas 

Ajıosı muhabirinden: 
Ayın 24 fiode Berlln'e gide · 

cek olan lnglllz hllkanları he· 
yeti umumfyeaUe Frıniız . in· 
glltı mOoterek beyınıhnı mil · 

dafaa edeceklerdir. SelAhlyettar 
mıhfellerln bu teyidinden mık· 
ead ziyareti ·2 de yapılın tek· 
lif lerln muhtelif uoeurlarına 

parçalamağı matuf g)bl göster· 
mek lstlyeo haberleri ve tef· 
alrlerl tekzibdlr. 

Slr Saymon ile Bıy Eden 'in 
Bltler'e JJondrı kablneıılnfn 
Almanya'nın şarkına olduğa 

gibi gırbındıkf emniyet mee· 
eleılnin de birbirinden ayrıl· 

maz bir mes'ele olduğono 

açıkçı blldlrmeğe memur edf · 
leceklerlnf dOtflndilren kov· 
vetll eebebler vardır. 

Bunun mınıeı eodor ki, 
Şarki Avropa'da emniyeti 
Franaa'dan mftstakfl olarakteş· 

kile matof bftUln her ta&H· 
vur Londrı'da vaziyetin fca · 
batını oygoo olarak görOlml· 
yecek, bu ltlhırla Utvaoya1 

FAtonyı'nın, bir taarruzun 
önOne geçmeğe matuf bütdn 
vaeıtıların birbirlerine bığh, 

oldukları nokt111 Ozerlne ııırar 

edlolerl Londra'dı f yf bir şekil· 
de karşılanmıştır. 

Ayol tellkldler biran içinde 
eraU A vropıdı emniyetin tee· 
kili esasını 111dece 11deml mft· 
dıhale prensibine bağlamığı 

dftşQnmOe olan dfplomısl mıh· 
fillerini bu f lklr Qzerlnde dar· 

-mıya ıevketmlotlr. Ayni 'ilah· 
feller şimdi ye\nız mfttekıbll 

yardımın ılikadar devletlere 
tım bir emniyet blBSf nreceğf 

kan11tındıdırlır. Eğer temenni 
edildiği veçbile bu görfif tarzı 

Berllnde kabul edUirse lngfllz. 
ler oımına ıöz söyllyecek olıo · 

tarın münıslb bir derecede Al· 
mınyı'nın ellAblanmıınnı kabul 
etmeğl dnşnnmlye ıellhlyetleri 

olıcakttr. Bununla beraber bo 
kabnl Almınya'nın konetlerl· 
nln Sovyet kuvvetlerine kedar 
yflkselmesloe varmıyıcıktır. Çfin 
ko Sovyetler A vropa bodod 
)arındı olduğu kadar azık Eark 

bododlırındı da kıroılınıcak 

tehlikelere marozdorlar. 
Diğer taraftan Londrı'nın iyi 

bıber alan mıhfellerlndc Al· 
mıoyı'nın loglllı bakanlarının 
ziyaretinden evel V eruy mua· 
heduinlo {> ci maddesinin ıçık · 

ça f blAll demek ola o ehil ha· 

vıcılığıoı ıııkerleştlr nı e81ne teell · 
eü( edilmektedir. Jnglltere'de 
beyaz ldtıban neşrine bir mu· 
kabele gibi görOneo bn teşeb · 

hilıd şimdi ehemmiyetli telAkll 
etmemek huensunda J.,ondra'dı 

bazı temayOller olmakla bera· 
her moıhedeler akdi suretlle 
yeni emniyet reji mi ieefs eyle· 
meyi istihdaf eden mOzakere· 
lere evelkl bl r muıhedenln 

yek cihet feshine muadil olan 
bir tedbirin tekaddom etmesi 
keyfiyeti akla ıığmaz bir ha· 
reket olarak te14kkl edilmek· 
tedlr. Bu mee'elenln dlplomıaf 
yolu ile bir protestoya mı mev· 
zo olacağı veyıbad Slr Con 
Saymon tarafındın Berlln'de 
doğrudan do~ruyı mı menuu 
bahsedileceği meçboldOr. 

Yalnız ouraaı muhakkaktır 

ki, ııillult llt. gcçletlrllmlyecektlr. 

Bertin 1' ( A. A) - Propı· 
ganda bakanı bay Göbele ile 
Michlmfchl lemindeki Japon 
~azeteslnlo mOdOrQ Berlfnle 
Tokyo arasındaki tclelı telefon 
servlı!inlo açılmaeı m6oıeebetlle 

görftşmfişlerdlr. Bay Göbele 
demiştir ki: 

- Almanya ile Japonya 
arasındaki dostça münasebetler 
daimidir. ÇOnkO iki memleketi 
birbirinden ayıracak noktıl 

nazar ibtll4l ları yoktur. 

Japon gazetecisinin teşekkd· 

rOndeo sonra Bay Göbele Jı· 

ponyıtnan iyiliği için temen· 
ollerde bulunmuştur. Bn ko· 
noıma heri ki taraf tın çok iyi 

leldllmlştfr. 

Londra, 14 (A.A) - Avam 
kamırıaındıo sonra J.ordlır 

kamıraeı don öğleden ıonra 

beyaz kitabın mOnkereelnl 
yapmıştır. Muhalif leçf grubu 
reisi J.,ord Ponsonbl bir nut· 
knnda, Slr Con Sıymon ile mu· 
bafızakti : bakanları hücum et· 
mlştfr. 

Hükumet namını takrir ve 
Lord Ponsonblnln nutkuna 
ce\•nb veren Lord Stınhop 

avam kamaraeındı sir Aulllin 
Çamberlalnln yaptığı gibi md· 
esslr bir kollektll elstem 16zu. 
mu üzerinde hrır etmiştir. 

Lord Sıanhop 8 . Baldvln 
gibi beyaz kitabın müzakere· 
lerl ihlal etmek oöyle dursun 
vaziyeti "ydınlattığını Ye balkı 

hakikatlerle karşı karşıya koy. 
duğunn ı.öylemletlr. 

Yugoslavya'da 
ltalya ve Şarki Afrika ehirler Taşdı. 

ı ı A k S k • Binlerce Halk, HükQ. 
ta ya, S er ev ıyatına metten Yardım Istiyor 

Hala ·Devam Ediyor .. 
İstanbul, 14 (Buaosi) - Romı'dan haber veriliyor: 
Dan hılyı'nın (Kımpldoya), (Antonlyeta) ve (Behedlrl) va· 

purlırı, Slcllyı'dın ıaker dolu oldoğa halde hareket etmiştir. 
Bo Oç vapurda 2 bin kadar aeker 135 zabit, 160 at ve birçok 
mahlmmıtla iki erkinıbarb heyeti ve general (Boskordı) vardır. 

Bondan bıoka (Çeyare Potfatl) n (Alveçfya) vapurları ile 1ıpo 

ilden gelen (Eyuoj) ve (Lığunı) şlleblı!rl dr. Meıılnı'dan askf'r 
ılırık hareket etmlılerdlr· 

lıtınbul , 14 ( Hususi ) -
Belgrad'dın hıber veriliyor: 

Baıta Tuna oldoAo halde 
biitftn Yngoslavyı'dakl nehirler 

taşmıştır. Şimdiye kadar görfll· 
memlş olın bn hal, Yugoeln· 
ya'yı heyecan içinde bırakmışlar. 

16 köy sular alt1nda bulunu· 

yor. Binlerce halk, bftkumetten 
yardım beklemektedir. 

maktadır. • 
Dıvarlar .umıml{e .yftkaeldJk· 

. ten ıoıif.l çıtı : aı ıökfll~eek ve 
demir , ireklerle yangından mO· 
teeaalr ~h:~ıy~ca~ _.. bir ıekilde 
kıpıtdac8nr • . · · · • 

Dr. Bay LOtf i Kırdar 
K6tabyı aaylnı Dr. bay Liltfl 

Kırdar, bayram tatili mOoıae· 

betile ıehrlmlae gelmfttlr. 

Hilaliab meri n Yardımı 
Bilalfıbmer cemlyetl bayram 

münasebetfle dnn de fakirlere 
yardımı devam etml,tlr. D6o 
akşama kadat' yardım edilen fa• 
ktr miktarı 442 yl bulmuıtar. 

TDrkof is Sergisi 
rarkof la tarafından ihracat 

mıhsollerlmlzln ımbılAj ıektl· 
lerlne dılr bir ıergl hazırlan· 

mıetı. latanbol, Ankara ve 
Merein'de teşhir edilen bu 
eergtye Aid namuneler şehrimiz 
Tftrkof la mıldftrlftğflne de gel· 
mlotlr. Fakat tetkik edilen nü· 
monelerde bazı nobanlar gö· 
rülmılş ve bunlar İatınbul 
Türkoflı şubesine geri gönde· 
rllmlıtlr. 

Çalışan Kazanır 
Bayındıra bığlı Falaka köy 

muhtırbğsnı gene Bay Tahir 
ıeçllmletfr. !!'alaka köyO. Bayın· 

dır'ın en bdyilk: köylerinden 
biridir. Bay Tabir köyde bir 
çok eserler TOcade getlrmff, 
bflhaaeı tam teşldlAth yapılın 
llkmektebln lnpaında ve köy 
içindeki mezarlıkların kaldırıl· 
muında muvaffak olmuetnr. 
Takdir ederla. 

Atatürk 
---.. ··-·---

Bay Mazarik'i 
Tebrik Ettiler. 

Anklra, 13 (A.A) "- Çe· 
koslovıkya Relslcdınburn Bay 
Mazarlk'ln yıldöndmü ın6nı· 

sebetlle RelslcOmhur Atıt4tk 

lle Mfişırlleyb arısında 119ğı· 
dıkl telgraf lır teati edllmfetır. 

Çekoslovak Rehlcftmhuro 
Bıy Mazarlk Hazretlerine 

(Prag) 
Zltıdevletlerl vatanın bay· 

rını vakfetmiş oldukları uzoP 
bir zamandan sonra herkeılP 
sevgi ve saygılarına mazbır 

oldukları halde 85 locl yıldö· 
nOmlerlnl idrak etmlı bulu· 
noyorlar. Bu fırsattan istifade 
ederek size hararetli tebrikle· 
rlml H dabı ozon ıeoelet 

aıhhıt ve 111det lclnde öaıftt 
aOrmelerl hakkındaki tcmeo· 
nllerlmi arzederlm. 

TOrkiye RelsfcOmbotd 
Kamili AtatOrk 

Torktye Relalcftmhuru 1'•· 
mil Atıtftrk Hazretlerine 

'Ankar•} 
' YıldöoQmllm mOnuebedle 

Z4tıdevletlerlnlo bana bUdlt· 
mlı oldukları hararetli tebrik· 
ferden ve izhar buyormaı ol· 
doklırı temennilerden feTk•· 
llde mtıtehasalı olduğum halde 
en aamlmt teeekkOrlerlml •1• 

zederlm. 
Mazarik 
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Yaptıklarını Vi .ayet Köyler. nde Şenlik Kurban Satışı 
nlatıyor. Hararetli Oldn .. ----......... __ _ 
Hey gidi Venlzelos barba 

heyi .. Bir ayağın çukurda iken, 

buda mı başına geldi? Kışın 
Glrld'deld kıişanende, yazın da 

Bugün 15 örnek Köyünde Küçük Ser- Bu Sehebi;'Mezbaha 
· · Faaliyeti De Azaldı .. 

Klftsya'daki eayf lyende otur. 

nıak neyine yetmiyordu da kalk· 
tın başına hu derdlerl açdın!.. 

giler A~ılacak Tezahürat Yapılacaktır ~urban bayramı münaae · 
~ ' hetıle mezbahada keellen bay· 

------------• vaoların miktarı çok azalmıştır. 
Köylüye öo veren ve hak· günüdür. Bogün enaz 15 örnek ininin en iyi örnekleri göete Dün yalnız 20 kuzu He iki 

Venlzeloı'un baomn gelen 
pi vmfş tavuğun başın o gelme· 

miştfr. lhtlyar Glrld'lf, Yuna· 
nletan relafcümhuru olmak Is· 

larını, aeJablyetlerloi çizen köy köyiinde küçük sergiler yapı· rllecek ve o gün ulueal oyun sıttır kesilmiştir. BugOn ve ya· 

yasası, biltün köylüniln güçe. lacak, iyi yetiştlrilmlt gürbüz tarla coşkun blrgün yatamla· rın hiç hayvan kesflmlyeceği 
nfnf, varlığım arttran bir ya· çocuklarla köylerin yeni da · caktır. Kezalardan gelen pro~ anlaşılmoktadır. 
sadır. Bunun için İzmir viii mızlık hayvanlarının yetişmiş romlar valilikçe onaylanmıştır. Dnn akşam kurbanhk ko 

terken, şimdi, canını der attığı 

İtalyan adacığında \aya bala~ı 
yetinin bütOn kazalarmda 18 
mart köylüler için bir şenlik 

yıtvruları, köy kadrnlarınm el Okuranlor ve gençler btrçok yunlar çok ucuzlamıştı. Bo 

ve dokuma işleri, toprak iirün· yerlerde Cüoıburiyetio ve Ata· yJl uzak vllôyetlerlmlzden btle aYhyacak... Diyorlar ki: 

- Barba Venizelos'un ha· 

~ına gelen, kafaıının belAsıdır. 
Onda o (Megalo idea) varken 

- ------ ===== ========--- ---- - türk'ı1n büyQk ürkütlerlol ve pekçok kurbanlık hayvan geli · 

r Pı .. of esör e u, vini köy yasasının tyill~lnl ve dev· rildlğlnden iyi koyunlar s . ti 

er.geç olacağı bu idi. 

Çok doğra ... İhtiyar Gldd'lf. 
ilin ba~ına gelenler, hep kafa· 

rimio Türk köylüsünde yeptığı liraya l!atıhyordıı. Dün akşam 

n ıra ra'da n Geldı· ler. kolkmma ve··lmlerl tçln s<>ylevde f latler 3 . 4 liraya inmişti. 
"'- bulunacaklardır. Satılmıyan r:pi hayvan kal · 

sının belasıdır. Fakat bu Aefer· 
kinde bl r başkalık, bir yenilik 

•ardır. Zavallı barha, karı eö· 
Züne kapıldığı için, az daha 

Hayvanlara Bulaşan Tufeyli Mahluk
lar üzeı .. iııde ' ,etkiklcr Yapıyorlar. 

~~---------·~----~~~ poetu deldiriyordu. Barba Ve· Ankara yüksek Zh aat en ti mak v" ayni zeıııandıı Aoado 

bfzelos, gazeteyi makloaya ve· tüsü parazitoloji profesörü Ur. lu'do ehli hayvanlara musallat 

receğimlz bir sırada bana tel· Bay C. Sprehn (ŞiJJrtm) ve mua olan tufeyli hayvanlım gürmek, 

b
•lzle glinderdfğl bir telgrafta vinf Dr. Bay O. Şükrü Oytun tanımak ve bunların mecmua. 
aşına gelenleri şöyle anletıy&r: 

Yavrum Şakacı! Afyon trenlle ı:ehrlmlze gdmtş sını yapıııak için lôzımgf'len 

Uslfml hiç eorma... MalUm ferdir. Profesör ve muavini materyal elde dmektlr. Tedkf. 

nıegalo ldeam, blrkez daha beni Martın ilk günündenberl mem· katımızda hayvanlardaki para 

bcrbad etti. Şu ihtiyar halimde lekı-tloıiz hoyvnnlorındakf :pata· zillerle hneber insanlara arız 
rahat etmek dururken ne diye ziller hakkında muhtelif vlla olan parazitleri de nazarı dik· 

hu işe glrl~tlğlme şimdi ben de yetlerlmlzde tetkikat yapmak· kate alıyoruz. 
taşıyorum. Fakat artık ne yap· tadır. f zmir'de beş, altı gOn kala· 

ıam, ne söylesem nafile .. Poet Dün öğleden evel vll4yrtte rnğım, bumdan Çanakkale lir: 
elden gitti. Canımı kurtardı· Vali Gl'neral Kazım Dfrik 'J .Merinos mm takası ittihaz edilen 

ğuna razı oldum. Gözlime uy· ziyaret etmişler ve öğleden eonra Balıkesir, Karacabey ve Buraa'ya 
ku girmiyor. Kendi keyfim, gideceğim. Bu mrntakadakl tet · 
hırsım için kanlarını akıttığım ktkat hususi bir ehemmiyeti 
Y noon çocukları rüyama Piri· 

ı::ı haiz olacaktır. 
yorlar, gırtlağıma sarılarak: 

Parazitlerden mütevellid hae - Seni öldüreceğiz, Yunan 
l tahklar bUiomedikten sonra ın llctlnfn intikamını alacağız! 
Diye baAırıyorlar. esaslı bir şekilde zootekni fle 

Ah vire iki gözOm ah! ... Bi· uğraşmak ... kabil olmaz. Şimdiye! 
Ur misin bunları bana yophr· kadar yaptığım \.etkikln Anu . 

l•o kimdir?. Belki biho·eısln dotu ehli hayvanlarında fazla 
diye söylüyorum: miktarda parazit mevcud ol · 

- Karım... duğanu meydana çıkarmı~tır. 

Evet karım... Kadın mllle Profesörle: muavini Bunlar bayvonların etinde, 

tinden korkmalı Şakacı, kork· asri mezbııhaya giderek tetkik· yününde vesalr mabsullcrlode 
inalı... Benim madam çok zen· lerle meşgul olmu~lardır. büyük ve fena tesirler yoper· 
glndlr. fstlyordu ki, hen Yana· lor. Bllhaesa keneler memle· 
bf , Lôypzlg Qni vereltesi parazi · 

Btan ın başına katmerli bir ket hayvanları için en mühim 
bel"' 1 toloji profesörü olan Bay Şipren 

a o ayım. Yani sımln anlıya· bir mes'eledlr. 
cıır. h Almanya'da ba ilmin en yük· 

ı:ıın, eni cilmhurrefsl görmek Keneler ile mücadele edebil· 
let1 d eek seldhf yetil üstadlarındandır. 

yor o. Bo yüzden buna hiç mek için onların blyolojfelni 
rıh Memleketimize gelirken hiçbir 

at nrmiyor, mütemadiyen bilmek lazımdır. Bunların bl· 
bent d pro{esörQn yapmadığı bir şeyi 

örtüyor, kışkırtıyordu. yolojlsi bilinmeden mficadele 
Bun b d ynpmıf, 600 tane dlyaparazatif, 

u en e istemiyor değil· tmkAnsızd•r. Parazitlerden mfi· 
dln:ı Y d büyük bir kütübhane ve tipik 

• LUU ozatmıyayım, nihayet tevelllt hastalıklar için her mın· 
kırını 1 bir müzeyi ve ayni zamanda 

ın süz erinden kuvvet ola· takaya göre ayrı savaş çareleri· 
rık ı bGtün aJıit ve edevatını da bir· 

eyao bayrağını kaldırdım. nl bulmak ve ona göre tedbir 
Artık hlçblrşey gözfime gö· ilkte getirmiştir. almak J4zımdır. Bunlar için 

~60ı:nnyordu. Yunan milleti Bir muhnrrlrlmlz don ken Ankara'da laboratuvarda esash 

lrblrtnı kırdıkca, gııyeme bi· dlslle görüşmüştür. Profesör; tecrübeler neticesinde hangi 
raı daha yaklaşhğımı anlıyor· tetkikleri hakkında şa izahatı mıntakolarda hangi milcadele 

~noı. Karım o kadar eabırsız· vermiştir: usullerinin tatbiki lbım geldi· 

ık gösteriyordu ki, tarif ede· - Martın ilk gilnü Ankara· ğl hildirllecektir. 

:enı. Onun tatlı dil döküşüne dan hareket ederek KeyserJ, Ziyaret etmiş olduğum yer· 

b 1Y•oaaııyarak, Glrld'de cilm· Adana, Mersin, Antalya ve ci· ler çok güzeldir ve çok zengin 

tırrefelfğlml ilan ettim. Ahta· vıırlarında, Bordur ve Jsparta mm·akalorı ihtiva etmektedir. 
l'afını hlllyoraun, söylemlye ha· ile Afyon vlltiyetlerlnde tedkl· Anadolu'da ehlt hayvanlar da 

Cet yok... katta bulundum. Bu ı:ıeyahntlm· boldor. Muhtelif yerlerden mil· 

Kaymakamlar bu örnek köy· mıştır. Bunları kHab ve celep 

lcrdt> ve ııergilerde bulunacak ler gayet ucuza satın almı~ 
far ve Voli General K. Dirik lardır. 
IB Martta Ödemiş VP,ya Kuşadası 
çevreııinde bulunacaktır. Sergi · 

lerde vnilecek öndüller bir 
eeçfm 

cektlr. 
kurumundan geçirile 

Vilayetin einema filim maki· 

nesi bir mütehassıs tarafından 

küçük Menderr.s'io sn~iltrlnden 

birkaçını filme çekecektir. 

Uevletln ve ulusun varlık 

temeli köylürnür:dür. Köylünün 

benliği ve kalkınmau için ya · 

pılan her iş yerindedir. 

Bir Tavzih 
Sayın gazetenizin 26·2·9:35 

5·~ H35 tarihli nüehaleranda 

Kamburun kooperatifi işlerin· 

den bahis nrşrolunen yaz,lar 

hakkındadır. 

Köy kooperatif lerir.tn mhra· 

kebasını hakklle ifa ettiği mez · 

kör yazılarda teslim ,.diJPn 

sandığımın, merkez kooperati· 

f inin mürakabasını ihmal ey· 

lemeel veya vazifede şahsi duy· 

gnlara yM vermesi varld ola· 
maz. 

Gerek Karaburun sandığımı 
zın ve gerek merkez koopera· 

lif inin karşılıklı iddiaları ban· 

kamızca daha eveldcn nazarı 

itibara alınarak tetkik edilmek. 

tedlr. Bu tetkik t neticesine 

~öre icabı yapılacaktır. 

Tilrklye Zirııat Bnnkaııı 

İzmir ~obesl 
~~~---cı-~~~~--

ilzednde Ankarn'da lazım,:{elen 

tetkl~ler yapıldı ten sonra Df>Ş· 

rlyat bı~lıyacaktır. Seyahatim 

esnasında bütün meslekdaşla· 

rmıdan ve hükumet memurla· 

rıodım azami kolaylık gördüm. 

Bu itibarla son derece mem· 
nunum. 

• • • 
Ziraat hakanlığı; Zirnc;t Vt 

baytar eostltOsil parazitoloji ve 

bakteriyoloji şubesi oeflerinden 

Bay Latif şehrimize gelmfttlr. 

Mezbahada bazı tetkiklerde bu· 

Aliağa'da 

Atatürk Büstü •• 

Menemeu· Allağa nıhry r-ıntle 

nahiye müdürlüğü mektt:h, ~ol 

ve köy işleri etrefınd iyi bir 

varlık göstermt'htedir. l\f, rkr:zde 

AtıtOrk'ün bir hOstil dJkılro t'k 

suretlle na biye> 9ercf lendirl lmfş· 

tir. Bfitıt. kö) ün en r?ÜZel bir 

yerindedir. Etraf.ı park balloe 
getlrilm ıştfr. ----

Varolsun 
Karab.ıruo'un Mordoğan kredi 

kooperatlCi muhaııihı 8arnavnh 

bay yılmaz '3urnava'daki fahlr 

çocuklara yardımda bulunulmak 

üzere telgraf la Buroava COm· 

huriyet Halk fırkası batkanh 

ğına on lira göndermiştir. Bu 

duygula hareket takdtrle kar· 

şılanmıııtır. 

B. Asım Geldi 
On gilndenberi Aokara'da 

bulunmakta olan C.ümhnılyet 

müdddumumlel Bay Asım dün 

akeamld Afyon trenile şehrimize 
y Geoclfğlaıdeoberi fe&ndcı} ım. deki maksad, memleketi tanı · teeddlt materyal aldım. Bunlar 

bunan rııllletfolo ba,ıoa bir , •ı•----------------------------------~ 
el4 olduğumu bilirdim. Ji'11kat Telefon 313] '9F öVV ~ fE5) re le Da N rc::s MAS o 

gelmiştir. Juoacaktır. 

giloüo birinde karı llözüne ka· U ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Pılırık b b . 

Telefon 3151 

b u ale geleceğlmı lllç 
atırın:ı i a get rmemfşıf m . .Ne ya· 

Pfayaın, artık olan oldu. Ener 
li lbdl b b b ulanduğum bu adacıgıo 
,.6•eını da bir çorap örebllirsem 
o ıooı k 
dı açı gltwlyecek. Bunu 

Yapaca~ımdan hiç şftbbe 
ctanıyor ç 
ll unı. dnkü karım yı&· 
ltJıdadır. Ben tencere o da ha· 

~~bkıpalt olduktan sonra ehli 
~ .. ura bil ' 
sı e rahat 'Vermeyiz 
' tbdllik adlyo... · 

Venizclos 
Aelı gibidir. 

Şakacı 

Senenin en büyük filmi 
Fran a Akademisi azasnuJan Georges OHNET'in ölmez c erimlen filime alman 

Demörrlhlalfile Mü<dlürrü 
Gahy l.\IOULAY \ 'C Ucııri ROLl..AN~m temsil ettikleı·i bu film lıenilz lzmir'clc görOlmi) en bir ktı\'\'el ve kudrettedir 

-~--~~~-----· .... ----~--~~ 
N ulıun Gemisi • • 

1"aınamen Renkli llakiki Bir 
San 'at ve Kahkaha Filmi 

Tiiı·kce Sözlü FOKS Dünya Havadisleri 

BAYRAMDA Seanslar Hergün Saat llde haşlar 
l 3-J 5-17-19-21,15 seansları vurdır. 21,15 seansı 
ucuzdur. Birinci 25 balkon 35 hususi 50 kuruştur 

Ağla Bay Veni
zelos Ağla! 

Doydum ki, doğduğun, hii · 

yüdüğün güzel GtrJd'den kaçar· 

ken gözlerin yış dökmüş, bo· 

zok ve gevşemiş ılnlrlt!rlnle 

hıçkırarak ığlamıesın! 

Hak kın var, ağla Veoizel()I, 

ığla! .. Vıtanını ve peşine ıak· 

tığın masum ve tertemiz bir Om· 

metl yilzü11tü terkeden beş gön. 

lük bir sultan, beo günlilk bir 

cümhurrelı, bf'Ş günlük bir 

diktatör, bir reiı, ağlamaz, Ç•~· 

lamaz da ne yapar? 

Ağla ihtiyar diplomat, ığla!. 

Bir milletin nizamını, eilktl· 
nunn kundak ıokan her hırsı 

plrfye tutulmuş lnean, senin 
gibi ağlar .. 

Senin için çok feyler ~öylf'n 
mlşıi: 

- Jlfplomat imişsin, Ztkl 

lmltıin. Münevver mltıln. Yu· 

nao siyaı;i bayırında rolün 

varmıf .. 

UalbukJ, et-o bunları eôyJI . 
yenlt"rio yOıünft k•zarttın da 

öyle kaçlın bay Venlzeloe! .. 

Hıkkıo vnr, ağla, doyuncaya, 

kanıncıyı, gôzya~larının pınarı 

kuruyuocıyı kadar ağla! Çünkd 
sen, hesabını vernıtkten korkan; 

Znallı halkı hndmb ayık· 
landırdıktıo soora, •efaaız bit 

çoban gibi ııQrQeüoü dağdı hı· 

rakan bir betbabtısıo: 

Ağla, eeki Glrfd pıllkaryuı, 
a~la! 

Sen bfr lokılabcı df'ğlldin .. 

Sen bir ol!i idin .. Siyı•i haya · 
tının bı-raet zimmet mllbilta· 

ıııoı alamadın. P11saporteuz ola· 

ruk, yadellt're kaçtın .. Eğer eeo; 

hııkihteo, hfr lnlu14b fçio, bir 

milleti kurtumak u~roodı, bir 
istibdadı, bir monarşiyi, bir iç 

veya dış dü~mam ezmek mık· 

eadile silrı :a sarılu ., bir · :ıh· 

raman olsı.ydın eı>nl. Uıı. alden 

yeni çıklllış bir mıı tin frrdi 

olarak, t-vı .. Jd ben. 
patlayırıcıya J,ıdar 

cakhm .. 

il~ uclarıru 

lkı;l•"a 

Fakat ~en, dt'Jpe iıi7., buebıwuğı 
bir oslıiln .. 

Snc .. az Yanan çocOJldarını 

gırtlakıo''ırmaktan Laş~a hiç 

bir~r.y ) .. pondın. Bozolmr:~, 

yıpraonn'j mf den, f!D genle br 

hürriyeti hnmedemcdl. OHm· 

pin tarihi cteklnlode bayrağa 

çeknflk ktodlne bir bal~~t.~r 

eüsü Vr'rmek fetedln.. Ne ı.U 

siz başın varmıt ki 

gözü öı ünde l frara 

oldun. 

dünyıın•n 

mechu. 

Ve, maoen intihar elti o .. 

Bir damla mOrekkeb. bir 

tabaka beyaz Uğıdı kapkara 

etmlye klf 1 gelirmiş bıy V fi · 

nfzeloı! Bayahn, muin, eser· 

lerln •e herşeylo, uzak birer 
hayal oldu ... 

isyanın bıykuou, ~imdi bon· 
ların üstılnde kederli kedull 

boynunu bükmüo ığltyor ... 

Sen de ağla bıy Venlzeloı, 

ağla!.. 

ÇQnkü sanı, ağlamak y1ra~ır!. 

Orhan Rahmi Gôkçc 

8ir Batında 5 
Çocuk Doğurmuş 

Çtnde Şanghayda çiftlik H· 

hlble:loden (Uelnu) isminde 

bir Çinli'nin 50 yaşlarında bu· 

Junın karısı, ilçil erkek "fe ikisi 

kız olmak iizer~ bir batında 

beş çocak doğormuıtnr. Çocuk· 

lınn hepsi Hğdır. 
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Çocukları Esirgiyelim! Kamutayda Encümen lş-1 Kuşları 

imsesiz, Yoksul leri Konuşuldu ö dürmek 
inayettir! 

oç ' 
Bozan bllmiyerek yapılan iş 

ler vardır ki p t'k zararlı değil 

dirler. Bnzao ise bu ç,ibi hare· 
ketlerin lt>sirltri büyük feliiket · 

ine cbeb olııbHtr. Bittabi hun· 
ları yapmamak, fenalıklOTını 

ıneydeua koyınnk, hu b reket · 

lPre ka rşı nıücJdele e tmek Jii 

zımdır. Ben de bumda belki 

birçok okuyucularıruan bu ye 
:.r.ımdaıı boşlnnmıyncak hana k ı 

zacaklnrını hildlglm halde göze 
görünmfyen; fakat çok t<he m 

miyetli bazı bAklkatleri ortaya 

koymak istiyorum. 

Bu çok esaslı davayı iyice 

kavramak için oazadarımızı İn · 

sanların yaşadığı, tarihlerin yaz 

dığı devirlere değil, ilmi deJAll 
ile mevcudatı meydana çıkarı · 

lan dohn eski zamanlara doğru 
çevirelim. 

Miyosen devrinde vadileri· 
mlzl, ormanlarımızı süsliyco 

ağaçları paleontoloji tetkikatın· 

don öğrenir en o devirde hava 
suhuoetlnin şimdikinden çok 

yüksek olduğunu anlıyoruz. 

Meseld etmeli bir memleket 

olan Groenldodda o zamanlar· 

da .Mağnolyalarıo yetl~mcsl bu 

memlekette bir Afrika havası 
nm hakim olduğu fiktJol ver· 

mektedlr. Sıcak yağmurlar top· 
raklarını bir bataklık haline 

getirmiş, mtlyonlorca haşaratın 

kaynaetığı bir yer, bir ıklim 

idi. Milyonlarca haşaratın kay· 

naşması yalnız ı kllm ~arılarının 

tabii bir neticesi diye değil, 

ayni zamnodn bulun an fosille· 
rlndeo do anlıyoruz. İsviçreli 
Paltiontolojls Oevatd Herr o 

zamana ald 900 e yakın böcek 
fosilleri bulmu,.tnr. Bilhcssa 

Bimeoopterle Dlpterler hakim 

vaziyette idiler. Uçuşları bulat· 
lnr gibi havayı kaplıyordu. 

DQnya, yalnız sineklerin dün· 

yası idi. Yılıınlar ve buna 

benzer hayvanlar hayatlarını 

bataklık içerisinde, çfirüyen 

dökfilmüş yaprak yığnıları üze· 

rinde geçirirlerdi. İnsan eğer 
o zaman mevcod idi ise belki 

de p ek enderdi. 

Peki, şu halde o zaman dun· 

ya cennetinin hAklmleri bulu· 
nen bu böcek ordularını kim 

ortadan kaldırdı . Ö nce tabii 

soğuklar iiçfincil zamanın son· 

larıoa doğru d iloya toparlağının 

eoğumaeı ile haşeratın birçoğu 

malı voldu . Buz devresi toprak 

ve hevayı t emizledi. lneanlıırıo 
ya§ıyablleceğl bir bole koydu. 
lııaan nesli çoğal moğa baş ladı. 

Fakat böcekler tamamen orta· 

dan kaybolmamıştı . Sonradan 
ekrar iklim ,.e havası yomu· 

vru ara El Uzatıldı. 

Eski Foçadan yazılıyor: 

Çocuk esirgeme kurumu burada müsbet bir şekilde çalı~mak· 

tadır. Mektebe devam eden kimsesiz ve yoksul yavrulara sıcak 

yemek verilmektedir Bunlardan bir kısmı da kuram tarafından 

baştan a~ağı glydlrllmi~tir. HalkımJz, kur umun faaliyetine büyOk 
bir alAka göstermektedir. 
Foıografta bu çocuklardan giydirilmiş bir grub il e kurumun 

başkaoı Hilmi Ergun ve mesai aık11d uşları görülm~ktedir. 

şıyan diioyeda, ioaan çok kıy · 

metil yardımcı sı olan (Ku~} ye· 

tlştirmelleydl, böcekler gene 
çoğalır ve eski vaziyeti bula 

lıiltrdl. 

Eğer lnsımlorıo enerjileri sa· 

yeslnde bugün eOrfilen, işlenen 

topraklarda ziraat yapmak kahil 

ise, ehli ve yabani bOtün bay· 

vanlar ya~ıyo't' ve çoğalabfltyor· 

larea, lnl!lanlar, yiyecek bir~ey 

bulabiliyorlarsa, bOtilo bunları 

en bilyfik düşmanlarımız olan 

böceklerf lınha eden kilçük 

ku~lora medyun olmalıyız. 

Hlr takım düşünceslzlerln 

elinde bir ta~la her gün koşnş · 

tuklorı şu mütevazi Serçe knş· 

larıoa ne kadar medyun oldu· 

ğomuzo ne bilen, ne de bir 

llihze düşünen vardır. Bdtiin 

milletlerin, terbiyecilerin nazarı 

bu mes' ele üzerine ehemmiyetle 

celbetmelldlr. Bu; öyle bir dere· 
tir ki, yer yüzQnde)d bütün in· 

sanlar için hayati bir ehemmi· 
yeti haizdir. Bllhaesa Akdeniz 

havzasındaki yumuşak ikJlm 
memleketleri vllıiyetlerl mizln 

zen gin toprakları üzerinde ya· 

şıyao insanlar refah ve saadet· 

lerlnlo dilğdm noktası olan bn 

mes'el e ile herkesten daha fazla 

al4kadar olmalı1 onları korku· 

tanları veya koruyanları ıyırd 

etmelidir. 

Kanon yıpanlarımızdan bize 
faydalı olan bu kuşların hlma· 

yesiol letemellylz. Mademki koş· 

lar bizim yegtine hakiki hami· 
mlz, mahsulatımız ı korumak 

için ortaya atılmış bedava çalı · 

şıın jondarmalarımızdır. ~e bfz, 

ne de boşkalarıoın bu faydalı 

hayvancıkları öldürmetılne mü· 

l!aede etmlyellru. 
Memleketimiz için kuşların 

himayesi, b11yat veya ölüm meP.'e· 
lealdlr. Bana bağıra bağıra 

söylemeliyiz. Bilmlyenlere an· 

latmalıyız. Bilhassa çocukları · 
mızı yetiştiren köy muallimleri, 

memleketimizi endirekt olarak 
belki ölçemediğimiz milyonları 

kaybettiren bu koş katliamı 
öoO.ne şiddetle geçmelidirler. 
Ağaçlara tırmanarak koş yuva 

tarını dağıtmanın içtimai bir 

cinayet olduğunu çocuklarımıza 
öğretmelidirler. Bir çifte aaçmHı 

Ue kuşları vurao 1 kazanacağı bir 
kaç gram ete mokabll, diğer 

taraftan bütün sene emek çek· 
mfş bir çiftçinin mahsulQnden 

birkaç kilo daha kaybedeceğini 

veya bir fakirin açlık 111tırabını 

daha fazla doyacağını anlatma· 

lıyız. 
Burnava 

Refet Baysan 
~~~~~----~~~~~-

Vatandaşlar 

Ve Tayyare .. 
Şehrimizde ve mülhakatta bir 

çok vatandaşlar kurban parala· 

rını tayyare cemiyetine vermek 
suredle borçlarını daha gdzel, 

daha mUlet ve vatan 11everce· 

elne yerine getlrml~lerdlr. 

Duyduğumuza göre, Ulccar· 

dan Bay B\lseyln Avni 7, as· 
keri haatanesl hekimlerinden 

Hay Kemal 7, GOzelyalı'da bay 

Halil İbrahim 6. Keçecller'de 

bakkal Fehim Halld 1, Gözle 

pe'de Eşrefpaşa sokağında 18 
numarada Bayan Şef ika beş 

lira vermişlerdir. 

~#<I 

söyleme. t;encaln, sıhhatin ar · 

tık yerine geldi . Hiçbir şeyci · 

ğln yok .. 

Hıçkırıyor ve çenesi kilitle· 

nlyor.. O zaten bu eözfi bir 

başka nıaksatla 11arfetıf : 
TEi ).RAS IND\ ,, .... ~"'· 

'l cfrika numıırıı!!ı: 2 

konç bir tırpan sa~dan sola 

şuursuz bir savletle insan göv· 

deleri seriyor. Nihayet biz de 

bu cereyana kapı ldık .. 
Bütün Türkiye velvele için· 

de... Gazeteler neşriyat yapı · 

yor, delldllar bağrışıyor, mem· 

le keti o bertarafında gençler, 

bayrak altında, ask eri dairelerin 

altında ktımeler teşkil ediyorlar. 
Sefr.rberllk ilan edilmiş .. 

Bul haber, bizim kulakları · 

mızda başka bir nrpertl ile 

çınlı.Yor. Anayordda asker ka· 

)azno:POrlum"Habmi:Gökçc 

f Heleri h ududlara to~ınıyorlar. 

Bunların oroamda ben de 

varım . Bu eotarltırı şlmendifetde 
tıklım , tı' '"n doldurduğumuz 

bir vago .da t imgAha giderken 

yazıyorum. 

İzmir artık çok gerldtı kal · 

dı. Nevin Bssmahane letaeyo· 
nnnda: 

Tazım ·diyordu· ya gelir, 

beni bulamazsan .. 
Onun saçlarını kokluyor, 

yüzO.nü, gözilntl öpdyordum: 

- Sos Nevin, ene.. Böyle 

- Sen gidiyorsun. fakat 
gelmemeklfğf n, oralarda can 

verrıı ekllğln de muhtemel.. 

Demek l! tiyorda. Her istH· 
yondo dikkat ediyorum; 

Bayraklar açılmış, davullar, 
zurnalar. gürülUUer, tren ıslık· 

tarı, kadın, çoluk çocuk bağ· 

rıımaları.. Müthlt bir lzdiba· 
mıo ortaaıodan karışık bir Bell 

dalgbeı halinde göklere ynkse· 

Uyor ... 
Tren bomurdaoartk, geçtiği· 

mlz istasyonları, vagon pençe· 
relerinden fırlatılan mukavva 

kutular gibi eağa, eola atıb 

geçiyor. 

Bazı Uatibler Sözaldılar ve Encü· 
men Aza Sayıları AI"lırıldı 

Ankara, 13 (A.A) - Kamu 

tay bogüo Hasen Sakanın baş 

kanlığında toplanmı ştır. Top· 

lantı açıldıktan sonra kürsüye 

gelen trşkllıiH esasiye encümeni 

mazbata wuhurirl Refet Can· 

d ez (Hor~•) Tırıl Uz (Glresoo) 

tarafından kıunut"Y nlzaınna 

mt>siode yıpılmım ıelr.llf edilen 
tadllat etrafındaki f'Dcüoıen 

ooktai nazarıuı anlatarak eeki 

kamuhıy üyeler) @ay ıeına güre, 

niza01namede gösterilmiş olan 

encümenler aza miktarına göre 

bu encümenlere üye etçllmeel 

dolayıslle bugüo 399 üyeden 

mürekkeb olan kamutayın yüz 
oodört dyesloln açıkta kaldı· 

• gını ioaret etmiş, buntarao içe· 

rielnde encO.menlerde çalıomak 

lstiyen arkadaşlar buloomaeı 

tabii olduğundan teşkilatı esa 

siye encümeninin, kamutay ib 

ti ı;ae eocümenleıioe yeniden 
35 üyenin daha iliiveel için 

yaptığı tekli re iltihak ettlğlol 
söylemlıt ve dt ınlşı ir ki: 

- Yalmz Hakkı Tarık Us 

her encümene müteeavlyen he 

şer üye llavesiot teklif etmek· 

tedtr. Halbuki bazı t>ncOmenler 

vardır ki, vazife-teri tamamen 

idari mahiyettedir. Bu gibi en· 
cilmenlere fazla üye llı\veei 

bata tevUd edebilir. Diğer la· 

raft~n bazı eoci1menler de var 

dır ki, bunlara da ehemmlyP.t· 
lerl dolayısile daha (azla üye 

UAveel 14zımgeltr. 

Sonra l&ylba sahibi Tarık Ue 

encflmenlerde müzakere olaabı 

olan Oçte birini dörtte bire 

indirmesini istemektedir. En· 

cümenlmlz buna muvafakat el · 

memektedlr. Çünkd hu takdir· 

de 20 azadan m\lrekkt'b olan 

bir encümen o zaman 5 aza 

ile lçtlmamı akdedebllecek ve 

3 azaslle ek11erlyet kararını ve· 

rebllecek demektir ki, bu iti· 
barla tadil tellllf indeki bu 

oekli eoctlmen nazarı dikkate 

almıyarak nizamnamedeki oekll 

olduğa gibi bırakmıştır. 

Bn izahatı mdteaklb mad~e· 
lere geçilmesi onaylanmııtır. 

Maddelerin göriloülmeelnde en· 

cOmenlerde çalıştırılacak mn· 

vazzaf k4tlhlerln miktarının 

tesbltl mea'elesl Qzerlnde geçen 

müzakerelerden sonra bunun 

dabilt nizamnamede gösterdiği 

~ek.ile ve olduğu gibi bırakması 

onıylaomıştır. 

Maddedeki tapu işleri maliye 

encümenine mubavveldlr, kay· 

Ve gidiyoruz .. 
• • • 

"Gece .. S"oe :J32, ağustos 4 .. 
Haydarpaşa garında 5 5 zabit 

namzedi, trene bindiriliyoruz. 

Artık hayatımızın yeni bir 

dönflm noktasındayız. Köıede 

genç bir kız, arkadaşlardan hl· 

rinin boynuna sarıldı: 

- Ağabey ·dedi· unutma 
bizi.. Sık·sık mektob yaz .• 

Ve sonra ağlamağa ba~ladı:. 
Yınıbaıımdald ihtiyar bir 

kadın keıik kesik hıçkırıyor ve 
bu arıda blrıeyler aöylOyor: 

- Kendine iyi bak oğlum, 
sogukta Qşümeıneğe çalış . Sı · 

caktao kendini koro.. Ytyece · 
ğloe dikkat et.. · 

Acı acı gilliimslyorum .. 
Zavallı analar, kızlar, biz, 

öyle bir yere gidiyoruz ki, ora · 

da nasıl bir Akıbetle karşılaoa· 

dıoıo kaldırılma11ı hakkında ı 

Salah Yurgi (Kocaeli) tarafın 

den bir takrir nrtlmlş ve tak 

rlr sahlbl lzıshat nrtırek tapu 
işlerinin harçları itibarile ma . 

Hyeyi ve taııarruf itibarile ad 

Jtyeyl alakadar etmekte oldu 

ğundan böyle bir kardın hıra 
lı;ılmasıoda zaruret bulunmadı 
ğını l!öyllyerek icabında halt ~, 

l,ödçe f'ncü m ,.nfoe bile gldebt 

lrcek ola n b ir iş için nizam 

namede böyle Lir kaydm bu 
lunmaeının yer iz olduğunu 

11öylemltJ ve teklifi onaylan· 

mıştır. 

Bo milzak.ereoln sonunda da 

bili nlzımoamede yapı lm1&1 tek

lif t-dllen tadllAt kabnl edilerek 

eski nizamnameye göre 25 aza · 

dan teıekkül etmekte olan büd· 
ce enctlmenl aza adedi 25 e 

ve yfr mibeşer azıdan müteşek· 

kil dahiliye, lktıBBd tmcümenl.,rl 

aza adedi, otuzara ve yirmi 

azadan mflleşekkll adliye, milli 

müdafaa encümenleri azı adedi 
otuzara ve yirmi azadan mftte· 

eekkll adliye, milli müdafaa 

encümenleri aza adedi de yirmi 

beşe çıkanlmıştır. Oobeıer aza· 

dan müteşekkil te~kl14tı esasiye. 

gümrük, hariciye, maaarlf, ma· 

tiye, nafıa, sıhhat ve ziraat 
encümenleri azalıkları da ylr· 

mlye lblAğ edilmlıtir. 

Müteakıben lstanbul'da topla· 
nacak olan beynelmilel kadm· 
lar blrll~l kongresinin hu top 
lantısı dolayıslle çıkarılacak pos· 

ta polo ve seriler hakkındaki 
kanon IAyihası ve seçim mazba· 

taları r::ıuallel görülerek tetkik 
encO.menlne verilmiş olan Ömer 
Dinç (Kütahya) ve Nuri (Kas· 
taaıont) nln saylavlıklırının taı· 
diki hakkındaki mazbatalar oku· 

narak onaylanmıştır. 

Kamutay 21 Mnrt Peroembe 
günO toplanmak üıere dağıl· 

mı ıtır. 

Nazilli'de Sinema 
NazUll'dekl sinemanın mdte· 

şebblı sahibi Bay Nuri, oehlr 
halkıoın ihtiyacını dü,nnerek 

müeeeeseel için 11esll flllm mı· 

klnelerl getlrtmlt ve sinemayı 
yeni şekilde çalııtırmağa başla· 

mıştır. Balk, al4ka ve memnu· 

niyet göstermiştir. 

Tıbbiyede 

Merasim. 
İstanbul, 14 (Hususi) - Tıb· 

blyenln kurumunun arnei dev. 

riyesi t"ıı'lt edllmfotlr. 

cağımızı ne biz blllyoruz, n e 

de o akıbetin kendf11l.. Asker. 

soğuk mu dlolcr, sıcak mı 

dinler? Belki kızgın kumlarda 

beynf mlı bir kuzu beyni gibi 

hatlanacak, belki karlar içinde 

boz gibi kaskatı kesileceğiz. 

Klmbllir ya? .. 

Biz şimdilik Irak cephesine 
gidiyoruz .. 

Tren, karanlıkların kesafetini 
yırtan acı bit haykırışla kımıl· 

dadı ve raylırıo G11tGnde eneli 
aheste aheste, sonra ıGr'at ve 

dehşetle akmağa, kaymığa 
haoladı . 

SoBU)Oroz .. Kemal (Konya) 

nerf!den bulmuş, bolmuş, gene 

içmiş, ~ene surhoe. Fakat şimdi 
onun da neş'csl yok .. 

lki tarafımıza doıen oehlrler, 

köyler asabi, korkula bir rflya· 

ya dalmıı gibi gör6nftyorlar. 

16 Mart 
- Başı 1 inci sahifede -

Türk ulusu için bir bayramdır. 

Çünkü, bizim için 111tanbul, 
lzmir, Bursa yok; yekpare bit 

vatan vardır . Bize bu me11'ud 

güol~ri gösteren Btlydk ôo· 
derimiz Atatürk'e, onun dr· 
ğer il arkadeılarlle kahra mail 
ordumuza eon~oz mlonet '~ 

şOkraolarımızı birkez dıb' 
tekrar ederken, yurd lı,;10 1 uıue 
için aziz ca11lannı 11eve eeve 
feda eden ıtebidlı:rlmlzln m• 
oetf huzurları önünde lıür 
metle e~lllrlz. 

Grih Hastalığı 
Haber Verilecek~ 

---··· --
Bakanlık, Hastalığıll 

Vaziyetini izah Ediyo 
Ankara, 13 (A.A) - Sıhh•1 

ve içtimai Muavenet Bakanlı' 

ğaodan bildirilmiştir: 

Şubatın tik haf taeından ıC 
mart tulhloe kadar yurdur:0ıJ 

zun grlb hastahğı vaziyeti oudıJf 
Birinci tebliğde h111t11&ığıO 

salgın yaptığı bildirilen Afyot11 

Antalya, Dlyarıbekir vllAyetlr 

rinde salgın hafif lem it ve dl~t.1 
Aydın, Balıkesir, Burdur, Bor 
sa, bparta, lstanbol, f zOJlf· 

Konya, Malatya, Manisa, M•' 
din, Seyhan, Sllrd, Sıvas, Te
kirdağ vllAyetlerlmlzde ea~1 

şiddetle olmamakla beraber d~· 
vam etmekte bulunmuştur. 

Bunlardan başka h111tıh' 
Çorum1 Çanakkale, Denlılİ· 
Eskişehir, Kare, Kırşehir, go 
tabya, Sioob, Niğde, Qrdıl 
Samsun, Tokad, Van vllAyetle 

rinde salgın halini almıout 
Bayezld, GümOohane, Kocaeli• 

T rabzon ve Urfa vll&yetlerlPdt 

11algın hastalık görOlmOştOf 
Diğer şehirlerde hastalık tt~ 
tük vak'alar halinde çıknı•~ 
tadır. BHtalığın salgın hallod' 
bulunduğu vlllyetlerlmlzln b' 
zılarında akciğer ve kulak lbtl 

IAtları görülmekte ise de b011 

ların mtkdarı pek azdır. '1atl 
lere verilen talimat muclbfoc' 

ıı· hastalığın ihbarı mecburi kı 
nao; Kaetamonl, Bahkesffı 
Bursa, Niğde, Mara~, Kütab1' 
Kara, Kırklarell, Kırıehlr, jı 
mir, Kayseri, Isparta, sıoofıı 

l'/ 
Tekirdağ, Tokad vllayetlerl111 

Cenaze 
Merasim-
le Kaldırıldı .. 

l11tanbol, 14 (Hoeosi) / 
Kolordu kumandanlarımııd•

ıJ' 
General Kazım'ın cenazesi b 

g6n m"!ra&lml~ kaldınlmışt~ 

Onlar da memleketi saran b•-' 

içinde gayri tabii nefes alıyorl~ 
Karşı dağların karanlık g ~ 

sOnde bazı ışıklar var ki, el~ 
bir elbise Qzerind" sarı d 

1 
meler gibi parlıyorlar .. BaııcO; 
kompartlmanın bölmelerine 

yadık: 

Sallanıyoruz, eallanıyoroı··e 
Nihayet yavsı yavaı koo;~ 

mıya baıladık . ÇOnkll ıo ,JJ 
yeni girdiği bir bayata e•" ';yf 
uyamaz gibi oluyor, fakat e00~t 
ahoıyor. Bu aralık.ta '" ~ •••• hissi, mee'ultyet hissi •e 
11e.gl11I kendisini gösteriyor· o· 

Bütün yol lmtldadınc• ııı.,. 
temadiyen arkamda kalan ~
tıraları yaşadım. İçim bir b•~ıı 
tGrltl gurbet havasını ıorl0 Jf 
teoeffds ediyor. Gözlerl~&l• 
ônQnde Haımet'ln, ,.evlO 

- Sonu var -
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Burnava'da 
Bayramın nçnncQ 
Günü Bnynk Bir Spor 
Bayramı Yapılacaktır. 

----··••f--.•-tı•---
Burnava, (Hususi) - Bur· 

Ankara Şampiyonu Geldi 
~~~~~--... 

6ayramın Birinci, üçün-

Karahoğa, Bir Koyun Yılında Bir 
Dağlara Haydudluğa Çıkmıştı .. 

nava Geııçltr blrll~i, bayramın 

üç6ncü pazır gfinü için Bur· 
nava'da büyük bir spor hayra· 

mı hazırlanmıştır. 8u bayramda 
muhtelif sporlar, eğlenceler, 

koeular ve fudboJ maçları ya · 
pılacaktır. Bütfin gayri federe 
kuliibler davet edllmJş ve oyun· 
colarının ınfisabakalıtra iştirak· 

)eri islcomtştlr. Spor alanında 
mu.zlkanın iştiraki lemio edil· 
mlş ve zeogtn bir büfe de 
hazırlaomıştır. 

cü Günleri Maç Var .. 
Bayramın birinci \'C üçfiocd 

günü K .S.K ve Göztepe takım · 

Jarile iki oyun yapmak 

üur~ Ankara şampiyonu Çan 

kaya takı mı iki idareci ve l :l 
oyuncusu ll~ dün akeım Af yon 

stadyumunda futbol hryeti rclei 

bay M uetafa 'nan ldart>elnde ya 

pılacaktır. 

lklocl oyun Çankaya · Gfız 
tf'pe, bayramın 6çüncü pazu 
gfiofi yapılacak maçıo ldareelnt 
ooaylıyao futbol heyeti reisi 

----------. ·--------
Sulak, iri yumruğonu sıktı : 

- Göbeğine kadar taş gibi 

hir erkek .. 

- Böyle olmasaydı acırdım 

doğrusu .. 

Karaboğa Ayheye yakla~tı : 

- Delikanlı! ·dedi· Bu ak· 

şam davetllmef n.. Ben de kendi 

halince bo dağlarda adsız bir 

Beyim. Te ileride, orman için· 

de bir yerimiz var.. Gidelim, 

biraz dinlenelim. Gök tanrı, 

karaya ne verdlse ylyellf'l, 

içelim .. 

Aybeyln hiddeti geçmişti: 

- Öyle olsun Karaboğa. Fa· 

kıt ıenln sofrana tuteak (Esir) 

gibi de~ll, mlsaf ir gibi otu· 
rorom : 

Karaboğa güldü : 

- Ben tutsak yapacağım 

adamı gözftndt'n bilirim Aybey .. 

llaydudlok yaptığıma bakma .. 

Benim de gönlümde bir merd 

Uk yatıyor. 

Klmblllr, ne düşünmüştü de 

Karaboğa'oın gOlümsemesi da· 

ğılmış ve rengi sararmıştJ, At· 

ların başı sağa çenlldt. Küçük 

bir yokuşu indiler ve gene bir 

yokuşu tırmandılar. 

Knraboğa bir ıslak çaldı : 

Ormonan duman tüten bir 

yerinden iki kişi göründıl ve 
kaybol do. 

Biraz eonra, hepsi de ormı· 

lıın içindeydiler. Buradan sanki 

bir fil sOrüeü geçmiş, ağaçla· 
rın sarkın dallarını kırmış, bir 
)'ol açmıştı. 

Bu yolun t4 ucunda bir r;e· 

iliş meydanlık vardı. Bu mey· 

danlagın ortaıundn bir ateş yı· 
ğını etrafında eğilmiş, kozakta 
kuzu çeviren üç adam, dob11 
~lc~eiode de bir magara gözü· 
lftyordu. 

Karaboğa: 

- Salak ·dedi· hatırladın mı 
burasını? 

- Hatırlamaz olur muyum? 
Seni, onunla borada gerdeğe 
ltoymuştum.. Hay gidi kızcağız 
hay! .. 

Aybey bışını çevirip Salığı 
baktı : 

b - Demek ·dedi · burası eski 
lr aşk yuvısı .. 

Buna, Karaboğa cevap verdi. 

..,, - Öyle bir yuva ki Aybey, 
_ ..... rsı ... ~ ........ 

ANADOLU 
G 

-....._,,,_ iinlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazgımı 
Uaydar Rüşdü ÖKTE!\l 

Uınunıi o • . 1 • 
eşnyat ve yazı ı~ en 

~CidUrn: Kemal 1'allit KARACA 
darchaneııi: .,. __ _ 

c lanıir f~nci Beyler &0kağı l' alk I· ırkaeı binaBJ içinde 
'f cJ ~Jı;ror: f zroir •• ANADOLU 

e on: 2776 .. Poeta kutusu 405 

)'ılL ABONE ŞERAİTi : 
ğı 1200, Altı oylJgı 700, Üç 

Yab aylığı 500 kuruetor. 
ancı memleketler için senelik 
•hooe ficreti 27 liradır. 

C lleryerde 5 Kuruetur. 
Gnn ge • 
~ çmıo nilshalar 25 kuruatur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
..,,_ BASILMIŞTIR 

ben şimdi burada lrl hir yılan 

gibi kaldım .. 

Salak, bir aralı", bu cevabı 

verdiğine pf!'fman olmuştu. Çün· 

kü bu insan ımrMindt:ki yarı 

dev mıhlük, o hatıranıu ağır· 

lığı ve kederi altında eziliyor· 

muş, k.üçülmü, gibiydi.. Aybey, 

onlara bakıyordu. Atlardan in· 
mişlerdl. 

Ayb~y kendi kendine : 

- Yan yana, adeti ayakla · 

nıp ta yürüyen iki kaya par 

çasına lıenzi,orlıar. 

Diye rnınldandı. Haydud bf ç 

talimat vermeden magaranın ağ· 

zaoa geniş keçder yaymışlardı. 

Solak, lştfhalı lştlhııh, ortada 

ateşte çevrilen kuzuya baktı. 

Bahsi değiştirmek için : 

- Karoım açta. Karaboğa 

·dedi · iyi oldu .. 

Karaboğa, magaraya giriyordu: 

- Alasından kımız var! 

kada~ına ikram f'dlynrdu . Bir 

aralık Aybr.y eöze karıştı : 

- Karaboğa!. Kaç yıldır bu 
dağlard11sırı! 

Jlaydud, hesapta yanılmamak 
fçln : 

- Dok.uz yıl oldu değil mi 

Salak? 

Dedi. Salak ağzıuda iri bf r 

lokmRyı çevirerek homurdandı: 

- Dokuz d,.~11, oo yıl. Ilem 
de bir koyun yılı idi. 

- Dağa neılı'D çıktın? 

Baydudlaran başı, tereddtit 
eder gibi oldu. Bu babııln açıl · 

dağını hiç istemiyordu. Anlaşa . 

hyor kl hu haydudun da bir 

kalbi vardı ve bu kalp, iyi 

olması imkansız, derin bir yara 
almışh ve onu, bu korkunç, 

boydan boya uzanan, kuş uç . 

maz, kervan geçmez dağların 

başına atmıştı .. 

§ - Geçen gün eeçildlğlnl 
yazdığımız liilallabmer idare 

heyeti toflanarak Jş bölOmü 
yapmıştır. Rd lige rnütekald 

binba ı Bay ~ükrü katibliğe 

Bay Baba Saka veznedarlığa 

Bedii Elc:rsan, üyeliklere de Da· 

yon Safroe ve Bayan Hayriye 

seçilmişlerdir. Yeni heyet, NI . 

88oda çocuk bayramı günü 

kreş çocuklarının glydirilmeııl 

nl de .kararlaştırmıştır. 

§ - Yeni ziraat mektebi 

binasında güzel bir voleybol 

sabası bazır laomaktadır. Ziraat 

mekteblolo çok kcvveıll fud. 
bol takımları vardır. SJk eık 

fudbol maçlarını seyrettiğimiz 

hu oyuncuların dalma muvaf. 
fak olduğu görftlQyor. Fevzi 

Niyazi, Numan, •'etbi ve Meb 

med güzel oyunlarile göze çar· 
pıyorlar. 

yolHe ~ebrlmlze g~lmfşln, 

kulüplere mensop ııporcular 

tarafından hararetle kor~ılın· 

mışlardır. 

Kaf He ] 5 kişiden rnür<"kkcb 
olub baelarıoda idareci olıuak 

Bay ~eldhlddln ve Saffet bu· 

lunmaltadır. 

Kal~cl Voosao, J/uad, Nuri, 

Hilmi, İbrahim, Gazi, Mustafa, 

Hakkı, Orhan, Ömer, Osman, 

fske...tder, Cemal olmak Qzcre 

1 ;3 flporcudan ibarettir. 
Bunların içlerinde Beşiktaş 

takımında oynamakta iken 

tah@ll dolayısUe Aokarıa'ya gi · 
df'rf'k Çankaya kulQbiloe gfnn 

Hakkı, Nuri ve Sftl11ymanfye 

kolObünden İskender vardır. 
Çankaya takımı Ankara şam 

piyonu ohıb başta giden takım· 

lardao ve kuvvetli bir ekip· 

tir. İlk maç: Çankaya • K .S.K. 

bay Mustafa gilzd ,.e bharaı 
idareslJc gidenlere gfh:el hir 

oyun aeyrcttlrml, olacaktır. 

Altay-r\ ltıııordu 
Bayramın ikinci günü aaat 

oaahıda Altay· Altın ordu tıkım· 
ları arasmda y .. pılauk oyun da 

çok eotreHndır. L\k maçlarının 
ilk devre&ind" hatalı bir oyuo 

oynıyarak yenilen Altay takı· 
mımn Altmordoyu yenlh yene· 

miyereğl mea'elesldlr. Herhalde 
bu maç ta kaçmlacak fıreat 

olmadığıodao bayramın Oç 

günü de Ahaocak rıtadyomn 

spor m•raklalarımn zlyaretglbı 

olacaktır. 

Çankaya 'oın kunt> ti mah1m. 

Diye seslendi.. 

Yarım eaat sonra, btp!!İ de 

üçer, beşer, bağdaş kurmuşlar, 

kımızları mideye indiriyor, bir 

taraftan da yemek yiyorlardı. 

Karahoğa : 

- Salak, iç, holts kısrak 

eüdü! 
Diye mütemadiyen rskl ar 

Salak, derhal liÖZe karışh : 

- Onu brn anlatırım Aybeyl 
DellkanlJ, zaten eoıduğona 

pişman olmuştu. Fakat iş fşten 

geçmişti. Karaboğa, fazla otu 

ramadı : 

- Duydum ·dedi· hen gidip 

size ktndl elimle ~ağadaki pı 

narcfon sa getireyim .. 

- Sonu var 

§ - Hükumet önünde bo 

looan telefon kö~künüo maki· 
nesi t1ık. ııık bozulmakta ve 

görilaülememektedir. Başka umu 

mi telefon da olmadığı için işi 

olanlar hususi telefonları mü· 

rıcaat mecburiyetinde kalıyor· 

lar ki o da güç. NHarı dikkati 
calbederlz. 

Bugiln ilk maçı yepacak 
olan K. S. K. takımı g,.çen 

hafta TürkEpora tamam 20 gol 

atan teknik btr takımdır. Bu 

11 f çlode ferde o yükselmiş 

oyunca yoksa da yekdiğerlerile 

anla.an genç elemanlardan 

mürek keb enerjik 11 ilk. bir 
kuvvettir. Oyun bogüo Aluncak 

Göztf'pe'nln lıe bir hafta nel 
puanların ba,ıoda giden Altın· 

ordu takımına karşı 4· l elde 

ettiği muvaffakıy~t çah~hğının 

bir misalidir. Teknik bir takım 

olmakla beraber gazide oyun· 
culara malik olao Göztepe'oto 

Çao~ aya'ya karı;ı ne derece bir 

oyun eöstereceğlnl ancak AlHn· 
cak stadyumunda göreblleceıız. 

Bu maçlardan evel saat 14 de 

de" Güıtepe K S.K. tklocl takım· 

ları araıında birer oyuo yapı· 

lacııktlr. 

................................................................................................................... 

!~08 Türkçe Karşılıklar ...................................... ________________ _. ..................... ... 
kilçüklemek, ·15. mundımıak, 16. 
satkamak, 17. eümmek, 18. ucuz 

tamak, 19. yensemek, 20. yftnül· 

letmek. 

Tahkir ettirmek - yeoeetmek. 

Tahlif (etmek) - 1. andgar· 

mık, 2. ımd vermek. 

Tabf lf olunmuş 
mlş, 2. anılta. 

Tahlif olunmuş 

mlş, 2. antla. 

1. ınd iç· 

ı. and iç 

Tahlil (etmek) - 1. ayırmak, 
(bir küllü cüzülerlne bölmek man.) 

2. çözmek, çözümlemek, :t yas 
mak (çözmek, açmak mou.) 

Tahlis (dmek) - l. kurtar· 

mak, 2. kntgarmak, 3. kutkarmak, 

4. ozgurınak. 
Tabiisi glriban etmek - yakayı 

kurtarmak. 

Tahlisiye simidi - can kurt&· 
ran. 

Tehlh (etmek) - 1. karışlar· 

mak, 2. karmak, 3. katmak, 4. 

malakulmak, 5. (öıQklı~mek, 6. 

süyremek. 

Tabliye (etmek) - l. abramak, 

2. ayırmak, 3. bırakmak (sebilini 

tabliye man.) 4. boşahmık, 5. 
boşatmak, 6. Loş bırakmak, 7. 

boşatmak, 8. cibermek (sebilini 

tahliye man.) 9. koyuvermek (sc· 

hlllul tahliye man.) 1 O. önkart· 

mık. 11. sevlrtmek. 

Tahmil (etmek) - 1. ardımak, 

2. arhomak, 3. tabalawak, 4. töy· 

lemek, 5. vurmak (yftkd sırtına 
vurmak man.) 6. yOklemek, 7. 

yükletmek, 8. yü" ürmek. 

Tahmin - 1. bığrığ, 2. çamı, 

götürü, 4. gözebe, 5. göz DlçüsQ, 

6. oran, 7. ölçüm, 8. sağış, 9. 
eanığ. 10. sam, l l. sezik, 12. 

tasım, 13. u~ıldak, 14. uşuluk. 

Tahminen - 1. aşağı yukarı, 

2. glnez. 3. körleme, 4. orınlame, 

5. salınma. 

Tahmin etmek - 1. bolcamnk, 

2. cağlamak, 3. gözle ölçmek, 4. 

kesfmlemek, 5. oranlamak, 6. or•t· 

lamak, 7. orunlamak, 8. ölçcnmek, 

9. ölçümlemek, 10. öylemek, ! 1. 
eakımak, 1 :.!. sanışmak, 13. Sl'Zlk· 

lemek. 

Tahmis (etmek) - beşlemek. 

Tabn (etmtk) - 1. öğümek, 
2. öğütmek, 3. tütsülemek. 

Tabrlt (etmek) - l. aynatmak, 

2. bozmak, 3. değiştirmek, 4. 

df'ğlştlrmek, 5. döndürmek. 

Tahrik (erınek) - 1. ağıtmak, 

2. ayaklandarmı:k (kıyam ve ihtl· 

itile tahrik man.) 3. bulmak (lu· 
yama tahrik man.) 4. bulgamak 

(şurlş uyandırmak mın.) 5. bol· 

gandırmak (ibtllAle tahrik man.) 

ü. çakmak, 7. depretmek, 8. •ğ· 

randırmak, 9. ırgalamak, 10. ır· 

gamık, 11. lrgatmak, 12. kımıl· 

dalmak, 13. kıodırmak, l 4. kış· 

kartmak, 15. körOldemek, 16. 

körüktürmtk, ti. oynatmak, 18. 

sacsmak, 19. silkmek, silkelemek, 

20. eOrilşlemek, 21. yaymak, 22. 

yellemek, 23. yerinden kaldırmak, 
yerinden oynatmak, 24. yürOtmek. 

Tahrik ettirmek - ırgatmak. 

Tahrip - 1. ealak, 2. yıkım. 

Tahribat - 1. koğıılın, 2. koeko· 
lon. 

Tabrlb 

blrıınek, 

etmek - 1. bertmek, 

2. bozmak, 3. caydır· 

• 

Tdrkçe karşılıklar 

aynıtmak, 2· ayrıksı etmek, 3 

ıyrıkeıtmak, 4. ıııyrukı ey!~nı .. k. 
5. başkala~tırmak, 6. hr>zmuk, 7. 

değiştirmek, S. özgcrtm• k. 
Tahaccür (etmek) - 1. taşla

mak, ta~la~muk, :'.. ta@ olmak, hı~ 

kesilmek, taş gibi kııtılaşmak. 

Tahaddfıp (t:tınek) - 1 kam 

burlışmak, 2. kavzamak, 3. tüm· 

ıelemek. 

Tabaddü~ - 1. sezgi, 2. scıtk, 
:l. sezintl, se.dş, 4. yueanma. 

Tahaffuz - 1. ığsınma, 2. 

çoğorma, 3. korunma, 4. eakınık· 
lok. 5. eakın•E· 

Tahaffuz etmek - 1. myanmak 

2. barın mık, 3. daldaylınmak. 

4. korunmak, 5. eakınmak, 6. 
saklaklanmık, 7. yuvutmak. 

Tahaffüf (etmek) - 1. ula· 
mak, yükü aıaltoıak, 2. kolay· 

laşmak, 3. sddnmek, i. yavııwak, 
5. ycğnlleşmek, yeynilmek, 6. yün· 

güllc,mek. 

fabakkuk. (etmek) - 1. anla· 

şılnıık, 2. belli olmak, 3. bütmeL', 

4, cınıkmak, 5. çakmak, doğru 

cakmak, gerçek çıkmak, ortıya 

çıkmak, ö. gerçeklcnmek, 7. ger· 

çeklefJmek. 

Tıhakk:ok ettirmek - ucar· 

mık. 

Tahakküm - 1. bııkı, 2. ho · 

yunduruk, 3. zorbıhk. 

TabakkOm etmek - 1. admık 
2. basargınmak, 3. baeırmak, 4. 
boyunduruk altına ılmak, 5. hu· 

yurmak, 6. dlkelemek, 7. eôz 

geçirmek, 8. tepesine binmek, 9. 

eensemek. 

Tahalli - ı. beunme, 2. do· 

.. os 
:ı 

oanma, :·t 8ü:tl• ı ı mt. 

Takalltik kılıklcınmı 

Tahammuz (etm~k) -~ 1. acı· 

ruak, 2. barı~tırmak, :1. f'k~\rnt>k. 

Tnb•rownl - ı. Ç!t''.m, 2. da· 

yanc;, 3. c.irangı, 4. da' anık, 5. 

di'>gllmlülr. 6. döz, 7. c özUrnıok, 
8. götürüm, 9. ı11ycnık, JO. töı, 

11. tüzö. 

TabammQI etmPI.: - 1. boy· 
mık, 2. cırfamak, :1. cıu!:unak., 4 
çt>l~mek, 5. c;ıdurillak, ~ d .. yao· 

mak, 7. döyornk, 8. dc'\1meJı. U. 

gatla:mı;k, 10. gôtermck, J 1. öı1]1 
mek, l t,. gihme~, 1~. güymd~, 

14. katlanmak, 15. kftymek, J 6. 
earınnıak, 17. serilmelr, serlnmflk, 

IS. siore~nıek, \9. tapla~mak. 20. 
tözmek, 2 l. tOzmtk, 22. yük· 

lenmek. 
Tabammülıü~ - katrak.. 

Tabamınfir (etmek) - 1. •C•· 
mak, 'l. eKılmek, 3. fıkramak. 4. 

(aşınmak, 5. fışnamak, 6. fıtılmak 
7. ımzıkmak, 8. kıykırmık, 9. 
korlanmak, 10. pozoloşmak. 

Taharet - 1. arı~hk. 2. arık· 
hk, 3. arılık. 4. arımı, {). arınma, 
6. temizlik, 7. yıkanma. 

Taharri - 1. araştmş, arayıe, 

2. dalçınmı. ;J. eynel, j. lrdeoı, 

5. saykal, 6. eorağ, 7. ıoruğ, 

tergav, !l. tüg ı, 10. Hlkal, J ı. 
tOrbftn. 

Taharri ~dilmek - 1. anmak, 

ranılmak, 2. ezlelmek, 3. lrtd· 

mek, i. öşelmek. 
Taharri etmek, 1. aht1rmak, 2 

aramak, 3. araştırmak, 4. arka· 

mık, 5. harlamak, 6. boylamak, 

7. bu9mak, 8. çacutlamak, 9 çı · 
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; BANKO di ROMA iAtkoşusu .. 
H f Ş • Y Diyor Ki: 

a ta enlık apacaktır _ a.,. i"i:.; •• hıred•- ~ Anonim oirketl - Sermayeel Ltt 200,000,000 tamemen ~ 935 Senesi Martın 22 =-= tediye edilmiştir. Merkezi ve omam müdOrlüğü __ = ı·nci Cuma Gnnn Saat 
- Başı 1 inci ynzde -

YOzblnlerce halk, muzaffer 
generah (Yaşa) avızelerlle kir· 
şılamış ve çok coşkun teza. 

hüraua buloomuetur. Batan 
Atine ve diğer Yunan şehirleri 
bir balta şenlikler yapacaklar 
ve hükumetin kazandığa bflyilk 
zıCerJ kntlalıyacaklardır. 

Bükfımet, isyan mOnaeebe· 
tile kap11talmı~ olan guzetelcrio 
tekrar çıkmalara için lazım ge· 
lenlere emir vermiştir. 

Elen gazeteleri tayımın ma· 
hlyed hakkında uzun makale · 

ler yazmakta ve hükumetin, 
bu hilyük gaileyi bertaraf et· 
mek için sarfeyledfği gayreti 
minnetle yıdetmektedlrler. 

Selanlkte zabıtaca yapılan 
araştırmalarda birçok Venlıe· 

lfatlerln evlerinden hAta ılJAh 
ve cephane çakırılmıktıdır. 

isyan ordoıunon aç ve mft.· 
himmıtaaz kıldı~ı haberlerine 
gelince bntün bunlar yalındır. 

lsyın ordusu, m6kemmel tec· 
biz edilmiş ve bol erzak hhar 
etmişti. Fakat hükumet ordo-
8uoun vaktinde harekete gel· 
meal, asll t>ri planlarına slt-ilat 
et ınlş ve K n ·n H ordusu az 
zaman lçto tı irıhllAl etmiştir . .w 

Hnkumet, S anik: belediye 
azalarını değiştirdiği gibi bOtQo 
devlet memurlarına da azletmiş 
ve yeniden kendi memurlarını 

tayin eylemiştir. Birçok memur· 
fır 1 f syan eenasanda şüpheli va· 
zlyet aldıklaraodan bunlar dı 
azledilmiş n divanıharbe ve. 
rllmlştlr. 

lsyın harekatının biltün le· 
ferroıta, Parle'ten gelen iki 
ılrket milm~selllerl tarafıodan 

birer birer filme çekilmlıtlr. 

Türkiye cümhu
riyeti devlet de-

Ajanınndan: 

Ôrf i idare icabı ittihaz edil 
Roma - Tcsiı tarihi 1880 

~ • · • · • ~ 14,5 da Salihli'de icra 
miş olan tedbirler kaldırılmıştır. -

Gemi ve tayyareler eeferlerloe ~ Haröcô tecs.lkö oat ~Edilecek ilk Bahar At· 
muntazam olarak ~.,1.~ıılardır. ~ l:::fl" ~koşusu Proo·ramı: 
Ceza mı kendı ehle vere·:= ŞUBELFRI = 

1 
T d ~ L . =: = - ay eneme a.oıueu 

cektı: § İnlçre Klaseo .. Luglano § Hiç kezanmımaş 3 yaoındl 
Roma, 13 (A.A) - Kıtazanle = Tilrklye İıtanbul .. İzmir ~ yeril ve arıp taylarına mıh· 

tahtelbıhirl kumandanı Pata· ~ Sariye Halep •· Beyrut ·· Şam ~ suator. Mesafe 1000 metre •• 
mas kendlılol öldOrmek teşeb · ~ Rurnuı .. Antakya .. Trabluı ~ ılklet 54. 56 kilo olup lkraaıl· 
bQeQnde bulonmootor. Bir tay - Ffllııtlo Hayfa .. Kudas .. Yafa -- ycal (50) liradır. Birinciye ·10, 

- Tel ıvlY 
yare kumandanı Rado3 hıeta· _= · := ikinciye 7 buçuk, üçQocay~ 

Malta V ıleto 
nelerinden birine götürmfietür. _ = 2 buçuk lira mOkAfat verile· 

Sıhhi vaziyeti ıehllkell ise de = Mtlntehip Bankalar ;;;;;;; cektlr. Dfthollye 2 buçuk 
Omldılz değildir. = Bııoco ~ liradır. dl Homı (Frauce) Parlıı -
Asi gemiler dönnyorlar: - Banco ltalo .. r.glzlano lskenderfye • := 2 - Kurtuluş ko§uıu 

Atlna, 13 ( A.A ) - Avero{ = ;;;;;;; Halis kın arap at -ve kıerak· 
ile isyan hareketine İştirak et· : Mümessil Daireler ~ laranı mahıustur. Mesafe (1600) 

mış olan diğer gemiler Salamın = Berlin kurlürttodamm, 28 bt.rlln VV 15 - metre olup ikramiyesi (80) 
terHoeeine gelmlelerdir. Yalo1z ~ Loodrı: Greııhım Hose, 2i, Old Broad titr. Londoo E.C.2 ;; Jlradır. BfrJnclye (60 iklocly& 
Katıomls tahtelbablrl nıftates· = Nen York: 15. VVllllam Street :: 12, 6çD.ncftye 4 lira mnk6fıt 
o"dır. Kıımi ıurette ıaekerllk 

terhldne baelanmıştır. Hayat 
normal vaılyetlni tt>krar almıştır. 

O da Danecck: 

iİlll 111111111111111111 il l il llll il llllllllllll lllllll il llll fllll lllf lllllfl lllllll 111111111111 llf lllllm verilecek lir· Dühu llye ( 4) Ura· 

A J (Göeriog) in bir baımakalealnl dır. Kaaraklırıo tıııyacakları 
lU 30 neşrediyor. (GöerJng) bu maka· ııklet 58, atlarda (60) kilodur. 

leılnde, Almıınya'mn dıimt 3 - Salihli koıuıu 
surette 665 bin kişilik bir Dört ve daha yukarı yaelır· Harbiye Nazırı 

"' ordu bulundurmak mecburiye· da yerli yarım kan arıp haf· 

Selanlk'te çıkan (Volonte) 
gazetesi, isyanın tasanur edil· 
diğlnden çok daha mfthlm ol· 
doğunu ve Venlzeloı'un adalar· 
dan başka batan yeni Yunanlı · 
tına aylardanberl isyandan ha· 
berdar ettiğini 1 ona göre geaiı 
tertibat ıhndığını yazdıktan 

8onra şunları ilave etmektedir. 

Eğer hükumet kuvvetleri 
Ustur~mcı nehrini geçmek hu· 
11uaunda istical göstermemiş 

olaaydı, asi ordu Seldniğe in· 
meğe muvaflak olacak ve da· 
vaya tamamen kazanmış bulu· 
nıcakh. Bo mOblm noktaya 
anlayan sn bakanı general 
Koodlll!, erk4na harbiyenin 
kararına ve havaların mOsaa. 

deslzlf ğine ra~meo ileri hare· 
kıitı emir vermiş ve asilere bu 
suretle galebe çalmıştır. 

~ miryolları ve li
manları işletme 

unıum mndnrlo
ğündeıı: 

Atloa, 13 (A.A) - hılyı bo. 
kumetl, Yanın hükumetinden 
zabitleri düo Patmoı'tı karaya 
çakroış olan Katsomf s tahtd· 
bahlrlnl Yonaolıtın'a götürmek 
(lzere bahriye zabitleri gönder· 
meeinl istemiştir. 

B. Çaldaris'in nutku: 

Atln11 13 (A.A) - General 
Kondllls'ln Makedonya cebhealn 
den dönOo istik.hali esnaııanda 

Alman yaya 665 Bin Ki· 
şilik Ordu lazım Diyor 

latanbul, H ( Husu i ) -

Berlln'deo haber vertllyor: 

(Naııyonal Çıyt ung) ı?azetesi 

Almanya harbiye nazırı g«>nerıl 

kan @özOoe ec')yle devam et· 

ml"tlr: 

tinde oldu~uno kaydettikten vanlaranı mabeuıtor. Meaal 
eonrı bo cihetin Almanya için (1800) metre olup lkrımlf 
bayati olduğunu llhe eyle- (80) liradır. Hlrlnclye (64 
mektedir, ikinciye (12) üçflncftye (4) il 

Altın 
Arama işi .. 

mflklfıt verilecektir. Dört yı 
şındakllerde tışıyacaklın ılkle 

(58), yukarı yıılarda 60 tır 
• Dflhollyeet (4) llradır. 

. 
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l olsan 1935 tarlhloden iti· 
haren lzmlr hatlarında taşına · 

cık: 

Pancar, ceviz kütağO, arpa, 
haehaş tohumu, pamuk, ıntün 
(mamul ve gayri mamul) şeker, 
melAse, boı ambalajlar madde· 
1 erine, devlet dt:mhyollarıoda 

mer'i bulunan umami ve ten· 

zilli tarifeler tatbik edilir. 

798 Umoml mGdilr 

1 başbakan bay Çaldarla bir nu· 
tuk söylemiş ve demlıtlr ki: 

- Yanın milletinin diloman. 
lırtnı tatbik f'dllecek ceza,, OD· 

larıo Yonınlalıt cımlaııındao 

mGebbeden uzaklaıtarılması ola· 
cak ve kanunun merhametsiz 
satırı baolarını indirilecektir. 
Venlıeloı'u telmih ile, başba · 

- Bfltün ömrünü yurdunu 
hırpalamakla geçirmiş cılan bu 

·ı hne n feead timsali dalma 
kanunsuzluğa, karaşıklaklara ve 
cfaayt.:te lıtlnad etmf ştlr. Yuna o 

mtlletioln iradesine uygon ola 

rak Yonanlııtın 'ı yeni esaslara 

göre yükeeltmeğe çalışmakta 

denm edecrğlz. 

TClrkçe kll'fllıklu TOrkçe karıılıklar 

letınbol, 14 (Huıuıi) 
Ôkonoml bakanlığı altın arama 
işi için bir ecnebi grublı an· 

laemııtır. 

Sinop U. Meclisi 
Sinop, 13 (A.A) - VilAyet 

umumi meclfsi 1935 senesi 
huauıi idare büdcealni !132000 
ilçyQz ylrmleeklz liraya bağlın· 
dık.tao sonra mecltıe nihayet 
vermlotlr. 
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lıklımak, 10. çuullamak, 11. 
dlvrlnmek, 12. dftkenlemek, 13. 
gavşakttrmak, 14. ıskanmak, 15 lr· 

demek, 16. izlemek, l 7. kanaklı· 
mık, 18. kadırmık, 19. pedremek 
20 aaygarmak1 21. saylamak, 22. 
soramık1 23. suğrutmak, 24. tı · 

ramak, 25. taraşlamak, 26. ter · 
gemek, 27. Uibilnlemek1 28. til· 
kellemek, 29. yoklamak. 

Taharri ettirmek, - 1. çaltur· 
mık, 2. yldOrmek. 

Tabarşl memuru, yarkan. 
Tıharrilk1 (etmek) - 1. devin· 

mek. 2. ınıldemak, 3. kımılda· 
mık, kımıldanmak, 4. oynamak, 
yerinden oynamak, 5. pahnlamık 
pellnleımek, 6. şlremek. 

Taha&1ul (etmek) - 1. dilrfil· 
mek, 2. dürfimek, 3. ele geçmek 
4. Ulremek. 

TahasaOa etmek, ....,- 1. ıban· 
mağ, 2. barımak, 3. beklenmek, 
4. berkinmek 5. kapanmak (bir 
kale veya hılbkAm içine girmek 
man.) 6. or kazmak, 7. poemık, 
8. @ığaomak, 9. yığlanmık. 

Tahassnr, J. göreelme, 2. gö· 
yunme (hasretle yanına mın.) 3. 
kunuma, 4. korlanma (tıhı111üt 

ateşi duyma man.) 5. övseme, 6. 
özleme, 7. öyleme, 8. serlnme1 O. 
teleme, 1 O. telmlrme, 1 ı. yaraı

ma, 12. yuğurlanma 
Tahassnr çekmek, tıbaeetlr 

doymak - l· ınnamık, 2. gö· 
receğl gelmek, 3. göre81 gelmek, 
4. g6rılmek, 5. korlanmak, 6. 
özlemek, 7. sığınmak, 8. sığ•ı· 

eınmak 

Tahuaas - ı. duygu, doygu· 

lınma1 2. doyma, doyuş, S. içli· 
ilk, 1 çleome 

Tıhaşşftt (etmek) - 1. birik· 

mek, 2. btlklanme, 3. camramak 
(koyunlar Jçin aOylenir) A. derli· 
mek1 5. irkilmek, lrklemek, 6. 
tlrllmek, 7. toplanmak, 8. yı· 

ğılmak 

TahaeşfltgAh - ı. balçık, 2. 
bulçak. 2. yığınak 

Tahattftr - 1. ao1 2. anma. 
3. anrama, 4. ansıtmı, 5. eple· 
me, 6. ise alma, 7. oylanma, 8. 
sığınma 

TahattQr edilmek - anılmak. 

Tıbıttar etmek - ~l. ınğdı· 

mak, 2. anmak, S. bışkarmık, 4. 
eekermek, 5. lplemek, eplemek, 
6. lsgermek, lskermek, 7. lıenmek, 
8. könğlemek, 9. eaomık, 1 O. tu· 
tuzmık, 11. uıgarmak, 12. oyla· 
mık, oylanmak, uylaımık. 

TıhavvGl - 1. alıınma, 2. de· 

Aiolk, değltlldlk, 3. geçlı (bir hal· 
den başka hale intikal man.) 4. 
kobulğak, 5. kulgat, 6. kulguan, 

7. kurgu, 8. ôıgerlt, 6· özgerme. 
TahanOI etmek - 1. alca1Jmak, 

2. alınmak, 3. aynamık, 4. bae· 
karlanmck, 5. bıekarmık, 6. de· 
ğlşmek, 7. dönmek, 8. geçmek 

(intikal m<:ın ) 9. ıbulmık, 10. 
kolmak, 11. özgermek, 12. pae· 
karmak, 13. teğüomek, 14. tetrül· 
mek, 15. üngermek. 

Tahayynl, - 1. çaylamı, 2. 
gfld01 glldftr (zihinde gôrOleo ıey 
mın. 3. kuruntu. 4. sağınç, 5. 

aağınma, 6. uy, 
Tahayyül etmek, - ı. gitmek 

(slhiade bir emel gibi bellemek 

• 

man.) 2. flarmak, 3. kolunmak 4 
kônğlemek, 5. kurmak, 6. ômek, 

7. aakamak. 
Tahayy4r, - 1. bellnme, 2. en· 

me, 3. gamanmı, 4:. ıçkınma, S. 
Nnırtmı, 6. ppkalma, 7. taıma, 
8. tanarma, 9. tantamı. 

TahayyCls (etmek), 1. öne geç· 
mek, 2. yer tutmak. 

Tıhdlı (etmek) - 1. balın· 

dırmık, 2. kınttırmak· S. tarma· 
lamak, tırnakla incitmek 

Tahdld (etmek) - 1. daralt· 
mık, 2. kezetmek, 3. kısaltmak, 
kısaltmak, 4. Jdğeımek, 5. kljl· 
mek1 6. ôrClklemek (hayvanın 

otlama sabaaını ipe ve kazakla 
tahdld etmek mao.) 7. sınar kes· 
mek, 8. telı;ltmek, 9. tucurmak, 

10. yanamık, 11. yarınak 
Tıhdld vaııtaaı - örftk 
Tıhf lf (etmek) - 1. kolay· 

lııbrmak, 2. yeyol etmek, 3. ye· 
nlletmek, ylyolltmek, 4. ylynlt· 
mek, 4. ylniltmek, 6. y6ng6lleı· 
tlrmek, 7. yOnkilletme 

TAhlr - 1. arca, 2. arcak, 3. 
ar, 4:. aracı, 5. ank, 6. arıncı, 

7. aru, 8. araca, 9. kirsiz, 10 
ılll, l l. allkO ıllllğ, 12. temiz, 

yıkanmış, 14. yonmuı. 
Tahiyye, - 1. alkıı1 2. eıen· 

leme, a. eaenleşme, eıeollk. 

Tahkik, tahkikat, - 1. arımı 
araohrmı1 2. aynaşma, 3. doğru · 

sunu arama, 4. doğruyu ortayı 
çıkarma, 5. gerçP,ğlnl aramı, 6, 

gerçeğini bulma, gerçeAini ortaya 
koyma, 7. eyertme, S. lrdeme, 9. 
lyertme, 10. sorağ, 11 sorak, 12. 
IOIOralta, 18. şorma1 aoroıtorma, 

15. ıoylama. 

T•hklk eden, sorgucu. 
Tahkik etmek, 1. anlamak, 2. 

aramak, araıtırmık, arayıp ıor· 

mak, araıtarap ıorueturmak, 3. ay· 
kalmık1 4.. bOUhılemek. 5. can· 
ğarmık, 6. çınlamak, 7. eyret· 
mek, 8. gerçeklemek, 9. lrdemek, 
10. mırttamak, 11. öğrenmek, 

12. aaylındırmak, 13. eorımık, 
14. ıoruıturm~k, 15. tlrkemek, 
tftplemek, (tamik etmek man.) 
17. yokla mık 

Tahkim (etmek) - 1. btıtın· 

mak, beğlnmek, 2. beklmek, 3. 
bekinmek, 4. bekitmek, 5. be· 
knrmek, 6. berkitmek, 7. berk· 
lemek, 8. blrkltmek, 9. kadımak, 
10. kadıtmak, 11. katılamak, 

12. klpl.,mek, ıs. ktıceytmek, 14. 
mıdatmak, 15. peklttlrmek, 16. 
pekitmek, 17. peklemek, 18. 
pekfıtlrmek, 19. pekmek, pök· 
lemek, 20. eağlımak, 21. Hğlım· 

laıtmı;ıak, aağlamlaıtırmak, sığ· 
lamlatmak, 22. ıenlrlemek, 23. 
tözemek, takYlye. tarafa 

Tahkir - J. çltle•il, 2. komı· 
dıl1 3. kftyftr, 4. pazınç1 5. pa· 
zang, 6. tabar, 7. tabgu, 8. ta· 
naz, 9. tapa, 10. yarbı 

Tahkir edilmek, tahkire u~· 

ramak - 1. çanıdalmık, 2. im· 
mı damak 

Tahkir etmek - l. alçakla· 
mık, 2. aıağılımak, 3. azırgan1 
4·. çırçaymak (letibfaf man.) 5. 
çorkışmık, 61 inilmek, 7. taldı· 

mık, 8. kaaıktırmak, O. kargımak, 
JO. kaznamak. 11. kertmek, l~. 
idiktemek, 13. komldatmak, 14. 

12 14 

Kemılpap icra memnrlo 
ğondan: 

İzmlr~de Akşehir bankıaıo 
borçlu lzmlrde çeımell bıcı be 
zade celAl ve remzinin tıb 

borcundan dolayı mahcuz mı 
935 gilnli ve l eayıla parsını 

döşemeıltı namı diğer pıt 

taman yerinde gdn doğusu ~ 
gOn bat111 hacı hamza ıtoıı 

kadimen fatma balen sabi 

lodosu kadimeo sıdıka elyev 
hoonak pklr Ue mahdut 919 
m. m. ' heyeti umnmlyed 10 
Un kı ımetlnde ve yine bo 
fonun köy cıvarında nam• cif 
ğer camii kebir gfln doğul! 

topal hafız yetJmlerl elyet 
tah laman gD.n batm yol po1 
razı aylJe Yereaelerf bıbçesfO 
ayıran huauıi yol lodoı muıt• 
hacı ıli oğlu ahmet yetimle 
elynm yeni açılan torgud 

eoıeai yolu ile çevrili ıss 
m. m. vişne bahçeaJ here 
umumlyeıl 200 lira kıymeti• 
de olup birinci ve ikinci ıÇ 
arttırmıya çıkırılmısaoa k• 
verllmlotl r. Birinci arttırrD 

17 4.935 tarihine mQsadlf 

ıamba gthıd eaat 11 de kedi 
pıoa icra dalrealnde yapıla 

tır. İobu ırttarmıda konol. 
kıymet tahmin edilen kayme 

% yetmle beolnl bolmıua 

rl net arthrma geri bırakıl 

ikinci arttırmaya çıkarılacak 
Ve ikinci açık 

8·5·935 gan ve çarıımbı 

11 de kemalpııa icra dair 
de yapa lıcaktır. lıbo arıt1r 
tartnameıl herkealn görebil 

için tarihi llAndao baıbY ~ 
15 gtln mllddetle açıklıf· 

hu artırmaya i~llrak edec'JI 
rln % yedi buçuk pey ıko"' 
bl rllkte veyı banka mek 
ibraz etmeleri ve bir ıl• 

olanların tarihi U6odan ld ...t. 
bu on bee gtln içinde e~ 
milıbltelerlle birlikte mGJ'I 
etmeleri ve ıatılaa maha • 
bedeli ihaleden çıkarıla 
dahı fasla mahimıl almak 
yenlerin kemalpıoı ter• eli 
sinin 934·607 no. dOIY ı 
bakmalarına bildiririm. 79 
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•·------------------------... lsmir belediyesinden Akseki Tjcaret Bankası Anonim 
Umlbllmô HISlrlô'it<e Tütrlküye 150 lir• bedeu ke11f11 Kar· şı·rkeıı·nden·. ~ ııyıka branımanları için 100 

<dle OnesröOö~ CasusDatroa adet su kesme musluğu ılın· 
~ m11ı lıl açık ekelhme ile be· 

Yazan: Conl Bohan Tefrika nomarası.99 

Sandi: "Söyle Allahaşkına Dik. Bu ka
dını nasıl buldunuz." Diye bağırdı. 

,_.._.~._.._.._.~------------~---._.~ 

Bu, Bizimkilere benzemez. codatın kalbine bakıyorlar. onun ismi de (Blldı J<'on Ay· 
Blılmkller kadir değildir, fa· BarlkolAde bir erkek yoktur. nem) dlr. 
kat her 11man konetll ve Fakat kadın mevcoddur . ve - Sonu var -
•henkUdlr. (Yetil cabbe) lıte ----------------------

bıı hftyftk 11hının1 bu baycık 
kitten in peygımberldlr. Bu 

•dalD doğrudan doğruya:bcıtan 
1•ltın Aleminin kılblle konuşu · 
Yor •e onları gayet bOyük 
btr ruh nefediyor. Eğer bizim 
gtlıııblarımız olmasıydı bu ruh, 
lbel'on Alman propıgandaaını 
dı kırar; parçmlardı . 

Oalbukl şimdi bu, dessaa 
bir ıly1&i cereyanı kapılmış 
~e peygımberin akfdeil insani 
l&lerln haricine ıürilklenml~ 
~ ôldaralmftotftr. Bu et mdl 

tat Fraqslsln Meeeellnı ırka · 
~dııı koımuına benziyor. 
a:dın bu akıam boradı idi. 

11• haraya nfçin geldiğimi 
•ordu. Ben de dehıelll saçmalar 

:'ardam. O da tu•lb etti. 
•kıt yalnız blrıey gOreblll· 

1orulD ki Pe o da kıdın •e onun 
..:g•mberl muhtelif oeyler pe· 

41 de koımalarını rmğmen yol 

t 111•nlu lehine ayni mecrayı 
'kib ediyor. 
5•ndı ayığı fırJadı: 

.tu'; a.. ·diye bığırdı· söyle 
aa..ı •ıkına DJk, bu kadını 

1 baldanaz, neler anladınız. 
._, ........ Onu Oç kıaım olarak 
tıı lalea ettim ·dedi· iki k11· 
G ltada onu deli eden, fakat 

11~ca kJımındı nadl r bir 
lb memb11 olarak buldum. 

ıı - Çok doğru. Onu Mesae· 
~ lat ile mnkayeaemde haksız· 
~.... v 
bı, · on Aynem çok moğlAk 
.... ID•nurı uıedlyor. Pey· 
.,..._be l b 
Qll t e eraber konuıuyor ve 
~~ıa •kldeılne lttlrak ediyor. 

" 
111

• ta tadar ur ki, pey· 
lll:bercte bir bDyllklftk, bir 
~ Yet, ötekinde delilik ve 

'illet Yar. 
ltı11r: 

e-. ......... Biliyorum. dedi. Bir s11t 
e oıa bt Unla konuıurken ona 
terı11 a11 mıltil olduğunu IUetl 

~~ laerih ettim ki Adeta ağzı 
lbGt kılcL. Bunları hatırladıkça 
ı,,1:111•dlyen glllece~lm. Alman· 

•et ~lllağında cınlaoan kuv· 
~~L l7Gklağon sevdası ve 

vqulQJf Mcll 
llld.f e• r, fakat netice ay· 

r. 

S...dı tordu: 
- Dik• bar • Dedi. HırlkulAde 

~llllleerkek namı verilen bir 

lli11111~en baluedUdlğlnl tılttl· 
...._ E Rlıır cevab •erdi. 

tlıı. •et birçok adamlu tılt· 
O te blllrtm. 

••mın Sandl· 

lte~ht~ılılm, ded

0

l1 h1rlkulAde 
llelkı ecek bir erkek olım11. 
llatk bir kadın için böyle de· 

_ llıChnkftndar. Rftar dı: 
'tttdı Çocoğom, diye cevab 
•aıı.,.; eğer böyle aöylereen y•· 

11• Sındı· ...... . 
b Doıta d ı, h m, edi, malum 
ıta.a •klkıttır ki, kadınlar bi· 

••it ı "-llba ına lk •ılmadığımır. 
1 tırah hl 0 dııı r mıntıkaya aahlb 

'lllde:'· Ve onların en iyile· 
~e~ bıııl1rı alelide bir er· 
~ glbı h _,il •yatın znklerlne 
''-1 ••rtlır.ını çnlrmle bulu. 
b Otlar F L 

G)Gk · r&eklerden daha 
~ko' dıba~g•llp olablllrler, 

doira.t.n do ru a mn· 

• 
Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 

asker ilAnları 

Yapı ilanı 
Ankara M. m. v. sa. al. ko. nundan: 
1 - Ankara Hr. mp. merbut kıtaluı binası: Ketlf bedeli 

240,652 liradır. 

2 - Ankara Hr. mp. m6lhak kıt'a •e rnlr binHı, keılf 
bedeli 268,000 liradır. 

3 - Ankarm Hr. mp. için üç ahırla bir hangar, keşif he · 
deli 219,8~4 liradır. 

4 - Cebeci mtrkez hastanesi tadilat ve tamiratı: Keılf be· 

deli 105393 liradır. 
Y uarıdı isim ve keşif bedelleri yazıla dört in pattan her bir! 

ayn ayrı tıllblere veya dördü birden bir talibe ihale edilmek 
Dzerekapalı sarf osollle ekılltmlye konmuıtur. Şartname ve pro· 
jelert bedelleri mukabilinde vekllet inşaat ıubesl!!ce verilecektir. 
lhaleııt 21,3,935 pereembe günü saat 11 de komfıyonumuzcı 
yapılacaktır. Muvakkat temlnatlerl merbut kıtaları blnaııının 

13282 lira 60 kuruıtor.Mülhık kıt'a ve revir binasının 144701 
Urıdır. Üç ıbırlı bir hanı arın 12241 lira 20 kuruetor. Cebeci 
hastanesinin 6519 lira 65 kuroetur. İıba temlnatler kanuni ee· 
kilde yazılmıı banka mektubları veya mılsındıklırı makbuzları 
olacaktır. Ekıılltmlye gtrece~ler 2490 no. la kanonun 2. inci n 
3. ftnctl maddeler ile ıırtnımede istenen belgeleri teminat ve 
teklif mektublarlle birlikte ihale gtınO en aon saat onı kadar 
komisyon reisliğine vermiş bulunacaklardır. 3 7 11 15 666 

Ankara M. M. v. sa. ıl. ko. nondan: 
Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresinin tahmin 

edilen f lıtl iklyQı dok11n dokuz boçuk kuroı olan elif bin metre 
buz kaputluk kumaş kapalı zarf la eksilmlye konolmuıtur. İha· 
leal 25,3,935 pazartesi giln(l saat 15 tedlr. Muvakkat teminat 
87!~7 liradır. Şartnamesini 7 49 koroıa almak ve ör· 
neğlnl görmek lstiyenl~r hergiln öğleden sonra komisyona uğrıy• · 
blUrler. Ekelltmlye girecekler muvakkat banka teminat mektup 
veya maliyeye yıtmlmıı teminat mukabtlf alacakları makbuz. 
larla arttırmı, eksiltme kanununun 2 ci ve 3 cfl maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte teklif mektublarını ihale saatinden enız 
bir saat evvel M. M. v. sa. al. ko. nona vermlı bulunmaları. 

s 12 15 21 720 

Ankara M. M. v. l!at. Al. ko. dan~ 
Bir tanesinin tcıbmln edilen f iatf 125 kuruş olan! 200,000 

tane yeril veya A vropa mımul4tından olmak ftzere çıplak alimin· 
yom mıtırı, kıpalı zarf la ekelltmlye konmu,tur. ihalesi 3o.mart 
935 cumartesi günil &Hl 15 tedlr. Mu.ak.kat teminatı 13750 
liradır. Şartnamesini oolkl lira elll kuruşa almak : ve örnı>ğlul 
görmek için lııtiyenler her gftn öğleden sonra komisyona ugrıya· 
bilirler. istekliler ekılltmiye girebilmek (liçfn kanunun tarif t 
dairesinde movakkat teminat ve arttırma .e eksiltme kanununun 
3 cft maddeıılndekl veslkalarlı birlikte teklif mektublarını enaz 
lhıle saatinden bir sut evvel M. M. v. sıt. al. ko. nuna •ermiş 
bulunmaları llAn olunur. 12 27 14 27 434 

Uenizli Evkaf Müdürlüğünden: 
Denizli Evkaf mftdürlyetl tarafından yıptarılacak 10432 lira 

20 kuruı bedeli keşif il mahiyeti fenni ve mali eırtoame ve 
keelf ve plinında yazılı hükumet civarındaki ıreaya yapılacak 

otel ve gazino binası inşaatı kapalı zarllı ekeihmlye konul· 

muştur. İsteklilerin bu hoeuetakl ıartnımeııfnl lDenfzli Evkaf 

dairesinden alablllrler ve öğrenebUirler. 
Kapılı eksiltme 3.4.935 çarşamba ~ııaat _15 te:Evkaf dairesin· 

de toplanacak komisyonda yıpılıcaktır. 
Muvakkaııt teminat miktarı 782 lira 41 kuruetur. 
let.,kllluln nslkalarlle beraber mClrac11tlerl UAn olunur. 

16 20 26 30 764 

ledl ye baıkAtlpllğlndeld şartna· 

me V'e keıifnamesl Teçhile 

23 3 935 cumartesi gcıntı saat 

16 da ihale edilmek Clzere tem· 

dld edllmlıtlr. lıtlrık için 12 
lira munkkat teminatlı söyle· 

nen gan n aaıte kadar ko· 

misyona gelinir. 

l - Belediyenin bir yıl 

içinde neıreulreceğl 1000 lira 

muhammen bedelli ıazete llAn 

iti bışkAdplikt~kl şartnameel 

Teçhile ve açık eksiltme ile 

30 3 935 comarteal gClnil saat 

16 da ihale edilecektir. 1ıtlrık 

için 75 lir• monkkat teminat 

ile söylenen gftn n saate kadar 

komisyona gelinir. 

2 - 1302,66 lira bedeli 

mohammenll Gilndoğdu ikinci 

kordon 51 adanın 217,ll met· 

re morabhaındakl 38 saJ ılı 

arsı eatııı lhılesl belediye bıı · 

kAtlpllğlndekl ıartnımeal veçhlle 
ve açık artırma ile 30·3·935 
çumartul gtlnft saat 16 da lhı· 

le olonıcıkıır. lıtlrak için 98 
llıa muvakkat teminatla söyle. 

nen giln ve aaate kadar ko· 
misyona gelinir. 15 20 24 29 

Ü nlversltede Doçent, 
(Muavin Profeeör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Baetalara hergün öğleden 
aonra bakar. 

lıtik.W ~addeti No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN B U L 
Telefon : 49250 

Sayın Bay, 

Bınkamı.zın 193~ yılı ılelide hluedarlar nmomi heyeti 30 

mart 1935 tarihine mftıadlf cumartesi gllnft Hal 15 te lımlrde 

Mimar Kemalettin caddesindeki bankı blnaaındı toplanacağından 

sizin de muıyyen nldtte içtimada bulunmanızı yalvarırım. !Una· 

enaleyh şirket nl11mnamealnln 25 inci maddesine tedlkan ısaleten 

•eyı vekaleten IAakıl on hl88eye malik hl88edarlırın ııağıda 

yazılı roınamenln mClzakereııinde hazır bolonabllmek Gıere 26 
mart 935 akeımını kıdar hamil oldukları hlue l enetlerlnl 
bankı merkezine lrae ederek duhuliye nrakısı almaları •e 
heyeti omumlyeye vekil veya mftmeuil sılatlle tıtlnk edecek 
ze .. tın hlHedarandın bulunması meırut olduğu gibi bazı yan· 
lı1lıkl1ra mahal kılmamak için vekAlctnamelerla de aıağıdı 

glJsterllcn şekilde t1nzlm ve imzaların merkez ve eubemfıce 

ıasdtk veyahut muteber olacak makamıtca tescil ettirilmesi ltı· 

zomuno ve buna mohalll tanzim olunacak vekAletnamelerln 

kabul edllemlyeceğlnl eaygılarımla bildiririm. 
Akseki Ticaret B1nkaaı 

idare meclisi reisi 
Hasın Fehmi 

Ruznamei Müzakerat 
1 İdare meclisi ve murakıb raporlarının okonmaeı. 
2 BlAnçooon tetkik ve tısdlklle idare mecllslnln tbraaı. 

3 - TemenClftn ıoretl tevzii hakkında kar1r htfhazı. 
4 - lıtifı eden iki azı yerine iki veya Gç Ha intibahı aure· 

tile azı adedinin yediye lblAğı. 

5 İdare meclisi Halırına verilmekte olan hakkı huzur 

miktarının yeniden tayini. 
6 MOddetlerl biten murakıblerln yeniden iotlhabları n 

ftcretlertnlo takdiri. 

7 - latlfı eden lkl Hının lıtlfa ıebeblerlnln izahı . 

8 - 30 mert 929 tarihinde içtima eden heyeti umumiyec• 
idare meclisi asalarının bi111t nyı bllvaaıta bınka ile 

moımele yıpmalımnı verilen meıonf yetin yeniden mft· 

zmkereııf. 

Vekaletname Şekli 
Akseki Ticaret Bankası idare Mecliei ReisJijiiue 

Gazete ve dnetnımelerdekl ruznımenln görCltCllmeel için 30 
mart 935 ttrlbine mdeadlf cumartesi gftnd saat lonbeıte topla · 

nacak olan hleeedırın heyeti omumlyeslnde blızat h11ır bulu· 
nımıyıcmğımdan hamili bulunduAum apğıda numaraları ve mlk· 
tarı yHılı bfuem Jçfn beni temsil etmek Gıere bıy 
ınkll eylediğimi anedertm. 

HINe ıdedl Hleae numaraaı İm11 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T--~D~O 
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Öksnrenlcr! Mut· 
laka (Okamentol) 
Ôksnrnk Şekerle-
r-ini Tecrfihe Edi· 
niz ... 

ve .Pilrjen Şahapın 
En Osuın Bir l\f fis· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

a: 
< _. 
>< 
al 

LU 
> 
z 
<C 
>
< ca 
a:: 
LiJ 
C.D 
L.U 
Q -
~SIHHAT Ku v\•etl i Mns bil 

lstiyenlcr Şahap 
Sıhhat Snrgnn 

Haplarım I\laruf 
cc·za depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasmlar. 

~ ECZANESi 
Hamdi Nüzhet 

' Ucuz, taze, temiz ilaçlar bulunur 

11 Başdorak - Büytık Sa· 
# lebçl Hını karşısında. 

İzmir .Memleket Hastanesi Rontk.en Mntahassısı 

llERNEVJ RONTKEN l\IUAYENELERI 
ve ELEKTİRIK TEDAViLERi. 

Yiırümi1en ve Bilhaeaa RAŞİTİK Çocuklara Ultra- Violc 
Tatbik ve Rontk.en ile KEL Tedavileri Ynpılır. 

• ikinci Beyler Sokak Fınn Karem No. 25 •Tele. 2542 

Denizli Tesisatı Elektirikiye Türk 
Anonim Şirketinden: 

Denizli'de yapılacak idare elek.lirik teeleatı 10 mart 935 tart· 
binden itibaren otuzblr gün mQddetle miloakas11ya kooolmuıtor. 
Muharrik kuvvet olarak eebre onOç kilometre meeafedekl Gök· 
pınar soyu kullanılncaktır. Dona alt bi1t6o proje ve lzahatna· 
meler Denizli lktıaat bankasından 25 lira mokabilfnd" satın 
ahnablllr. Manakaeaya lotlrak etmek letlyen mftesseseler ekellt· 
me ve arttırma kenonuodakt abUma göre vesalklnt ve ilk temi· 
nat olarak 10,000 lfra muteber bfr banka teminat mektubunu 

vermeleri ldzımdır. Bu teklif mektublırı 11 nisan 935 pertembe 
gana saat 14 de Denizli lktısat bankae1nda elektlrlk Tark ıno · 

nim şirketi heyeti idaresince açılaeak üç gfto mdddetle tetkik 

ve en mftaait şartlar teklif eden mOesaeseye haddi llylk görGl· 
dfiğQ taktirde ihale edUecektlr. 14 · 15 16 17 786 

11111111111 11111111111111IJI11111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1 -
=Akşehir bankası 
= Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~mü1r ŞlYlbesö 
ikinci kordonda Borııa clvannda kendi blnasındı 

TELEFON: 2363 ....... 
HertOrlO Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Mnsnit şeraitle mevduat kabul edilir 

---------

---
------

Hububat, Qzftm," incir, pamuk, yapak, zeytin· ;; 

-·-
yağı, nfyon vesair emtia kumusyoncoluğu ya· ~ 
pıhr. l\lalların vGrudunda sahiplerine en mQsa· ~ 

it şeraitte avans verilir. ~ 

1UI111111111111111111il111111111111111111111111111111 il 111111111111111llUllllllll111 11111111 

lzmir Deftertlarlığından: 
J~lsfnfn •ergi borcundan ôtilrO tahsili emHI yasasına göre 

haczedilen kılcı meaçlt mahallesinde damlacık caddesinde kAln 
78 sayıla hane tarfht llAodan itibaren ylrmlblr gOn milddetle 
satılığa çıkarıldığından pey sürmek fetiyenlerin defterdarlık tahal · 
IAt kalemine müracaatları. 5 10 15 20 689 

Dahiliye Mtttehas ısı 
Jklncl Beyler sokak No. 4:5 Beyler Hamamı kır111ında .• 
Öğleden sonra 3 - 6 ya kadu hastılarını kabul eder. 

TELEFON: 3806 

! Aylık elektirik 

Masrahoız yüksek mi? 

içi gazli 

lambalarını kullanınız , 

Bu marka az sarfiyat, hoJ ışık, 

ve uzun ömürlüdOr. 

Mehmet Tevfik 
Bnynk Elektirik, Telefon ve 

( lUalzemcleri deposu. 
Peşt~malcılar N. 77-79 Tel. 3332 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

'IUL YSSES., vapuru 20 martta beklf'omekte olup yOkQnfi 
boealttıkten sonra Burgas, Varna ve Kösteoce limanları için yük 
alacaktır. 

"CERES,, vapuru 25 marttan 28 marta kıdıır Anvers, Roter· 
dam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yok alacaktır. 

"ULYSSES., vapuru 8 nisandan 11 ol!!ana kadar Anvers, Jfo. 
terdaoi ve Bımburg limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LJN1EN 
"ROLAND,, motörQ 20 ml\rlta Roterdam. Hamhurg, Copen· 

hagen, Daotzlg. Gdynfa, Goteburg, O.do ve lskaodlonya liman· 
tarı için yük alacaktır. 

1•VJKlNGLAND,, motörü 2ohanda Roterdam, Hamburg. Co 
penbageo, Dantzfg, Gdynfa, Goteburg, Q15lo ve lskandfna vya 
limanları için yilk alacaktır. 

SJ<:RVICE MARJTIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz. için ayda bir Muntazum Sder 

"PELES,, vapuru 6 oieanda gelip 7 nisanda Malta, Ceoova, 
Manllya v~ Bareelooa hareket c>decektlr. 

" ALBA JUL YA ,, vapuru l mayısta gelip 2 mayıeıa Malta, 
Ceoevo, Marsllya ve Baraelon'a harc:ket edecektir. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İzmir Nev. Yorlı: arasında ayda hfr muntazam sefer 

"l'AMESIS,, vapuru 19 martla (doğru) Nevyork lç'o yük 
alacaktır, 

0 RINOS11 vapuru 20 nfsanda ( Doğru )' Nevyork fçio yok 
alacaktır 

Hamlı: İlAnlardakl hareket tarihlerindeki değftllı:Hklerden acente 
mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla talall4t için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye tlrketl 
binası arkasında Fratelll Sperco ıcentah~anı milracıat edilmesi 

rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNlE 

"AKKA,, vapuru 31 martta 

bekleniyor. 4 nisanı kadar 

Anvers, Roterdım, Hamborg 

ve Brt>men için yak ılıcaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"TROYBURG" vaporo 23 

martta bekleniyor, Hamborg 
ve Anversten yftk çıkarıp Ao· 

vere, Roterdam ve Hımborg 

llmrnlarını yük: alacaktır. 

u NORBURG ,, vapuru 28 

martta bekleniyor. Hımburg ve 

Aovere'ten yftk çıkaracaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHA VS 
LINJE D S. AS 

SPANSKELlNJDN - OSLO 
11 BANADFROS,, vapuru 23 

martta bekleniyor, Dieppe ve 

Norvec limanlarına yük ala· 
coktır. 

11NEPTUN,, SEA NAVlGATİ· 

ON COMPANY Ltd. 
BUDA PEŞTE 

11TISSA11 vapuru 18 marna 
bekleniyor. Doğru BraUa, Bu· 
dapeete, Bratlslava ve Viyına 
için yftk ılacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSHıP 
CORPORATıON 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Hın. Birinci Kordon 
Tel. 2443 

The Ellerman Llnes Ltd. 

u MARONIAN ,, vıporo 22 

şubatta Londra, Hail ve An· 

vers'ten gelip tahliyede bolu. 

nacak ve ayni zamanda Lond,a 

ve Boll için yftk llacakbr. 

"EGYPSIAN,, vıporn ay 110· 

ounda Llverpool ve Sevanııeı · 

pan beklenmektedir. 

" THURSO 11 vapuru mart 

ortıstndı Londra, Holl ve An· 

vers'ıen gelip tahliyede bola· 

nacak ve ayni zamanda I~ondra 

ve Hull için yilk alacaktır. 

' ·FLAM1NIAN,, vapuru mart 

ortasında Llverpool ve Svansea· 

dan beklenmektedir. 

Not Vurul tarihleri ve va· 

purların isimleri Ozerlne deni· 

tlkllklerden mes'uliyet kabul 

edilmez. 

"EK.S1LON A,, vapuru 2 ol· 
81nda bekleniyor, Nevyork, 

(;'iladelf iya ve Boston lf mania· 

rını yük alacaktır. 

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

Telefon No. 2007 · 2008 

Devlet Demiryolu 7 inci 
• 

Müfettişliğinden: 
Muhammen bedelJ Ue miktarı ve evsafı. aşağıda yazılı arpt 

28 mart 935 p er~embe günü snat l 5 te açık arttırma lle baenıs· 

hanede İzmir 7 inci işletme müfettlollğl binasında satılacaktır. 
Su işe girmek tetlyenlerin 120 liralık muvakkat teminat ver· 

meleri ve 2490 No. kanonun dördfincü maddesi mucibince I~ 
glrmeğe meni kanun bulanmndığıon dair beyannameleri ayoı 

gün saat oobeşe kadar komisyon rei llğlne vermeleri lAıımdır. 
Bu işe ald ,artoamelcr hareket başmOfettişlfğioden paraBl' 

olarak dağıtılmaktadır. 
Cfnsf Mfktarı Vasfı Moham. bedtll 

Arpa 53 ton Ambar blrlldntllerlnden h&sıl 1590 Lire 
olmuş ve çatkalanma maki· 

neeindr:n geçirilmek suretUe 
temfzletllmfo ve bllhae&1 yar· 
macılara elverişli haldedir. 

6 9 12 15 

~-" Gaffarzade Oteli -. 
Oıel baştaobnşa yeniden boyatılmış ve mobllyaııı tecdit 

edilmiştir. Sıhhi temizliğe son derecede dtkkat ve itina 
edilmektedir. Servis muntazam, oda flatleri zamanın !ca· 
bına göre ucuzdur. Bundan evci senelerce mftsteclrl bulun· 

muş olduğum bu müeeeeseme gösterilen rağbetin gene gös· 
terilmeslnl muhterem müşterilerimden rica ederim. 

AhdulJah l\f oJaliç 

J\.emalpaşa belediyesinden: 
Kemalpıışıı kasabasına su lle yapılacak elekıirlk teelsatına ald 

ve mevcud müetakbel harlıaetna göre ve 200 lira bedel mubııJl 
menli elektlrlk projesloln tanzimi 10 ·:l· !l35 taribiode11 

:30 ·3· 93ü tarihine kadar 20 gün müddetle açık ekslltın yt 
konulmoştur. Şartnameyi gllrmek isılyf'olerln tadil günlerlodell 

maada her gün Kemalpaşa belediyesine müracaatı llftn olunur. 

754 10 15 20 25 
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~I İZ MİR i 
:: Esnaf ve Ahali bankası 1 
- ~ = Sermayesi: 1,000,000 T.L. ~ - ~ - ~ = Merkezi : i Z M i R f 
--

Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu ~ 
Alaşehir, Tire.. ~ 
---···--- ~ 

~ 

HertOrlü Banka Muamelatı Yapar.. ~ 

%6 1 % 4,1·2 
% 4 faiz verir. 

Bir eenellk mevduata 
Ahı aylık ,, 
Vadesiz hesabı carilere 

------------------------~/ Ziraat Bankası lzmir Şıt' Türkiye 
besinden: ' 9S 

25,2,935 tarihinde kapalı zarf la ihaleleri yapılacağı ı,2. f' 

de Anadolu 6,2,935 d1J Yeni Asıt 11,2,935 de .... 1\Ulli Blrlflı ,., . rıı 
16,2,9:15 de Işık gazett:lerlnde ilan edilen yunanlı eınv• 1 fJ 
ihaleleri 27,3,935 tarihine pazarlığa " bırakılmıştır. SatıŞ gı ,ıl 

L ~ ~ 
mdbadll bonosu veya peoln para ile nakden yapılır. ~·Y 1,ı 'b' mubammenesl ildbln lira nya daha ziyade olan emvalin 1 ,ı 

feff 
kat'iyelerl lstizana tıbldlr. Malın satıldığı seneye ait devlet 1,11 

ve belediye resim veealr bütün mıeraf lar müşteriye ılıtlt· ,i 
yenlerin yüzde yedi buçuk temloatlerfüı birlikte ihale gtınll 6 
14, 30 dı Ziraat bank1eıoı milracaatlerl. 65 
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