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Dnnya Atatürk Ankara'ya Avdet Buyurdu. Vali Köyleri Teftiş Ediyor 

~~!:ımiyor? AtatürliDünl;tanbuldanAn- Köycülük Bilrosu Köylü-
liara'ya Avdet Buyurdular. ler için ~alışıyor .. Başbakan İsmet lnô· 

nü'nnn Bir Avrupa 
Mecmua. ında Çıkan 
Bir makalesi. 

Pıris, 27 (A.A) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Evrensel değel'İ Ue tanınmış 

olan haftalık Vo mecmuası bu· 
gftn çıkan eayısım baştanbaşa 

yeni Tarldye'ye tahıla etmiştir. 

Bunda Başbakan İsmet lnönü· 
Dtln bir yazısı vardır. Ehemmi 

yetil olan bu yazıyı aynen aşa· 

~ada bildiriyorum. Ayrıca Fran· 
sız meb'uslarındao Rostan ve 
nıethor Fransız muharrirlerin· 
den Boplan, Ravaj, Lokıa, Den· 
nl, Laprıd, Röne Marşan gibi 
"ıhıılyetlerln de yurdumuz ve 
lnkılAbımız hakkında çok 

değerli yazıları bulunmaktadır. 
Geçenlerde Sorbon'da yeni Tor· 
kiye hakkındı bir konferans 
vermfo olan Bayın Vaodenberg 
de Tftrk kadını hakkındı bfr 
yaza yazmışbr. Mecmua yordu· 
muzu ve lnkılAbımızı canlan· 

dıran bol ve çok gfizel resim· 
lerle aüslenmlştlr. Bu mecmua· 

ela çıkan Başbakan İsmet ln~· 
na'nnn yazım aynen vöyledlr: 

"Auupa ciddi bir siyasi boh· 
ran geçiriyor. Bdyfik harb so· 
nuudanberl açılın aolh ve ulus· 
larırası birlikte çıhşma f lklr-

lerl bo son ıenelerde temelin
den 11raılmıt gördnmektedlr. 
Bertarafta bu fJkJrlerJn naza· 
rlyattan ibaret ve aııal emnlye· 
tin ellAhtı ve ittifakta olduğu 
zanları yeniden canlanmıştır. 

Bu, ln11nlaran genlo mlkyaeta 
geri dftşftnütft mO, yoksa geçi
rilen ciddi fakat muvakkat bir 
buhran mı? Ben bu ikinci lh· 
tlmale inanmak istiyorum. Bft· 
yak mea'ele ve eaaıı mes'ele 
nıllletlerlo birbirine aaldmş 

fikrinden vazgeçmeleri, Kellog 
ınlealundaJd eııkf ve ına mık· 
ıadı amelt bir eorette temin 

o\unmaııdır. Bu. ameli temin 
elde olmHH ve dı1nyının her 
hangi bir köşesinde herhangi 
bir devlet kendini her kayıttan 
bade sanıreı bertarafta bfrbf · 
rlne emniyetsizlik ve bertarafta 
geler.ekten endişe uyanacak ve 
yayılacaktır. 

Ttırklye on seneden fazla 
komşolarlle anlaşmak f çln n 

eski dftemanlıkları zihinlerde 
yenmek için çal1eı1or. Elde et· 
tlğimlz neticeler çok müsbet 
•e çok mtıblmdlr. Hatta bizim 
politikamızda blrbirlertıe· zan
beden diğer bazı mJlletlerl tef · 
•lk edecek gftzel örnekler vır· 
dır. Türkiye kendi emniyeti 
için çok haBBaatıt. Bo endişe· 
•ini maddi tedbirlerin yanında 

bUhaBBa kendi iyi niyetini gös· 
termek eurettle iyi niyetlerin 
Benıpatislnl toplamakla tatmin 
etınlye çalıtıyor. Uloelar kuro
lllu mfthlm bir m6e11eıedlr. Bu 

lllGeeıeeenln doğru ve haklı bir 
Yolda kuvvetli ve ameli teılrll 
Ytlkıek bir varhk haline çık· 

lll11ını çıhııhm. Endlıelerin 

•e dertlerin çoğu hatif ler.,, 

Ankara, 28 (A.A) 
ReisicQ.mhur AtatO.rk hu· 

gftn saat 13 te İstanbul· 

· dan" Ankara'ya 'aydet bu-;. ... . 
yormuşlardır. 

fstanbul, :?7 ( A.A) 

Yugoslavya 'da in ıihah Beyannamesi 

ı''Oluk Gibi Kanlar Aktı 
Ve Daha Da Akabilir. " 

Genç Kral, Yedi Sene Sonra lkiidar 
Mevkiine Gelinciye Kadar Dahilde 

K uvvetlenmi ye Çalışacaklar .• 

Yugoelavya Kralı Jkinci Piyer ve kardefleri 

Belgrad, 27 (A.A) - Avala 
Ajansından! 

Bftt6n devlet radyo postaları, 
akşam saat 20 de hiikdmetf n 
intibah beyannamesini neşret· 

mişlerdir. Beyannameden evvel 
uloson Yogoelavya'nın bAnfsi 
tarafından karalan ve uğrunda 
hayatım feda ettiği eseri son 
nefesine kadar müdafaa azmini 
göstermesi lftzomu teyld edil
mektedir. Kral Alekeandr'ın 

feci öU1m6, veliaht ve devlet 
karşısındaki mukaddes vazifeyi 

çizmektedir. Yugoslavya için 
oluk gibi kan aktı ve daha 
seller akabllfr, fakat Yugoslavya 
ebedi bir taksim kabul etmez 

olarak kılacaktır. Yugoslavya 
krall•ğı ulusal ülkünün ulusal 
devlet şeklinde tahakkokodur. 
Mevcud esae teşkflAt çerçevesi 
içinde uloeal birlik ve devletin 
cevher ve mahiyeti dahilf uluıa 

hayatın dokunulamaz prenılb· 

1erfdfr. Bunlar hususi ve bütün 
siyasal fırkalar menfaatlerinin 
üstilndedlr. Yugoslavya esas teş
kJlatı ulusal, soysal, ôkonomlk 
ve k6ltilrel hayatın modern 

teşkll4tma ve kuvvetli lnklşa· 
fına m6ııalddlr. Ulusumuzun 
mazisine ve şerefli ılyel anane· 

lerlne bilrmet sahasında bizi 
ayarmış ve oluaal umumf bayatta 

terakkiye mant olmoo bulunan 

biU6n hataları kat'i surette red
detmeliyiz. Devlet hayatanın 

ulusal birliğin başlangıcına dö· 
n~blleceğlnl düşünenler ağır bir 
hıta lellyorlar. Blrleşmif bir 
yurd içinde doğmue ve hüyd· 
mftş olan bütün bir nesli geriye 

döndürmek mümkftn olduğuna 
zannetmek yanhştır. Eski slya
l!al fırkaları değerli ve tarihi 
gayretlerinden dolayı tazf mle 
an11rız. Fakat modern uloaal 
hayat ve lıtlkbal daha geoit 

- Sonu 5 inci ııhJfedo -

Atatürk bu akşam saat 
18,40 da hususi trenle 
Ankara'ya milteveccihen 
hareket buyurmuşlardır. 

Mensucat 
Fabrikaları 

Hususi Sermayeler 
için Bakanlık Bir 
Talimatname Yaptı. 

Ökonomi Bakanı Bay Celi'ıl Bayar 

Ökonoml Bakanlığınca; mem· 
lekette mensucat fahrlkaeı ku· 
racak hususi sermayeli mdesse· 
selerin Hnayll teşvik kanunun
dan istifade ederek gümrQk 
resmi vermeden dış memleket· 
lerden getirecekleri maki neler 
hakkında bir talimatname ha
zırlaomıştar. Buna göre fabrika 
kurmaya teşebbils edenler bir 
istida ile Bakanlığı milracaat 
ederek makinenin nevini, mo· 
harrlk kuvvet miktarını, fab
rikanın yalda 300 gOn hesabile 
lstlhlak edeceği pamuk mlkta· 
rım, kollanacağı işçi sayısını 

hlldlreceklerdlr. Ayrıca; m6es· 

sesenln knruldnktan sonra lkl 
yıl içinde faaliyete geçeceğini 

bildiren bir de teminat mektubu 
vereceklerdir. 

Hazırlanan Eserde Köylülerin lşle
f-riae Yarıyacak:!Maltimat Vardır. 

Valf General K4zım DJrlk; 
dün öğleden evvel yanında vl· 
lıiyet istatistik mıldürü Bay 
N4zım bulunduğu halde Bur· 
nava, Cumaovası ve Boca na 
hlyelerine bağlı bazı köyleri 
tef tlş etuıf~. vilayet köy büro Q 
suodan gönderilmlo olan bildi
rimlerin ne şekilde tatbik edil 

dfğl üzerinde tetkikler yapmış 
tır. BllhasH yeni yıl köy büt· 
çelerlofn baztrlıkları hakkında 

köy muhtarlaı ile görüşmüş, 

kendilerine faldell izahat ver 
mlştir. 

Vali General ; öğleden son-~ 

ra Kemalpaşa kazasına ve 
köylerine giderek teftişlerde 

bulonmoştor. 

Vilayet köycülük bürosu ta· 
rafından ziraat itlerine dair Jkl 

formehk bir eser bastırılmak 

üzeredir. Bn eserde bağcılık, 

Vali General Kazım Dirik 

- Sonu 3 ncfl eahlfede -

Bay .. Ayniştayn Yahudi Kongresinde 
-------

Yahudi'lere Başka Ulus-
lara Temessül Fikrini Bı
rakmalarını Tavsiye Etti. 

--------·------------.Ne vy or k 28 (A.A) - Ame· sonun adaletlerini körü körtıne 
rlkı Y ıhudl kongresinin kadm kopye ediyorlar ve istedikleri 
enbeıl toplantısında profesör sadece aslllerlnl ve men'şele· 

Ayoştayn Yahudi ulusundan rlnl unutmak idi. Bu an içinde 
tarihi ferdiyetini korumasını vakarlarını ve ananevi ferdi. 
ve başka uluslara temessül flk· yellerini feda suretlle elde et· 
rlnl bırakmaeıoı istemfo ve de· tiki 1 t ffı Ll . er muayyen eve D• arı 

mlatır ki: kaybettiler. 
Alman Yahudilerinin 

Akıbeti elze lstlklAllnlzl koro· 
mak için tazyık zamanlarında 
mftracaat edece~iolz bir varlık 
yaratmak yolundan ibaret ol

sun. Alman Yahudilerinin ()O· 

ğu oluslaratası bir Yahudi ce· 
maatl kurulması f lkrl aley· 
hinde idiler. Onlar Alman ulu· 

--~-~--------
Fransız 

Komiseri 
İstanbul, 28 (Btıanat) 

Fransız Suriye fevkalide komi· 
seri, yaran oehrlmlzden geçerek 
Sorlye'ye gidecektir. 

ıı-aı;-esrertazmıiı-aıı·-ver·ec·ek 
' -Italya isterse 7 -8 Milyon Kişiyi Silah 

Altına Alabilirmiş .•. Afrika'ya Asker 
Sevkine Devam Ediliyor. -Habeş Maslahatgüzarı Biz Sulha Sadıkız Diyor. 

-----------------------------lstan bul, 28 ( Hususi ) - İki İtalyan müstemlekeleri-
Gelen haberlere göre İtalyan nln zamanındı tıkvlyesl fçln 
askerleri, mart sonunda aarkt doğu Afrlkasına gönderilecek 
Afrfka'da toplanacaklardır. ltal- olan Polorltına fırkası efrad ve 
ya, Avropa'da vaziyeti bozma· levazımının sevkine müteallik 
ması için Almanyı'ya lhtırettı hareket tam bir intizam daht-
bolunıcaktır. İlk İtalyan kov· 
vetlerl, Asmara'da toplınmıyı tinde cereyan etmektedir. Bo· 
haolamıotır. gtınlerde Gavlnanı fırkası Na· 

Roma, 27 (A.A) - İıtefanl poll'de toplanacaktır. Liızumu 
Ajansından: olabilecek efrad, ıablt n ma-

tıhaasıslar mdstesna olmak ve 
Roma, Londra anlaemalarındın 
sonra varld görülmekte olan 
Avrupa'da vadyetlo karşılaı· 

ması ihtimali bir tarafa hıra· 
kılmak eartlle 1911 eınıfındın 
evelki ımıf tarın seferber edil· 
meal vırld deglldlr. 

Bununla beraber her lhtl· 

- Sonu 6 ıncı yaıdedlr=. 
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Tkni:keTlir~ inin r T e o y ca ~ o D lY y lY m o a n=" o) 1 Ktıç:':u~:mlan 
Ana Haııarı •• l(urultay Bugün Toplanıyor rnrıeri Aşısı 

Yarın Başlıyor .. 
" 1 11~ua11im B. Hakkı Baha'nıo Fırka Grubu Meclis Reisliğine B. Mus- M•k••h'••d• bulunana .12 

H ık · d k · K fı yaııııodakl çocuklara yapılacak 

(Muallim Bay Hakkı Baha Parı 
dlhı Halkevinde konferansını ver· 
miftir. Büyük bir dikkat ve alika 
ile dinlenen bu konferansı kmm 
kının aynen netredeceğiz. Bugüıı 

birinci kısmını yazıyoruz.) 
Aıl"ı gençler! 

Irkın, ıkllmln, muhitin, ıarzı 
hayatın teelrlle her mllletln 
kendisine mabeuı bir tipi var· 
dır kl bOto.n o millet tipin 
en bariz evsaf ile temsil ve 
tasvir olunur. Mesel& loglltzler 
için mağrur, Fransızlar için şen 
ve eatır, Almanlar için ciddi 

ve ıoD.tefekklr, İtalyanlar için 
hueas ve menfaatcu gibi umumi 
vasıflar serdedilir; ve bunlar 
söylenince lnıanın gôza önOne 
ha vasıflara uygun bir insan 
tipi gelir ki o tip İngtllz, Fran· 
sız, Alman ve İtalyan tipidir. 
Biraz da fizyonomi farkları 
gôstertlecek olursa tipler bGs· 
bD.tdo blrlblrlnden ayrılır. 

Ben ıhndl kendi tipimizi gôı· 
termek istiyorum. Bunun için: 
«İtte TGrk budur.> Diye elinize 
bir fotoğraf verecek değtllın. 
Yalnız Tftrk'iln bazı evsafı eea· 
slyeelnl eayacağımld bu eveafın 
deliletlle aradığımız TOrk tipini 
beraber bulmuş olacağız. Ve 
bu tip hepimiz için bir (İdeal) 
olarsa yegAne gayemiz olan 
milli vahdete doğru harekete 
geçllmiııı olacaktır. Çilnkil (İdeal) 
ebedJleştlrllmlııı bir fikir de· 
mektlr. Filhakika Bernheln ve 
lJebault tarafından teala edilmiş 
olan (Nane) mektebinin for· 
male ettiği ( İdeo . dinamik ) 
denilen rnbf bir tesanGd de 
vardır ki tiiyle ifade olunur: 
"Ruhda doğan her t Jkir bir 
ıeulyet olmığa meyyaldir.,, Ya. 
had "Ruhda hueole gelen her 
f lklr I lll olmağa haristir." O 
halde ideal TBrk tipine uygun 
hlr tipe malik olmak için onu 
ıııenlleıııtlrmeğe, bunun için de 
ite fikirden başlamağa mecbu· 
ruz. lıııte bu mftsahabemln ga· 
yeıl budur. Tanzimat devrine 
TGrk rôoesaneı demek mutad 
olmuıtur. Fakat o röneeane bir 
buçuk asırdanberl Türk'O öfQ. . 
me gôtGren hir uyku olmuıto. 

Mqrutlyet TGrkiye'el bu uyku· 
nun bir esnemesi, bir gerin· 
meal idi. C6mhurlyet Türkiy'eel 
ise onun kat'i bir uyanıklığıdır. 

Uykudan her uyanan insan 
bir gftn evvelki hleılyatına in· 
ılyaki bir surette nasıl ruhi 
bir ittisal b&sıl ederse mllli 
uykulardan da uyınılırken uy· 
koya t6kaddftm eden mlllt ru. 
ha -ittisal peyda etmek zaruri· 

dlr. COmburlyet gençliği, kal· 
binde, ba TGrk tipine malik 
olmık için bir lıtlyak duyduğu 
't'e ba iştiyakın husule geılre· 
ceğt kıvılcımların tutoıtuğonu 

hluettlğt gfln Tdrk'Gn hakiki 
rône111neı başhyacaktır. 

Şimdi Tiirk'dn seciyesini tef· 
kil eden evsafı birer birer göz· 
den geçirelim: 

1 - TOrk; levend, gftrbtlz, 
çe'flk eağlam yapılı, sıhhatli 
ve kuvvetlidir. 

Levend, İtılyanca ıııarkh ma· 
naaına gelen levantlno kelime· 
ılnden alınmıe olduğuna, ve 
kadim VenedlkU'lerln ıarkta 

en çok temas ettikleri millet 
yalnız Tdrk'ler baluanduguna 
aauru, eeear, clltl ç.lak 

a enn e • on eransı.. ta~a Ahdu··ıhalı·k'ı· Namzed Go··sıerdı·. mecburi dJfterl aııııeına yarıo· 
. manalarını ifade eden bu, keli· 14 dan itibaren dörl koldan bat 
menin de del4letlle garbın ev· _ !anacaktır. Hftkumet ve bele· 

veldenberl Tark'lerl bu vaeflle Kazanç ve istihlak Vergilerinde Deg"' işiklik Olacak. diye doktorları aşı için biltilD 
tanıdığı bir kere daha anlaşıl· hazırlıklarını yapmışlardır. 2 6 
mış olur. Fransızcada "Tilrk Ankara, 28 (Hususi) - Ev· • grubu bugün Başbakan General yaıında çocuklara da ihtiyari 
kadar kuvvetli" tabiri adet4 velce de bildirdiğim gibi Büyllk 1 1 olarak aşı yapılacaktır. 
bir darbımesel hükmOndedlr. 9met nônilniln başkanlığıoda 

Ulus kurultayı yarın (Bugiln) toplanmıştır. Bu toplantıda, 
Türk'iln bftnyeslne t:salluk ö!leden sonra saat 14 te top· 

eden bu sıfatları, onun illkil· meclis reisi ve relıı vekilleri 
lanacaktır. 

silndn yilkeeklfğlndeıı ve bu ııamzedlerl teebit olunmuştur. 
filkfl yolunda takip etmeğe Bütfin eaylavlar Kurultayın Meclis reisliğine t;eneral K4zııo 
mecbur olduğa tarzı hayattan ilk açılıf celsesJnde hazır hu· ~ Özalp'ın yerine sabık maliye 

ileri gelir. Türk'ün yegAne ih· lunmak ftzere ıııehrlmlze gelmiş bakanı Bay Mustafa AbdOlhallk 
tfraıunı teşkil eden bo ülkü bulunmaktadırlar. Kadın Oye· ve reis vekilliğine de Bay Saf· 
falklyet ve hlklmlyet.. Battl ler de şehrimize gelmlolerdir. fet namzed olarak tesblt olun· 

bir danya fafklyeti, ve bir dün· 
ya h4klmlyetldlr. 

Danyaya kendi ôrneğlnf ver· 
mek ve başta kendisi olduğu 
halde beşeriyeti ebedi bir sulh 
ve efikO.ta mazhar etmek için 
onun herıeyden evvel sağlam 

bir vücuda malik olması )Azım· 
dı . Sağlam, sıhhatli n kuvvetli 
olması için de bütan yaıııayı· 

tında a14ylıten; sullstlmallerden 
Ari, eadeU'-e yakın bir itidal 
rejimine t4bl olması zaruri idi. 
O, Acemistan'ın hakiki neı'e 
yerine yalancı bir neşve veren 
ıııarabından, Arabletan'ın hayal· 
lerl hakikat gibi gösteren ve 
hakikatleri hayalleştlren küuli 
mukattıratından, oyotan ve 
uyuıturan afyonundan nefret 
ederdi. Onun baelıca gıdası s6t, 
ekmek ve yoğurttan ibaretti. 
Tftrk'an hayatı ebedi bir faali· 
yetti. Harp ve savaş zamanla· 
rında faaliyet, sulh ve barıııı 

zamanlarında gene faaliyet. Bu 
ikinci faaliyet blrl~clelnln bir 
hazırlığı mahiyetinde idJ. Ra· 
hat döşeğinde ölmek Tark için 
bir nikbet, dftçar olunmaması 

temenni edilen bir felAkettl. 

Gecenin yıldızlarından yap· 
tığı muraeea tacı, atınan Bir· 
tında tesis ettiği seyyar tahtı 
ile her TOrk bir sultandı. Ül· 
kDeOnftn esiri, fakat nefsinin 
sultanı, bu sultanlar ordusu 
danyayı fethetmediyse onu ma. 
kerreren istila etti. 

Bu vncud sıhhat ve faaliyeti 
sayesinde onun bedii evza ve 
harekatı vardıt. TOrk'ilu uzvi 
teşekkfiln, bu kadar tek4mfilden 
sonra beoerlyetln vAsıl olabil· 
dlğl teşekküllere daha o zaman· 
danberl falktır. Torfan hafrl· 
yatandan çıkan etatuların tetkl· 
ki bu iddianın fuzuli olmadı· 
ğını lsbat eder. 

Selim Sırrı nstadımın tertlb 
ettiği dans f lkGrlerlnde Türk 
zeybeğinin oynarken avuçları· 

nın aşağıya müteveccih olma· 
dığı malQmdur. Buna dikkat 
eden bir eıtetlk mtltahaeeıeın 

tereddildOne kartı üstadın ver· 
dfğl mOsbet cevab çok yerin· 
dedir. ÇO.nkd baıparmağı ile 
orta parmağının tazyikinden 
bir ses çıkarmak letlyen efe, 
derhal elini m&ntdar bir surette 
tere çe•lrlr, ve parmaklar yu· 
karıya teveccüh eder. Bogilokil 
garb dansör ve dansözlerinin 
tamamlle estetik olan ba el 
vaziyetinin aç bin sene evvelki 
Tork dansında bir motif olroa· 
eının keof 1, kıymetli Oetadın 

kıymetli bir keıııf ldir. Bunun 
kıymeti hayvan pençesinin lnaan 
eltne tahavvilltln6 gösterme· 
sinde bulunabilir. Bunun bedii 
luymednl takdir etmek lkım· 

Kurultayın açılmasından son· 
ra reis, reis vekilleri n k4tlb· 
ler seçilecek ve bundan sonra 

da Reielctımhur lntilıabı yapıla· 

caktır. Bu lntlhabtan sonra 

Relelcümhur AtatOrk, kısa ve 
milbim bir söylev eöyliyecektlr. 

Ankara, 28 (Hoewı; - Fırka 
Me~Ji;" R~ieliğine ·namzed gösterilen. 

Bay Muetafa Abdülhalik .... ··• ....... 

muıtor. 

Ankara, 2 (Hu8suei) - Ka· 
zanç ve istihlak vergUerl kano· 
nunun değlttlrilmeel hakkında 

l\f aliye bakanlığınca tetkikat 
yapılmaktadır. Hazırlanacak Jı\. 

ylha meclisin bu devresinde 
çıkarılacaktır. 

Alman TayyareK11vvetleri -Bu yıl Son~nda lngiliz, Fransız, Italyan 
Kuvvetlerine Müsavi Olacaktır •. 

----------------------------------------------1 etan bu I, 28 (Hususi) - Bir İngiliz gazetesinin yazdığına göre boyıl sonunda Alman tayyare 
kuvvetleri, İnglllz, Fransız ve İtalyan kuvvetlerinin mecmuuna mileavl olacaklar. 

Şirket Parayı Veriyor Mu? 

Bu Hafta iki Milyon Lira
yı Bankaya~ atırıyormuş 

----------------------------
Ankara 28 (Hueuei) - İki milyon lirayı vermesi için lstan· 

bul tramvay şirketine Nafıa Bakanlığmca teblfğat yapıldığını 
blldlrmlttlm. Şirket, bu hafta zarfında lklmtlyon lirayı Merkez 
Bankasına yatıracaktar. 

Bu Vapur Battı Mı? 
lmdad işareti Veren Ingiliz Bandı

ralı Vapurdan Haber Yok .. 
Londra, 27 (A. A) - Svan· 

sea'dan Boeton'a gitmekte olan 
lnglllz bandıralı :i259 tonluk 
Blafrgovrle vapurunun akıbeti 
hakkında büyak bir endişe his· 
sedllmektedir. Dün, lmdad ita· 
retleri verruio olan b11 vapurun 
tayin ettiği mahalde bu sabah 
birçok vapurlar dolaşmışsa da 
hiçbir ize teaadfif edilmemiştir. 

Blaelrgovrle vapura içinde 26 
kişi vardı. Son dakikada bütOn 
iimldlerln mahvolduğu ve arıt · 
tırmalara da nihayet verildiği 
bildirilmektedir. 

dır. Tarafımdan tercüme edl· 
len ( Gayrlmeııı'urun ) unvanlı 
eserin ıark danslarına dair ser· 
dettiği nazarı dikkati calib bir 
fıkrasını aynen ahyorum: 

Vncodun doğru bir vaziyeti, 
bazı eski danslarda olduğu 

gibi, mAnalı, asli ve vakur ha· 
reketler gayrimeı'ura mOeald 
bir surette icrayı tesir eder. 
Bugdn bile ıark mtlletlerlnde 
biitfin hareketlerine bir vekar 
veren ve kendi nef lelerine bir 
hürmet telkin eyllyen iyi bir 
vOcud vaziyetine teeadftf ola· 
nur ki ekser garb mllletlerlnde 
yoktur.,, 

36 saat bir gecikme ile bu 
sabah Cebelüttarık'a gelmiş oJao 
Serbol npuro mildhlş surette 
kabarmış bir deniz ile müca· 
dele etmiştir. Mürettebatın an· 
lattığına gôre dalgalar dağlar 

gibi yükselmekte idi. Serbol 
vapuru seyahati esnasında 14 
defa lmdad işareti almış, yolu 
Ozerlnde Finlstere burnn clva· 
rında batan bir İtalyan vapu· 
rona ve terkedilmlo bir başka 
vapura tesadüf etmiştir. 

Londra, 27 (A.A) - Blalgov. 
rie vapuru tarafından gönderilen 
son telsiz devrilmekte olduğunu 
bildiriyordu. Goekonya körfezi 
ile Vigo arasında devreden va. 
purlardan 15 lmdad işareti ~ÖU· 
derfldlğl Lizbon'dan blldlrlllyor. 

Bir Yanardağ 
Bakti'da Tekrar 
lndifaa Başladı .•. 

Moekova, 28 ( A. A ) - Tas 
Ajansının haber .erdiğine göre 
Baku'dın 15 kilometre mesa· 
lede bulunan Lokbatan yanar· 
dağı 3 yıllık bir fasıladan sonra 
yeniden faaliyete baılamıştar· 

İndlfalar şiddetli değildir. Yal· 
nız petrol lıletme tesisatını teh· 

- Sona var - , dld etmektedir. 

Dört 
Vapur Aiınacak 
İstanbul 28 (Hu. nei) - De· 

nlzyolları işletme idaresi için 
dört vapur satın almak 6zere, 
Ôkonoml bakanlığından bir 
heyet, bugftnlerde Londra'ya 

gidecektir. 

Murahhaslar 
Ankara'ya Gitti 

letanbol, 28 ( Hueoıi ) 
Yeni yapılacak tersane için 
Kurup f brikaeı murahhasları 

tetkikatlarını bitlrmlılerdlr. Ma· 
rahhaelar, Ökonomt Bakanbğlle 
temas için Ankara'ya gitmiş· 

terdir. 

Bay Cemil 
Roma'da 
Ziyaretler Y aplı. 

Roma, 28 (A.A) - Padova· 
dan blldlrlllyor : 

Cenevre'ye geçmekte olan 
İstanbul iinlverelteel rektör6 
B. Cemli buraya movaeal4t ede· 
rek Onlverelteyl Vf' ona merbut 
mfiesseeelerl ziyaret etmiştir. 

B. Cemli tensik edilmekte olan 
yüksek tedrisatın inkişafı mee'· 
eleeloe pek ziyade alAka gôs· 
termlştlr. 

Fransız Es· 
hamı DilşO.yor. 

.Parla 28 (A.A) - 27·2·1935 
tarihli borsa vazlyetldir: 

Esham borsasındaki lttlrad· 
eızlık devam ediyor. Yabancı 

eeham mükemmel surette tu· 
tundukları haldb Fransız esha· 
mının ekserisi yeniden hem de 
hazan ehemmiyetli surette dü· 
oükl6k göstermiştir. Ulueal fon· 

doların maheuı derecede geri· 
lemesi ha hueuatı mf1e11fr ol· 

muıtur. 

Asma Fidanları 
Zf raat Bakanlığının Mani· 

ea'da Horoz kôydndek.l uma 
f ldınlığında bo yıl yetlştlrfl· 

mit olan yanm milyon fidan; 
Ege mıntakaeındı bağ yetlttl· 

rilen yerlerdeki bağcılara dağı· 
tılmıotır. Fidanlık, llç ıeue 

içinde yarım milyon gibi mil· 

hlm miktarda asma fidanı ye· 
tfttlrmlıııtlr. Ba yıl birçok 
yerlerde yeniden bağler yetlı· 

tfrllmektedfr. 

Panayır işleri 
Ulaılararası İzmir panayırı 

komitesi yarın saat oada bele· 
diyede Vali General'ın haza· 
rlle toplanacaktır. Panayır ko· 
mitennfn ıtmdf ye kadar pana· 

yır için yapmıt olduğu hazır· 

lıklar üzerinde ba toplantıda 

&örOımelerde bulunulacakbr. 

Belediyede Maaş 
Belediye memurlarına dOo 

şubat dcretlerl belediye baekan· 
lığınca dağıtılmııtır. Yarın res• 

mi daireler memurları marl 
peflD maaılarını alacaklardır. 

Defterdarlıkça maaş dağıtımı 

için IAzım gelen huırbklar bl· 

tlrllmlıııtlr. 

Belediye Bfltçesi 
Belediyenin yeni yıl b6tçeel 

üzerinde belediye daimi encG· 
meni tarafından yapılmakta 

olan tetkikler bltmlııı, varidat 

ve masraf mOvazenell olmak 
üzere yeni yıl belediye bOtçeıl 
960,000 Ura Ozerlnden hazır· 

lanmıştır. 

Matbaada tabettlrllecek olan 

yeni biltçe; ııılmdlden oehlr 
meclisi üyelerine dağıblacak 'ftJ 

bGtçe hakkmda mdtaleaları 

eorolacıktır. Yeni bGtçe ıııehlr 

meclisinin nisan toplantısında 

milzakere edilecektir. 

Dinar Posta işleri 
Dinar posta işleri hakkında 

geçen gün yazdığımız bir yuı· 

ya cevab olmak ilıere, lsmlt' 
posta ve telgraf bıııımddiirlft' 

ğ6n6len aıııağıdakl mektubu 
aldık. 

"Dinar Konya başmOddrlO· 

ğG idaresinde olduğu için dl· 
leğe göre teıklkatta bulunulma· 

eını mezkur batmddftrlOğe 

yazdım . ., 

MART 
1935 
Kasım 
114 

1 1935 
Gtın 

31 

CUMA 
Arabt 1353 Rumi 1350 
25 Zilkade 16 Şubat 

Evbt Ezani Vuad 
Gtıneı 12,35 6,35 
Öğle 6,26 12,26 
İkindi 9,34 15,34 
Akpm 12 18,00 

Yataı 1,31 19,26 

lmaak 10,56 4,66 
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' lzmir'in imar Programı BeJediye Yamanlar 

KGrşıyaka 
----··· .. -----... ··---- r 

işaretler Bu Bnro Sayesin-
de Sıhhatini Kazandı. 

Bertin 27 (A.A) - Alman 
istihbarat bürosundan: 

Dikkat! l 
Başkanı.. Suyıına Ne 

Hazır anmaktadır.. -----····--- Vakit Kavuşacak? Telefon Şirketi için ----··· .. --
Alman gençliği sıhhat büro 

su mödQrO Dr. Kondeyne 

Volkişer Beobahtar gazetesinde 

altı milyon Alman gencinin 

sıhhatine nezaretle mükellef 

olan bu horonun faaliyet alanı 

hakkında bir makale ne~ret· 

mlştlr. Doktorun yazdığına 

göre, ha bilro ulusun istikbali 
için fevkalAcle iki mfihlm vazı. 

fe deruhte etmektedir. BirJ 

umumi sıhhate nezaret, diğeri 

de bu sıhhatin evvelden tedbir 
ittihazı He himayesidir. Takib 

edllen gaye mfiohasıren hasta · 
larla al4kadar olmaktan ziyade 

sıhhati yerinde bir gençlik 
meydana getirmektir. 

Çocu ki arı mızı 
Aşılatalım ... 

Şehir Meclisinin Nisan Toplantısın
da Tetkik Olunacaktır .. 

Istokholm'e Gidiyor. 
Belediye baş~anı doktor B. Reh· 

çet Uz önilmOzdekt pazar günil 

ref ikaslle birlikte lstokholm'e 

hareket edecektir. Belediye 

başkanının bu seyahati Erik.son 
telefon şirketi ile lımlr otoma 

tik telefon şirketi arısında 

alacak mes'elealnden çılumo 

olan ihtilafın halli ile alakadar 

dır. Erlkeon şirketi; şlmdlye 

kadar İzmir otomatik t~lefon 

Y amınlardan Karşı yakı 'ya 

akıtılan kaynak ıulırı itin 
projeye göre yapılması lılzım 

gt:Jeo bütün inıaaı ikmal edil· 

miotlr. Teele•tın nıuukkat 

kabul keşfine, Şf'bfr mecliıi 

üyesinden mühendiı bıy Adz, 

vilayet namın• mübendiı bay 

Asaf ve bell"dfy,. baemfib~ndl · 
sinden tee~kkül eden bir heyet 

derhal Jşe haolıyıcaktı r. 

----+•~•----
Kuşpalazı ela <lenen Difteri, 

korkunc ve tehlikeli bir hastalık· 
tır. .Enı;ok çocuklarda görülen bu 
hastalıktan korunmanın tek ça. 
reBİ, a~ıdır. Aşılan]arıo Difteriye 
tutulmadıklarını fen söylüyor. 

~~---~---~------
Şehı in imarı için belediyece yeni yapılacak işler hakkında 

hazırlınmakta olao (Beş yıllık alAkadırlıra talimat •ermiotir. 

imar programı) son şeklini Karşıyaka'da Yamanlar kay. 

almıştır. Belediye başkanı Dr. nak sularının bQyük havuzu 

bay Behçet Uz'un bkşkanlığında bulunan değlrmentPpeof n ağaç 

toplanan bdedlye daire miidür· landmlmaeı belediyece karar· 

leri ve mühendisleri evvelki laştmlmıetır. Bunun icin Kar· 

gece Hat ikiye kadar mübt"n · şıyaka'da orman idaresini o f I· 

Yurdda 
Hava Durumu 

Ankara 27 (A.A) - Ziraat 
Vekaleti meteoroloji eostltQefio· 

den alınan malumata göre son 
24 eaat içinde Gelibolu yarıma· 

dası ile Çanakkale çevresi ve 
cenub Anadolunun doğu kısmı 

Erzurum çevresi yağışlı geçmiş· 
tir. Yağış yalnız Erzurumda 
kar şeklindedir. 

Sıhhat ve Jçtimai muavenet 
Bakanlıgının umumi aşı tatbikine 
karar venli~ini eveke yazını~ \'e 

bu husustaki resmi ilıioı da dün. 
kü sayımızda neşretmi§tik . Altı 

yaşından ooiki ya~ına kadar olan 
çocuklara, bulundukları melı.:teb. 
Ierde aşı yapılacaktır. iki yaşın· 
dan ahı }D§ına kadar olan çocuk
lar için de İzmir'de dört ietaıyon 
açılmıştır. Bunlardan biri' Bahri. 
baba parkı üstünde Sıhhat mü. 
<lürlüğündcki hükumet tabibli· 

~inde, ikincisi Eşrefpaşa 'da hele· 
diye mırıtalı.a clairt·sinde, üçüncüsü 
Karantina belediye mmtaka dai· 
resinde ve dördünl'iisii de Hasma· 
haneıle belediye mıotaka daire· 
sindedir. 

dfeler tarafından hazırlanmış danlığından 300 çam fidanı 

olen planları tetkik etmlelndlr. alınacaktır. 

Şehrin lıcş :yıllık imar prog. 
ramı belediyece derhal bir 

matbaada hastmlecak ve bütiin 
şebi r meclisi üyelerlle gazetele 

re, şehir işleri ile alakadar 

zevata dağıtılacaktır. Bu ZC\llt· 

tan btş yıllık imar programı 

hakkında nıütaleaları istene .~ 

cektir. 

----
Afyon 
K açakcılığı. 
Geçenki Hadieenin 
Tahkikata Bitmedi .. 

Yüz EekEca altı ktfo afyonu 

Alman bandıralı Derlnr.e vapu. 

rile Hamburg'a knçırmak üzere 

iken tutulan Jozef Pardo Leon, 

Abolak, tenekeci Frenko ve 

gümrük kumueyoncueu Bay 
Üdman Nuri haklarmdakl tah 

kikata lhtisae sorgu hakimli 

ğince devam edilmektedir. Suç. 
luların badem içi sandıkları 

içinde kaçırmak istedikleri af. 
yonlardan baoh daha evve) de 
gene af yon kaçakçılıgı için bir 

teşebbüede bulundukları duyul· 

mu~tur. Yapılmakta olan tah 
kfkat bugünlerde bitecek ve 

suçluların ihtisas mahkemesin· 

de duruşmalarına baılanacaktır. 

şirk.etine vermiş olduğu malze 

me vesaire için tlrlı.elten 650 
bin lira istemektedir. Şlındiye 

kadar bu fhttl&fın halli için 

fki şirket arHında muhıhere 

cereyan ediyordu. Uzun zaman 

danberl devam edeo ve bfr 
tfirlü halledllemlyen bu ihtila 
fan milzakere yolu tle balU 

için eon gt-len mcktubta bir 
murahhas dnet edilmiştir. 

lkt gQn içinde Y ımıolarda 
ki kaynaklarda biltüo teıl&1t 
gezilerek görülecektir. 

8t'lediye baokanlığı ıuyun 

bakteriyolojik muayt:n.-sl yap 
tırılmak 6z~re bOtOn kaynak · 

tardın ve Soğukkuyuda De~fr· 
mentepedelıd havuzdan ıular 

aldırmıştır. Şf mdlyt> kadar ıu 

nümunelerlnl.:ı kimynf moayP.· 

nelerf yaptırılıyordu. Bu defa 

ht:m kimyevi, hem de bakteri· 

yolojik mueyene yaptırılacaktır. 

Su temiz çıktı~ı takdirde Kar· 
ıııyakalıların VP. evJ,.rlnde 11'111 · 

@at yaptırmıo olan halkın ıudaa 

letlfadeslne derhal mfieaade 
edilecektir. 

Program şt bir meclleinfn 

Hava suhunetlnde blrgtıo 

Uu dört i.tasyon c·umartesi, 
pazar, pazartesi giinleri ciğledcn 

evel &ant l O ile 12 arasında, sah 

ve çar~aınba günleri de öğleden 1 
ııonra saat 15 ile 17 araııında r.a. 
lıfacaklnr ve götürülecek iki ;a. 
şından altı yaşını kadar çocuk· 
)ara Difteri aşm yapacaklardır. 

nisan toplantısında müzakere 

e<lllecek ve meclisr.e onaylan. 

dıktan sonra kat'i oekllnl ala 
cak, derhal tatbik edUmfye 

başlanacaktır. Beş yıllık:lmar 

prllgramanda yangın yerlerlnJo 

kıea bir zamanda manzarasını 

değfr:tlrt'cek parklar, stad ve 
@aire yapılması ve lıilhaeea yu 

karı mahelleleı de yollar, 14ğım 

Jar inşası gibi milhim lşlt:r 

vardır . 

evveline nazaran Trakya ve 

Ege mıntıkalarında 7 derece 
yfıkselfş, orta anadoluda 3 ve 
karadenfz kıyılarında 6 derece 
etrafında dfişilklük kaydedil . 
mlotir. 

Çocuklarımızın eılıhatlerini, 
hayatlarını dü~üomek en mühim 
vazifelerimizden biridir. H ük\İ· 
met, yarının büyülı..leri olacak 
Türk çocuklarının Difteri adı ve. 
rilen tehlikeli hnetalığa tutulma· 
mnlnrı için umumi aşı tatbikini 
kararlaştırmıştır. Buna karşı, hal· 
kımız da vazifesini hatırlıyarak 

çocuklanoı aoılatmıya ko~ma. 
lıdırlar. 

§ - Bf'ledlye başkanı Dr. 
Trakya, Ege mıntakalarile 

cenup anıdolusunda bahar ılık· 

lığı vardır. Buralarda gece eu · 

hunetl 8 12 gündüz sobunet 
dereceleri fee 14 21 derece 

arasında kaydedilmiştir. 

Yurdda en hfiyük suhunet 

sıfırın altında Kanıttı 12, Er· 

zurom'da 3, Sıvaı ve Kastamo. 

nlde 2 derecedir. En yftkeek 

eıcakhk eıfırın ftstünde Adana· 

da 21 derecedir. Bugün Anka· 

radı saat 14 de hava euhuuetf 

15 derece kaydedilmiştir. 

Bir Fesatçı 
Neler Yapıyor? 
IIftkOmet Askerle
rinden ölenler Var .. 

Yeni Delhi 27 (A.A) - Ka· 
nun harici meşhur bir fesatçı 
olan fakir Allfnger bış1na 400 
taraf tar toplıyarık Malkent 

IJ:Uotakaeında olmıli garbi hu · 

dudonda karışıklıklar çıkarmış 
hr. Allfnger köyleri tehdit et · 

nıektedir. Kendisine bir fesatçı 
daha iltihak etmiştir. HOkOmet 

buolırı karşı kuvvet eevketmlt 

l'e adamlarından 23 .kadarını 
telef edip, yahut ki yarıladık· 

lan sonra gerJ kalanlarını pile· 

lttirtmOştilr. Hükumet askerle· 
tinden bir tek kişi ölmüş, Jkl 
kişi de yaralanmıştır. 

lıir Kayak 
Sporcusu öldüu 

Vırşovı 27 - Zakopaoe~den 
bUdlrlUyor: 

Keyak şampiyonluk müsabı· 
~ıdarıoda Lovsovun Skol kulü · 

ba GyeeJnden bay Tokaraz bir 
1talo eenasında feci surette dOo· 

ll\fto ve hastanede ölmöştftr. 
l6 yıldanberf yapılmakta olan 

lebıetın eımplyonluk mQeaba. 

~larındı ilk defa böyle ölOmle 

'-er celeaea bir kasa olmuotur. 

\.. 

Bay Bı:bçet Uz dün şehrin 

muhtelif caddelerinde a~aç dik· 
me fşlerlol ve panayır yerinde 
yapılmakta olan son hazırlıkları 
teftto etmiştir. Panayır yerinde 

Dün Karşıyaka' da Deniz
den Bir Cesed Çıkarıldı .. 
ölünün Kim Olduğu Belli Değil, 

Tahkikata Devam Ediliyor .. 
----------~~~~~-

DO n sabah Kareıyaka'dı Alıay ve adliyece tahkikata devam 

bey sahilinde denizde bir cesed edilmektedir. Cesed otopsi ya. 
bulunmuıtur. Bir cesed bulun· pılmak üzere memleket haeta· 
doğu polise haber verilmesi nesine kaldırılmıştır. 

üzerine hadiseden müddelomu 
millk haberdar edilmiş ve 

milddefumumi muavini Bay \li 

ile adliye doktora Bay Şakir 

derhal Karşıyıkı'yı geçmişler· 

dir. Cesed denizden çıkarılmış 

ve yapılan mueyenede üç haf. 

ıadanberl denizde kaldığı teabit 

edUmlşılr. 30 - 35 yaşlarında 

bir erkeğe ald olan bu cesedin 

sol gözü öteklndeu daha kü· 

çüktQr ve üzerinde bir de bere 

vardır. Elbiseleri araştmlmışsa 

da bQvlyetlnl meydana çıkar· 

mıyı yarayacak hiçbir vesika 

bulunmamıştır. (Ômercau) na· 
mını yazılı bir mühür ve birde 

3 şubat tarihli ve 127 ,792 

numaralı bir körfez vapuru 
bileti bulunmuştur. 

Sol gözünOn kör olduğu an 

laşılan ve Ömercon adında ol· 

doğa üzerinde bulunan milhür· 

den teeblt edilen bu adamın :ı şu· 

bat gecesi körfez nportle Karşıya· 

ka'yı geçerken bir kazayı kor· 

han gittiği tahmin edllmeki.e· 
dlr. Üzerinde başka bir yara 

ve bere götülmemlştlr. lzmlr'de 

akrabası veya kendisini tanıyın 

kimse olob olmadığı araştırıl· 

mak ve bulunmak için zabıta 

Afyonlar __ ........ _. .. __ _ 
Vaziyet Nor
mal Haldedir .. 

----··----l yuşturocu maddeler inhisarı 

İzmir şubesi tüccar ve müetah· 

ellden afyon mübayaasrna devam 

etmektedir. Aldığımız malumatı 

göre afyon işleri normal bir 

şekildedir. İran hükumeti de 

Türk Yugoslav afyon satışı an· 

tantına girmek teklifinde bu· 

lunduğundan gelen İran hü· 

kumetl murabhaelarile latan· 

bul'da müzakerelere başlan· 

mıotır. 

Haber aldığımızı göre Iran 

murahhıelarlle müzakere iyi bir 

saf hada devam etmektedir. İran; 

mevcud Türk · Yugoslav Afyon 

satışı anlaşmasına üçüncü bir 

müetah!ll şerik olarak girecek· 

ti ·. İran murahhas heyeti Tıh· 
ran'a döndükten sonra anlaomı 
kat'i şeklini alacaktır. 

Japonya'ya mOhim afyon pır· 
dlerl satılmaktadır. 

Belediye başkana belediye ve 

şirketi '"mellen İııtokbolru'de 

müzak.erelı>re girecek, ~lrket le· 
hine halletmek içlo çalıoacaktır. 

Bay Behçet Uzun bu Eeya 
hatl 20 25 güo ııilrecektlr. GI . 

diete :i martta açılacak olan 

uluelararaeı L•yipzlg panaymnı, 
dönüşte de gene uluslarırası 

Viyana panayırını gezecek, tel· 
klkler yapacaktır. Bay Bthçet 

Uz; pazar günü Bandırma eks 

preıile fetanbul'a gfd.,celr, ora. 

dan letokbolme kara yolnndan 

şlmendlferle geçl'Cl'ktir. 

Yatağa lşiyen Çocuğunu 

öldüren Adam ... 
Menemen'in Kılabak köyQn. 

de fivey oğlu bet yaşında Bü· 
seyln't gece yatığına loedlğl 

için döğerek öldüren Bekir 

oğullarından Hüseyin oğlu Hı· 

san Ağırcezada duruşması ya 

pılmak Qzere İzmir hapishane· 
sine getirilmfştlr. Müddelumo· 

mllf ğe gelen tahkikat evrakını 

Zavallı 

Yavrucuk 
Çamaşır Kazanınıu 

içinde Yandı, öldü. 
Karataşta (Postacı Ali Riza) 

eokağında ~5 nomaralı evde 

bir kaza olmuş, iki yaşında 

Müjde adında bfr kızcağız bo. 

ğnlmuştur. Kaza şöyle olmuştur: 

Bay Haelm karısı hayın VA· 

elde evvelki gün evinin avlu· 
sonda çamaşır yıkamakta idi. 

Bayan Vacfde'nln iki yaşındaki 
kızca~ızı MOjde o sırada anne· 

sinin yanında bulunuyor ve oy· 

nıyordu. Bir arılık çocuk mut· 

fığa girmiş ve orada epl zamıı.n 
kalmıştır. 

Annesi çocuğun geri gelme· 
mesi üzerine kendisini çağır· 

mıo ise de bir cevab alamamış 

ve derhal mutfağa koşmuştur. 

Fakat köçük Müjde'yl mutfak· 
takl büyük su k:azanınan içine 

başışağı düşmüş bir halde gör· 

müştür. Derhal kızcağızı kıza. 

nın f çlnden çıkırmşea da za. 

nllı yavrucak su içinde fazla 

kaldığından ve kendiılnl de 

kurtaramadığından fazla su 

yutmak ımetlle boplmuıtaı. 

göre Hasan; bir gece çocuğun 
işediğini görmüt ve başına ve 

vdcuduna yumrukla vurmağa 

başlamıştır. Beş yaşındaki yavru; 

daha evvel de gene bu Inı!8'e· 
leden dö~ülmüş olduğu lç!o 
yidlği dayaktan ölmOştfir. 

Çocuk ölünce euçf u Ha~an; 
karısı Bayac Ruklye'yl çocnğon 
merdi venden dü~üp öluüğllniı 

söylemt>al iı;fo ı:oı lamışe& da 

kadın bu teklifi kabul dme· 

miş ve vak'ayı oldu~u gibi &n· 

latmıştır. Merhımer ve şefkat 

hlelt:rl bulunmıyao Hae:ın'ın 

duru~maeını yakında ağırcezııda 
devam edilecektir. 

~lahktim Olanlar 
İhtieae mahkemesi rakı ka 

çakçılığı yapan İmariye mahal· 

le@iode İbrahim oğlu Nuri'yl 

altıay hapse, ayni mahal· 

lt:de Ali oAlo Moetafa'yı 
da 6çay hapse mahkum ~tmfş 

tir. Sinekli mahallesinde Halil 
oğlu İbrahim de altııy hapee 

mahkum edilmlotir. 

Köylertle 
Atatnrk'fln Heykel
leri Dikilmektedir •.•• 

Vilayet köylerinde eavaılarda 
şehid düoenler için ( Andıc ) 
oAmı altında koruluklar tesis 

edilmektedir. Birçok köy!erde 

( Cümhurlyet meydanlarında ) 

Kımal AtatQrk'On heykelleri 

dikilmektedir. Burnavı'mn ]şık· 
lar köyClode AtıUlrk'ftn btletft 

gftzel bir kaide ilzerlnde dikil. 
mittir. 

Vali Köyleri 
Teftiş Ediyor .. ---···----- Başı l inci yoıde -
pımuk yetiştirme, tQtiin slraatl, 

ağaç fidanı ve meyvacılık, ah 

çılık, zeytlnclllk ve Zf!ytin ba· 

kımı, incir babceel yf':tlotlrme 

ve bütün bunların baeıalıkları, 

tedavi oekillerl açık bir dille 
köylüye anlatılmaktadır. E~rio 

sonunda bir de (Sıltçftlftk) bıh· 

el vardır. E•er matbaada b11tı· 

rıldıktan sonra botoa köylere 

gönderilecek ve halkın ha eeer· 

delı.I öğGtlere göre harc:ket el· 

melerf temin edilecektir. 

VUAyet köy baroıu; •llAyeıe 

bağlı l aıalardın mf1hlm köylerde 

martın l 8 inci pnıarteel çDnCl 

köy et>rgilerl açıla ısını karar 

laıtırmıotır. Köy lktısadi yıtını 

yükseltmek makeadtle l;urolıl'"k 

bu eergfl~rde ~ô) lclier mah1111l

Jerfnt \ e hayvanlarım getlrlp 
ltôblr edecek, Ht11caktır. 

Köy sergilerinin ehr-Juıiyetll 

bir faidesl de Tihl köylüıünG 
birbirine tanıimaeı olr.: .:11k t>r. 

Köy bil•oaımc:1 köy eer~Uerl 
için haZlrlıJdı;r yıtpılruaktııfıt. 

Piyesler 
Namık Kemal'in 
Eseri lçic Bir Tebliğ .• 

Ankara 2i (A.A) - l>ıhl· 

llye vek&leti matbuat umarı 

m6dOrlüğünden bıldlrllml,tfr: 

Matbuat umum mGdürlö· 

ğGnce gözden geçirilerek oynan· 

muı eiyasal ve eoeyal ıebep· 
lerden dolayı mGnıatb gireli · 

mlyen piyeeler hakkında lııtan 
bul gazeteterlnde çakın haber· 

lerin yanlıo olduğu g6r61mek· 
tedir. Nitekim Namık Kemal'la 

Vatın piyesinde (Pıdlphım 

çok yaşa), (Oımınlı 'lar) gibi 
ulusal killtOre uymayan keli· 

meler çıkarıldıktan sonra oy· 
nınmaeına mGeaıde veril mittir. 

Hindistan Politikası 
Londrı, 27 (A. A) - Avam 

kamarıaı B. Cborchllfn haku· 

metin Hlndiıtan polltikuı aley· 

hindeki teklifini 89 reye kartı 
283 reyle reddetmlfdı, 



~~~~~~---ı~~~~~~-

1934 EyhilOnde Yugoslav neticelendirmek suretlle 20 ey· 

kralı müteveffa Aleksandr'ın lul 1934 tebliğinin tavslyele· 

Sofya'yı ziyareti üzerine bellrib, rlnden mühim bir kısmının tatbik 
canlanan Bulgar· Yugoslav yak· 
laşma hareketi, o zamandanberi 

iki memleket slyaeBBında umu· 

mlyet itibarile hu hedefe doğru 

istikamet alınmasını temin et· 
mlş ve Bulgar· Yugoslav ticaret 
muahedesi ile baytarlık muka· 

veleslnln akdi gibi müebet ne· 

tlceler dahi vermişti. Fakat 

araya giren bazı maniler, bu 

Jkl memleket münasebetlerini 

daha ziyade sıkıştırmak için 

evvelıi izalesi 14zımgelen bütün 

ihtilAf tarın halltni geciktirmiş 

ve bu hareket, zamanla bir 

tevakkuf devresine girer gibi 

bir vaziyet almıştı. Halbuki son 

gilnlerde Sofya'dı toplanan Bol· 

gar· Yugoslav mohtellt komfsyo· 

no ile iki Balkan memleketi 
arasındaki bu yaklaşma yeniden 

müebet aahada llerlemeğe baı· 
lamıştır. 

Vazifesi 1934 eylulOnde neı· 
redllen resmi tebliğde yazılı 

mee'elelerfn halline çalışmak, 

mfttevef fa kral AlekBandmn 

Bolgar devlet merkezini ziya· 

retlnde kararlaştırılan eeaııluı 

tatbik eahaaına koymak ve 
bilhassa mfişterek sınır 6zerln· 

de yeni geçld yerleri teıbit tle 
paaaport muamel4tını kolaylaş· 

tırmak olan hu komisyon ilk 
içtlmaını 21 şubat tarihinde 

Sofya Sobranya binasında yap· 
mıştır. 

Muhtelif komisyondaki Yu· 

goslav morahhaa heyetine, Yu· 

goslavyanın Sofya elçisi ve 

Tslntı!ar·Marko'tlç başkanlık et· 

mektedir. DJğer Yugoslav aza· 

ları, f1. Smtlyınlç, Dr. Mogor 

vlç, kaymakam Sokolovlç B. 

Joıifçeviç Ye B. Traykovlç'dfr. 

İlk içtimada, Bulgar bükü· 

meli namına söz alan Bolga· 
rlıtan dış işleri bakanlığı genel 

kıitlbl Dr. Krlstol, Yugoslav 

murahhas heyetini n bu eını

da iki memleket bakanları ara. 

ıında yapılan konuşmaları ha· 

tırlatmıı ve o zamandanberl 

vukoa gelen elim hadlıelerln 

iki memleket arasında başlıyan 

bu iyi münasebetleri bozmadı· 

ğını tebarüz ettirerek demiş· 

dr ki: 

- iki memleket münaee· 

betlerlodekl bu değişlğia, iki 

kardeş ulusun kalbinde yer et· 

mlş ve kalbi arzu sahasından 

şuuri siyasal hareket aahas1Da 

geçmiştir. İki ulus ta Bulgarls 

tan ile Yugoslavya arasındaki 

samimi münasebetleri ve dost· 

loğo yalnız kan kardeşliğinin 

ve coğrafi 1yakmlığm bir neti· 

ceal olarak değil, ayni zaman· 
da Balkan ve Avrupa berışı 

yolanda bir lüzum gibi telAkkl 

etmektedir. İki olusun mnb. 

telli ıelAhlyettar mQmeulllerl 

arasında aylardanberl yapılage· 

len yaklaşma tezahOrlerl; Bul· 

gar • Yugoslav münasebetlerinin 
samimi ıurette koroloşo dev· 

resine girmiş olduğumuza göste · 
rlyor. Bo bılumdan muhtelit 

komlıyonan vulfell gGç olma

makla beraber çok mtlhlmdlr. 

eahaııına koymuş, Bulg1ristan 

ile Yugoslavya arasındaki kül· 

türel bağları u ku vvetlendirfl · 
meslnl temin e mlş ve lkl ulus 

arasıntla mütekabil tamşmıya 

yeni yol!ar açmış olacağız. 

Yugoslavya' n ın Sof ya elçisi 

bu nutka Yugoslav heyeti na · 
mına cevab vermiş ve demiş· 
tir kf: 

" - Krallarımız tarafından 

açılan ve iki tarafca ısrarla 

taklb olunan Bulgar· Yugoalavya 

dostluğu ve yakla,ması slyaea 

sıma iyi yolda yürılmekte ol· 

doğunn görmekle bahtiyarız. 

Sağlarn esaelar üzerine otur 

tolmuı olım bu ıdyBBa geçen 
yıl, ticaret muahedesi ve bu yıl 

baytarlık mukavelesi glbl mü· 
hlm neticeler vermfetfr. 30 
eyhll 19:34 tebliğinde yazıh 

mukarreratın tatbikine geçil· 
mekle hOkumetlerlmlz, hu se· 

mercii yolda mdtekabll bir 
em of yet havaaı içinde yürümek 

arıulaunı izhar etmiı boluna· 
yorlu. Do alyaea eminiz ki, 

genel Balkın siyasasını çok iyi 
bir surette itmam edecektir. 

Biltiln Bulgar gazeteleri bu 

mühim hadisderden bahseder-

len komisyonun yapacağı işle· 

rin ehemmiyetini tebarliz ettir· 

mekte ve komlıyona lmovaffa· 
kıy et dilemektedirler. 

La Bulgarle gazet~si dlyorki: 
"BütOn Balkan memleketleri 

gibi komşn Bulgarlstan'la Yu· 
goslavya'nın ökonomfk h6nye· 

lerl aynidir. Fakat bu benzeyiş 

hu iki memleketi ay11mak şöyle 

donun btlAlds birbirlerine yak· 

laetırmah ve mahıollerlni reka. 

bet h~llnden çıkarıb blrblrle· 

rlnln mütemmimi haline 

getirecek bir alyaıa takibine 

sevketmelldlr. Sağlam esaslar 
Gzerlne kurulacak olan Bal· 

kan'lar ökonomlk ı, birliği çok 

az zamanda bdyük bir hız alı· 
cak ve genel menfeate hizmet 

edecektir. Bo vAdfde mühim 

olan metod dairesinde çalış· 
maktu. 

Ticaret muahedesi ve baytar· 

hk mukavelesinden sonra sınır 

münakılelerlnln çoklanması, 

Bulgarlstan'la Yugoslavya ara· 
sındakl sıkı ökonomlk iş bir. 

liği yolanda ikinci mühim bir 

merhaleyi teşkil edecektir. Biz, 
muhtelit komisyonun işinde 

muvaffak olacağından ve iki 

murahhas heyetinin gayretle 

faaliyet göstermekle bir birle· 

rile yarış edercesine çalışacak· 

larmdan eminiz. • 

Zora gazetesi diyor ki: (Yu· 

goslavya ile Arnavutluk araaında 

sınır u pasaport muamelAtında 

kolaylıklar yapılması hakkında 

anlaşma yapıldı. Şimdi de Bol· 

gar . Yugoslav ruuhtellt komlı· 

yono iki komıo memleket ara. 
sındı ayni mes'elelnl hallet· 

mlye çaheacaklardır. 80 le, Bnl· 

gır · Yugoslav anlaşmasında 

ikinci merhaleyi teşkil edecektir) 

Slovo gazetesi de şöyle dl· 

yor: "Bulgar • Yugoslav moh· 
0111111 sqa.kerelerl 

Yugoslavya'da şimdiki halde 
günün mes'eleslni 5 mayısta 
yapılacak olan parlamento lntl· 

habatı teşkil etmektedir. Batır· 
lardadır ki, B. Ye•tlç hükumet 
başkanhğana geldikten sonra 
Yugoslavya'l'ID siyasi hayatında 
yeni bir d~vre bışlangıc olmak 
üzere par14mentoyu dağıtarak 

yeni intihabat ile altı seneden 
beri siyasi faaliyetten uzak 

kalmış olan fırkalara tekrar 
ılyaei bayata dönmeleri için 
vesile vermişti. 

Belgrad'dan gelen son haber· 
Jn, yeni intihabata daha iki 

aya yakın bir zaman olduğa 
halde bütün fırkalar mahaf lltn· 

de lutlhabat mücadelesi için 
hummalı bir faaliyet görüldü 
ğüoü bildirmektedir. 

Bazı fırkalar daha şimdiden 
listelerini hazırlamış ve han· 

!ardan bir kısmı da listelerini 
temyiz malıkcm6elnP- vernıfş 

bulunmaktadırlar. Malum olduğu 

üzere Yugoslavya kanunlarıaa 

gör" lntlhab listelerini balkın 

reyine arzedllmezden önce tt:m· 
ylz mahkemesinin tasdikinden 
geçmesi lbımgelmektedir. Şim· 

diki halde temyiz mıhkeme-.lne 
biri B. Yevtlç'ln, diğeri de Yu· 

goslavya Balk f11kasınm olmak 
ftzere iki liste verilmiştir. 

Eekl Başbakan B Uzunovlç'tn 
baokanhğındakf Yugoslav ulusal 
fırkası ise yeni lnltlhabatta 
namzed listesi göstermeğe ve 

mensublarmı ulusal birlik için 
en fazla zaman gösteren bir 
lleteye girmekte veya bu listeye 
vermekte serbest bırakmığa 

karar vermiştir. 

D:ğer muhalif fırkalar ara· 
sındı he henQz görüşmelere 

devam ediliyor. Söylendiğine 
göre, şimdiki halde Dovldovl· 

çln başkanlığında bulunan Sırb 
demokrat ve Yovanovlç'ln baş· 

kanlık ettiği Sırb çiftçi fırka· 
lars ile sabık Hırvat köyld 

fırkası ve B. Pirlblçeviçin baş. 
kınlığındakl mQstaktl dejokrat· 
lardan müteşekkil köylü demok· 
rat koalisyonu arasında bir an· 

!aşmaya verllmlştir. Diğer bir 
kısım muhalefet partilerinin de 

bo gruba iltihak edecekleri 
zannedlllyor. 

Muhalefet partllerlnden Sta· 
novlç'fn başkanhğında bulunan 

Ssrh radikal parttsinln de Yev
tlç grubu ile blrleotlğl söylen· 
mektedlr. 5 mayısta yapılacak 
olan intihabat neticesinin Y dV· 

tlçln başında bulunduğu ve 
lktıeadi, sınai, zirai grublarla 

gene unsurların temsil edildi
ği listenin büyfik hlr ekaeriyed 

etrafında toplanaca~ı kuvvetle 
fimld edilmektedir. 

ve halledeceği mes'eleler daha 
ziyade ökonomik mahiyette ol· 

makla beraber siyasal ehemmi· 
yeti de vardır. Komisyon, va
zifesini yapmakla Bulgar . Yu· 
goslav anlaşmasına çok büyük 

hizmet etmiş olıcaktsr. 

• Sof ya, 28 ( A. A ) - BugOn 
hariciye nezaretinde Yugos· 

Javya - Bulgaristan arasında 
yeni hodud geçldlerl vücode 

gt:tırllmesl ve pasaport işlerinin 
basltleştlrilmesl için akdedllmlt 
olan protokoller imza edilmiş, 

bu münaaebetle !rad edilmiş 

olan nutuklarda konferansın vü· 
bade getirdiği eserin Kral Borla 
Ue mütevtf fa Kral Alekaandr'ın 

açmış oldukları Bulgar - Yu· 

goslav dostluğunu takviye yo· 

landa hlr hatve teşkil etmekte 

olduğu söylenmiştir. Yugoslav 

heyeti yarın Sofya'dan hareket 

edecektir. 

Japon'lar 
Çinli'lerle 
Anlaşıyorlar Mı? 

Beyaz insan 
Satışları •. ----..... ---Muhtelif Cnrnmler 

Hep O Endişe 
logiltere'yi Hava 

Tokyo, 27 (A.A) - 8. Hl· için Uluslararası Bir 
rota diyet meclisinde beyanatta M hk a eme istiyor .. 

ff ncumlarından ko
rumağa Çalışıyorlar ... 

Loodra, 28 (A. A) - İmpe· 
ratorluk müd.faa komitesi için 
fennin en son keşiflerini tatbik 

Bay Hiroto 

bulunarak Çtn · Japon münase· 
betlerinin açıktan açığıı daha 

lyl bir vaziyet aldığını ııöyle· 

mfştlr. Nazır Çin hükumetinin 

La Heye divamndakl mureh · 

hası olub gf'çen haft ada Tok · 

yoda bulouan B. Cuvang Chco 

ugn Houl He yaptığı mükıilt. 

melerden babs~dnek muma· 

lleyhln Çin lle Japl)nya arasıo · 

dıkl dostluk bağlarını müsavat 

hlael üzerine ve barış~cver dip 
lomasi usnlleri ile daha sıkı 

bir hale konmaaı için yaptıitı 

teklif l samimiyetle tasvlb etti 
ğlnl söylemiştir. B. Htrota şun· 

ları ilave etmletlr: 
- Japonya Çin hükümetin· 

den japonya aleyhindeki tahrl 

U.ta nihayet vermesini ve ja 

ponya aleyhindeki vaziyetini 

daha açıkçR izhar etmesini is· 
temlştlr. 

Japon slya@i müşahldlerlnln 

f lkfrlerioe göre bugün gösteri · 

len teyakkuza rağmen barış da· 
ha tamamen temin edilmiş de· 
ğildlr. 

Tokyo 27 (A.A) - Hariciye 
bakanı namına söz eöyllyen bir 

zat japonyaoın Çini uluslar 
kurumunu terketmesi ve guya 

bir Asya blokuna iltihak eyle· 

mest için lknaa çahştığı hak· 

kmda ecnebi memleketlerde 

dolaşan şayiaları giilOnç olarak 
tavsif etmiştir. 

Kardeşlerini 

öldüren Genç 
Sakramento (Kallforlnya) 27 

(A.A) - Biri 6 öbürü 7 ya· 

ş1nda iki kız kardeşini buz 

muhafazasına mahsus odaya 
kapamak suretile öldüren 16 
yaşında bir erkek çocuk, mü· 
ebbed hapse mahkum olmuştur. 

Olimpiyad 
için Hazırlıklar 

Berlin 28 (A.A) 1936 
yılmda Berlln'de yapılacak 

45 devlet iıtfrakini bildirmiş

tir. Ollmplyadlar 6 2 den 16·2 
ye kadar kış sporları için Gar· 

mis Po;tealdrhen'de ve 1·8 den 

15 8 e kadar öbfir sporlar için 

Berlln'de yapılacaktır. Muhtelif 

mGeabakalara 13,000 şampiyon 
iştirak edecektir. 

Serbest Bırakıldılar 
Harblb, 27 (A.A) - Geçen 

yıl ortalarında tevkif edilen 

Çin doğa demlryolo memur

larından 38 Sovyet vatandaşı· 

nın ıerbeıt bmıkıldığı blldlrU· 

mektedlr. 

Berlln, 27 {A.A) - Paris 

üniversitesi hukuk fakültesi 
Döçentl Bay Donnedlen ve 

Vobren Alman hukuk akade· 

misinin umumi lçtlnıaında hu· 

kuku beşere kar~ı izah edilen 
cürOmlcrln uluslarımıeı teczl· 

yesi hııkkıoda tem wuvaffakı · 

yetil bfr konferans vermiş ve 
hllbnssa, korsanlık, kalpazanlık, 

beyaz ırka men ub insanların 

ı a tışı gibi cürümlerle uğraşacak 
uluslararası bir mahkemenin 

ibdasım teklif etmiştir. 

Bu lrnnferanrla Alman harf. 

clye bakanı iş ve. ziraat bakan· 
lan, Fransa'mn Berllu sef fri 

ecnebi sefaretler erkanı ve bh' 
çok şahsiyetler hazır bulun 

mıı,ıur. 

çarelerini arayacak teknlsiyen· 
lerle bilginlerden bir heyet 
teşklltnl kararlaştırmıştı. Bu 

heyetin teşekkülünü dün Avam 

kamarasında haber vereo hava 

müsteşarı Slr Flllp Sason esa 

sen işe başlamu: bulunan zeva· 
tın ammenin menf,.atlne hizmet 
etmek arzusundan eh .yişlt: bah· 

setnıiştlr. Heyette e' serial ilim 
olan pekaz üye vardır ve lıü· 

ki'ımet faydalı olduğunu takdir 
ederse bunlarm sayısını artır· 

mnk snretlle heyete daha çok 
ehemmiyet verecektir. 

Uzun Bir 1"0nel 
Pallanza, 27 (A.A) - Yirmi 

kilometrelik Semplon tünelinin 

açılışının otuzuncu yıldönümü 

teıı'it edilmiştir. 

Con Saymon Berlin'e Gidiyor 

Rusya ya GitmesineA vam 
Kamarası Ne Diyor? 

--·-· Londra, 28 (A.A) - Gaze j bekleniyor. Slr Con Saymon 
leler Sir Con Saymon'un bu· 1nglltere'nln Parfe sefirine mi· 

gön Paria't ziyaret ettikten safir olacak ve verilecek blr 

sonra Berlln'e ve helkf de Var· öğle ziyafetinde hay Laval ile 

şova ile Moskova'ya ya!>acağı hay Kampel hazır bulunacak· 
seyahatler hakkında muhtelif lardır. bay Kampbel fevkallde 
mütalealar ileri ıOrmektedirler. murahhas olarak bulunmaktadır. 

Deyll Meyil gazetesi Slr Con Londra anlaemalarına mftte· 

Saymon'un Fransız bakanlarına alllk müzakerelere ve Slr Con 

vazib tekltf ler yapmak niyetin· ~aymon'on Berlln ziyaretine 

de olduğunu yazıyor. Eğer dair iki dış leleri hakanı bu 
bunlar kabul edilirse haf ta ziyafette ve biraz da öğleden 

sonlarına doğru B. Bitler de sonra konuşacaklardır. 

ayni teklif teri yapacaktır. Bu 

gazete hükumetin beş seneden 

on seneye kadar sürecek bir 

andlaşma teklif edeceğini zan · 

netmektedlr. Bo andlaşma pek 

tııbli olarık şu veya bo şekilde 

olsun Almanya'ya hukuk mil· 

savah taoınacaktır. 

Seyahatin Yarşova ve Mos· 

kova'ya doğra uzaması Berlfn· 
de alınacak neticelere bağlı 

gibi görünmektedir. Deyll tel· 

graf gazetesi İngtliz hükumeti· 

nfn MoskoH ziyaretine karşı 

göstermiş olduğu ani tereddüdü 
Bcrlin'e karşı yapılmış bir ce· 

mlle olarak tefsir etmektedir. 
İyi haber alan Fransız me· 

haffllne göre, İngiliz hükumeti 

Sovyet Rasya'nın Avrupa sol· 

huoo tanzime iştirak hususun· 

dakl arzusuna karşı soğuk dav· 

ranıldığı takdirde doğrudan 

doğruya hlr4Fransız-Sovyet and· 

laşması tf'mln için Sovyet Rus· 
ya tarafından yapılan tazyikin 
iki misli artacağı fikrindedir. 

Londrtt, 28 (A.A) - Dışlş 

leri bakantnın Rusya'ya seya· 

hat projesi avam kamarasında 

bazı mukavemetlerle karşılan· 

maktadır. Sığ cenah muhafaza· 

kirlars Sovyetlerle herhangi 

bir dlplomllBI müzakerelere gi· 

rlştlmeden evvel iki hüklimet 

arasında moalllkta olan ticari 
ve mali mes'elelerin hallini 

istemektedirler. Pazartesi günü 

mubafazakir meb'uslardan Vil· 

yam Davisson Slr Con Saynıon 

nezdinde ba yolda teşebbüsatta 

bulunacaktır. 

Parla, 28 (A.A) - Slr Con 

Sayman bogOn aaat 11,30 da 

Loadra'dan tayyare He gelmeli 

1940 Olimpiyadları 
Nerede Yapılacak? ..• 

Oslo, 27 (A.A) - 1940 ollm· 

plyadlarının Jıpooya ve Fen· 

lındlyı'dı yapılmaH için bo 
memleketler tarafından bOyGk 

gayr,,tler sarfedllmeslne rağmen 

ha olimplyadların ltalya'da ce. 
reyanı ihtimali çok kuvvetlidir. 

Nöhetciyi 
öldürdüler .. 

Londra, 27 (A.A) - Jngtl· 

tere bankasının nöbetcl neferi 

bu sabah başından kntşunl• 

ölmüş olarak hulur i.!l Dştur. Al4· 
kadarlar bu husueta tafsilAC 

vermekten çekiniyorlar. Belki 

bir asırdanberl devıım eden bir 

ananeye eöre İngiltere bank•• 
askeri nöbetçi tarafından mu· 
hafsza edtlmektedir. 

imza Edilmiş 
Varşova, 28 (A .A) - lngi· 

Uz Leh ticaret muubedesl bo· 

gün Londra'da imza edilmiştir· 

ihtilaf Kalmamış 
Danzlg, 28 (A.A) - Lehi&· 

tan'da Danzlg'e gidecek ol•O 

seyyahların beraberinde göıte· 
ıeceklerl gıda maddeleri, mlk· 
dar1nı tasrih edeo ltllAfname 

Korporasyonlar 
Roma, 27 (A.A) - Fenl•D' 

dlya soysal itleri bakanı ll· 
Hymmlnen korporaayon te,kl· 
litını tetkik etmek Gzere bo· 
raya gelmiş ve korponıyon IJI• 
kanı Bay Lantlnl tanfınd .. 
kabul edllmlıtlr. 



ödemiş'ten 

Bir Cevab .. 

Yugoslavya'da intibah Beyanname~· i ·--

~azan : t\![U~LA ----·····---( YOzil Kızaran kim, 
Seyirci kim ? İmza 
Saklamanın hikmeti 
Varmış ..• ) 

' 'Üluk Gibi l{anlar Aktı 

Ve Daha Da Akabilir." 
Solon, Müsavatın~l llüküm· ~ Sürdiig~ Ü 

l t' 
Yukarıdaki başlıkla dün Öde 

mfş'ten aşağıdaki mektubu aldık: 

- Başı 1 inci yOzde -

Uhım ve hareketleri lıttlzam 

etmektedir. TeşkilAıları bozul· 
mnş ve mıntıkacı olan eoııkf 

siyasal fukelor umumi bayatın 
kuruş terakkisini artık ı.-mfn 

edemezler. Yurdun bütün yarı1· 

tacı kuvvetlerini ulu11l hamle 

de o araya getirmek istiyoruz. 

ret etmelt>rfoe lmkao veren 

müşterek gayretlt>r için takvl· 
yt"sini itmam edecektir. 

Bir Memleket Aramakta idi 19 şubat 935 tarihli Yeni 

Asır gazetesinde Ödem it bele· 
diyesi hıkk1ada çıkan yazılara 

20 şubaua cevıb vermfştfm. 

Bo yazıma da arkadı§ım imza· 

sız Ödemiş muhabiri cevab 
vermek lütfUnda bulundular. 

Ve dediler ki: " Ben hıma bu 

istifa keyf iyetinl ııöyliyenlerin 

Beyanname iyi bir idare m11· 
klnesl ve çok iyi m~mor kaj. 
roımnun 8e1Ahlyetl Qzerlnde 

fuar edilmektedir. Uluaal tu· 

biye ve uluson enteltktüel mı · 

nevi ve mıddi kalkınma~• hü· 

ktimetln mukaddes l:ıir nzJfr.el 
olacaktır. 

---------·-------------
Filczofmı cevabı 

Bu mektuba karşı Solon da 
eu cevabı verdi: 

6izletret! 

Banu hiçbir fenalık etmlye· 

ceğlo e dair verd iğin teminata 

inanıyorum. Zira, cebbar bir 

kral olmazdan evvel, ben senin 

do tlarından biri idim. Binaen · 

aleyh nazarında müstebltlikten 
n efret eden sal r vatandaşlardan 

daha edna bir mevkie düşmüş 

olamam. 

Atlnn lıların dilediğini yap · 
mağn m uktedir bi rtek insan 

tarafından mı, yoksa ayanları 

tarafından mı id are edilmeleri 

faldell olacağım t akdirlerine 

bıraktım. Filhakika sen, müs· 

tcbftlerio en iyisisin. . Fakat 
Atloa'da holnnduğum esnada 

bana tekltf edlhnf~ olan kral hğı 

kabulden imtina ımreti!e kra· 

liyP.t f lkrlne muhalefetlml gös 

termlş olduğumdan, oraya 

avdet ettiğim takdirde senin 
taklb ettiğin bu yolu , hen im 

d~ tasvlb eylemekte bulundu
ğumu zannederek benimle 
alaya kalkıeacaklar. Onun için 
Atloa'yıı avdetfm doğru olmaz. 

Solon 

Solon, c Pimidls adındaki 

dostuna da ba~ka bir mektub 
yazdı: 

"Blzlstrat'ın cümhur lyetl boğ· 

mağa teşebbüsü esnasında bu 

hneketi elltihla bastırmak için 

başlarına geçmeğe hazır bulun· 

doğumu eöyledhn. Onlar ise 

bent deli zanneder ek kraliye ti 
te_ı!llee çalışan Blzlstrat'a muhafız 

verdiler. O da bo muhafızları 

halkı ezmekte kullandı. Ben 

de vatanımı terke m ecbur 
oldum.» 

Diye serzenişlerde, telehhüf. 
lerde bulundu. 

• • • 
Garb ve Orta Anadolu'dakl 

Ltdya devleti bu esnada en 
ihtişamlı devrini yaşamakta idi. 

Akdeniz kıyılarındaki Yunan 

muhaclrlerl de Ltdya t abflyet!n : 
girmişlerdi. Sair memleketler 

gibi Yunanistan 'm pek çok ü;tat 

ve tıan'ııtkôrlsrı do Ltdya'nın 

merkezi olan Sard 'a gidih ' 
yerleşmişl erdi. Bu devletin krala 

Krezüe, paytahtlDa topladığı 

cihamr en maruf 41imlerf ara· 

eına, Şarklı Solon' u da ithal 

etmek i sledi ve bir heyet -ANADOLU -Günliik Siyasal Gazete 

Sahip ve Ha~yazgam 
Haydar Rü§dü ÔKTEM 

Uııumi neşriyat ve yazı işleri 
midürll: Kemal Taliit KARACA 
İdırehnnesi: • 
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.::. Halk Fırkası binası içinde 
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Günü gıçmiş nüshalar 25 kuru~tur. 

ANA:>OLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

- 12 -
göndererek onu 
etti. 

Sard'ı davet 

Solon Krezüs' e şu cevabı 

verdi: 
• 

"Hakkımdaki dostane hissi. 

yat ve teveccühünüze minnet· 
tarım. Eı?er krallıkla idare 

olanan barhangt bir memlt!kette 

ikamet e rme meğe karar ver· 

ınemlş olsaydım emin olunuz 

ki, Blzfstrat'ın kral bulunduğu 

Atlna'dan ziyade paytahtınızda 

fkometf t t r d h ederdim. Fakat 
ben tanı bir müııavat hüküm 

süren yerde oturmak istiyorum. 

.l\laamaf ih ancak sizi rörüb 
bir mOddd mleııf irin iz kalmak 

üzere nezdinize gelectğlm . ,, 

Solon, kendisini kabule hü· 
yük bfr i ş tiyakı olan Krezüs'ü 

ziyaret e gitti. Lldya hududuna 

girer girmez gayet muhteşem 

istikbal alaylerı ile karşılandı. 

Coşkun tezahürler içinde Sarda 

"Krezüs,, üo 

olundu. 
huzuruna lııal 

KrezO@; m(saf irini fevkalade 

mubtPşem tahtında ayakta bu· 
lunduğu halde · kabul etti vr: 
Solon' a şu sözlerle hitab ey· 
ledl: 

- Ey muhterem mieaf irim! 

DehsDI, ,öbr et lnden tanıyorum. 

Müteaddld seyahatin ettiğini 

de bfüyorum. O halde söyle, 
benden daha satafath bir kıya 

276 

fctte herhangi bir insan 

dün mü? 
gör· 

- Evet. Tavus kuelarllc 

bazı clos horozlar, eendtn daha 
ihtişamlı kıyaff.ttedlrler. Husu. 

elle bütün renk ve şatafatları 
kendi doğuşlarında mevcottur. 

Arııi ~ey in df'ğildlr . 

Krezü8; bu namemul cevaba 
mütehayyir kaldı ve bütün 

hazinelerini açmalarını, ııara . 

yında mevcud tekmil kıymetli 

eeyayı Solon'un ayaklarına &er
melerini adamlarına emretrf. 

Bütiln bu blcmsal milcevh., . 
rat ve eşyayı birer birer So. 
lon'a göstererrk tekrar ve 
müthiş bir gurur ve hırsla 

sordu: 
- Sonu var -

Rize 
Kadınlarıı. 
Bir Seneye Kadar 
Çarşafları Atıyorlar. 

Rfzt:, 27 (A.A) - Son top· 
lıotısını yapan belediye nıecli l 
azalarının verdiği bir takrir 
üzertnı: Rize kadınlarının pe· 
çelerinl ve @aklanma yerine 
kullandıkları şr.mslyel f' rlol kal· 

dırmalarına ve çarşafları da 

bir sene içinde mantoya çevir· 

melerini alku~larla ve ittlf akla 
karar verdi. Bu karar şehirde 
sevioçle karşılanmıştır. 

isimlerini burada &öylemek 
müsaadeelnl almadığım için 

yazmıyorum, fakat hunun aslı 

olduğunu kendi ine fshat etti · 
f!İm zaman yüzünüzün ne ka· 
dar kızaracağını şimdiden sezi· · 

yorum.,. Bu lütüf kar lmzaaız 

muhabir 11kadaş Ôdr.mfo bele· 
diye üyelerinin 2 ı imza ile ve 
benim iddlnlarımı teyld eden 

yazılarını hnbalde okumuşlar 

dır. 24 Hıl aza hakkında 

töz söylemek hakkını bende 

görmiyeo arkadaşımı cevab teş . 

kil eden bu yazılar, Ôdemfo 
belediye üyelerinin ne kadar 

müttehld ve yekdigerine ne 

kadar samimi hislerle merbut 

olduğunu g~sttrmlye kıiffdlr. 

Arkadaelarıma binlerce teş.-k· 

kür ki, beolm yfizümt1 kızart· 

madılar, bllAkfı ağarttılar. Ar 

kadaı,ımın imza kulJanmama&ı· 

nın hikmetini şlmdl daha iyi 

anl11dım, çünkü yüzfi kızaran 

kendileri, seyirci ve sezici biz 
ler olduk. 

Ödemiş belrdlye mtcllsl 
Oyelerinden 

Muharrem Baran 

Başbakan Y evtlç ve onun 
b11şlı:anlıgı.ada bulunan ulueal 

listenin namzedlerl lftlrakçı 

ff' varolist v~yahud fesatçı tema 

yülfrre kttt'i surette dfişman · 

dırlar. Bu yolda sonuna kadar 

eebat edtct'ğfz. H üktimtl me 
eul programının sür'atle tatbi 
kine baelamıştır. Ökonomik ve 

mali mes'eleler halihazırda ha· 

yati mea'ell'!lerdfr. Ve hOkumtt 

bunlara en büyük ehemmiy{! tl 

atfetmektedir. Bu cihette ilk 
tedblrlf'f alınmış bulunuyor. 

Bülı.timet daha Cf'Zri, daha mo 

dern n daha hakkaniyetli bir 

ıurette lt>şkilAtlındmlmaın JA 
zımgelen ökononılk hayatın 

yüksf'lmHine matuf ökonomtk 

programını tatbik mevUine ko· 
yacaktır . 1icard ve meıııi ka 

nonlarJDı gönüllO bir surette 

ııılAha mecburuz. Koopt-ratif 

hart>ketl, köylü ôkonomisl için 

en iyi şekildir. Sıyaııa ırk ve 

mezheb noktalarından bitaraf 
kalmaeı lılzımgeleo zirai koo 
perattf lere tam bir inkişaf te 

mlo edf'ceğfz VilAyetlerln ~tı · 

niş muhtariyet ve ademi mer· 

kezi yet esa91 fizerioe t"n~i ki 
devlet lt>şldlltının uluıun bil · 

tOn ıınıf Jarının kt>ndt inkişaf. 

larına doğrudan doğruya nua 

Tilrkçe Karşılıklar Türkçe karşılıklar 
......,, ____________________________________________ "!'119 ______ __ 

1 O. yalın (katmerli zıddı), 11. 
yalnız. 

Sadece - tek. 

Sadedll - 1. bön, 2. böngü, 

3. samsuk, 

Sadeyağ 

euğ yağ. 

4. oğoz. 
1. bıeıg, yağ. 2. 

Sadık - 1. agar, 2. bayık, 3. 
bayrı , 4. cön, 5. ÇID, çlo, 6. doğra, 
7. gerçek, ~ . girçek, 9. günl, 10. 
inak, 11. klrtü, 12. könl, 13. 
onğ, 14. pednçek, 15. eözündt 

duran, sözünü totao (sadıkulvalt 

mao.) 16. toğrı, 17. unan. 

Sadır - çıkan. 

S4d1r olmak - 1. çıkmak, 2. 
ge lmtk. 

Sadme - 1. berilgennlk, 2. 
corum, 3. çarpma, 4. çatma, 5. 
dokuş, tokuş, 6. dokuşma, tokuşma, 
7. patlıma (lnfildk ııademesl mao) 

S. sarsma, 8arsıntı, 9. vurma. 

ııağ, 22 . saydam, 23. elllg, silkti, 
24. sOzQk, 25. urundnlanmış. 

Safderun saf dll - 1. anıra, 2. 
anarat, 3. bön, 4. epeeek, 5. 
öğüz. 

Saf hava - 1. arı yll, 2. ay&Z. 

Saf kalpli - kengll. 
Saf olmayan - l. holaoık, 2. 

kaueık. 

Saf (dizi man.) 1. gerki, çerlk 
(eaffı harb man.) 2 . Çt'rge, a. 
çığdamışk, 4. dlzek, 5. dizi, 6. 
dizik, 7. dizim, 8. katar, 9. ke· 

zlk, 10. kırım, ·11. kor, (yupı · 

lıuda taş, tuğla, kerpiç ve saire aır1111 

men.) 12. koşun, kuşan, 13. sıra 
14 dzkin, 15. yasal, 16. yaaav. 

Safaat - 1. dizi dizi, 2 katar 

katar, 3. ana sıra 

Safşiken, sökmen. 

dönme, geri dönfiş, 5. kaynıta, 

6. kırıt.o · (Aıkerfn geri dövmesi 
mın .) 

Ric'at etmek:- 1. çekllm~k, :>.. 
dönmek, 3. geri basmak, geri 

dönmek, 4. kayıtmak, 5. yüz ge· 
rl etmek. 

Ric'at ettirmek - kayıtarmak. 

Rlcl - ay•k. 

Rida - 1. börkü, 2. bftrgü, 
pllrgü, 3. erpl, 4. örtO. 

Rie - 1. akciğer, 2. 
3. öbk~, ôpke, 4.. öğgen 

5. öykeo. 

ahlık. , 

öygen, 

Rlfat 1. yücelik, 2. (yôk· 
seklik. 

Rlh - 1. dökktn (mellem, 
yaz geceleri esen bir nevi rüzg4r 

man.) 2. esen, 3. esin (tan yeti 
man.) 4. yel. 

RiUp - ilzengl. 

Rikkat - 1. acıma, 2. çlğt>rme, 
3. içlilik, 4. incelik, 5. yuf kalık 
yuf kahğı 

Beyanname gene kralın ikti · 
dar mevklini alıbilmt~i icln 

daha diye yıl ~tçrc~~lni bll
dlrmektedir. Bn devro zarfında 
büliln ulusun gayretini lam 
ulusal dahili kuvvctlenmiye ve 

devletin ~lya111ası da uluıun ge· 

ot'l refahına matuf olarak Yn· 
go3lavya'oın büyük ulueal ve 

uluslırra11 vaziff'lf'rlnl druan 
ahına almahı!ır. Ulusal birlik 

bogün br.r umanklndt>n ~lyade 

ulu•al hayatın lnkltafanda r.saı 

amil ve i atl~ bJlln unıınıdır. 

Yugosla-vya )•lnız uluııunun ba· 

rış ve hiirriyf'tl için de~ll, 

ayni zamanda gt;nel barıeın 

nef 'i lçlod<' müdııfaa dmelldlr. 

Dinsiz 
Şimdi 

lncil Okuyormuş 
Flemıngtoo - 27 (A A) -

Tnktf i f'ıınHında dtnıılz oldn· 

ğunu 6öyllyen Haııptman bugün 

bir proteıt•n papHını kabul 

t>dert-k Alman hı dlfni okumığa 

başlamıştır. Hauptmıtn papaııa 

ölmekten kor~ m•dığıoı ıöyle · 

ml,ıir. 

27:l 

mek. 

Riyaset - 1. aıağalık, 2. baı· 

lak, 3. baehlık, 4. boş olma, 5. 
haelık . 

Rlyaııet atm,.k - 1. bıohmak, 
2. bae almuk, 3. paşkarmak, 4 . 
pa~tamak. 5. ps~t11mak, 6. 711ak. 

Riyasete lntibatl dmek - Fil· 
~ar katmak. 

Riyazet (etmek) 

mak. 

k~ttğlan· 

Rlı~ - 1. kmntı, 2. öyg,.n, 

:l. saçıntı, 4. u~ uş. 

Romatizma 

kevgl, :t i.oyan, 4. 
Ro!lpn - ersek. 

1. keogt, 2. 
yel. 

Rovtlve: - 1. altatar (altınlar) 

2. altı patlar, 3. döner. 
' Ruam (hayvan haHah~ı) 

J. dooocu, :,?. kara tabın, 3. eak!ığ, 
i. sukı 

Rebera - yüz y<lze. 

Robu - 1. dörtte bir, 2. yo11l. 
Rab - 1. can, 2. dlrll, :J. kot, 

Sadr (sadır, göğüs man.) -
1. bağır, 2. bnur, 3. döş, 4. gö· 

ğüe, 5. kökrek, 6· ök, 7, öp, 8. 
öşün, 9. eabar, 10, yürek. 

Saf tatmak, - 1. çerkeşmek, 

2. dlrkeşmek, 3. dizilmek, 4. düı; 

dormak, 5 düzüomek, 6. koşun 
bağlamak, 7. tlşlkmek, 8. yasla· 

mak, yasaomık, 

Safa, - 1. eğlence, eğlenti, 2. 
kot, 3. mez, 4. ıevlnç. 

Rint - 1. babacan, 2. bolbık 
(aeıl baoı açık man.) 3. boyan· 

doruk. 

4 öz konuğ, 5. ıQne, 6. ıOr, 7. 
tlD, 8. tin, 9 . ftıüt. 

Sadr illeti - 1. gö~üs darlığı 

(zıyıkı sadır man.) 2. solonganlık. 
Sadr (sedir mın .) - 1. baş, 

lııı yer, 2. ileri, flerlki yer, 3. 
ön, ön yer, 4. öreçe, 5. seke, 6. 
seki, 7. sekü, 8, söykenç, 9 . tar, 

10. tör, 11. tür, 12. tüver, tüvür. 

Saf (temiz man.) - 1. arı . 2. 
arığ, 3. arık, 4. arm, arun, 5. 

arınık, 6. arı sili, 7. aru, S . cık, 9. 

cıkla, çıkla, ıo. çfp, çıp1 11. 
çımçık, 12. dura, 13. durak, l •i. 
fğrek, 15. eadıksız ( yk: katıteız) 

16. kapşıgay, 17. ka11kaız, 18. 
19. müldür, 20. öyürtlenmek, 21. 

Saffet, Hfvet, - 1. arıklık, 

ırı~lık, arıklık, arınlık, 2. duru· 

lok, :3. esenlik, 4. slltllk, tıilf ğllk. 

Sıfh, - 1. bağıolama, 2. hak· 

mame, 3. yüz çevirme. 
yof ka, 1. yüz (yassı ve düz yaz 
man. 

Saf il, - 1. alçak, 2. astın 3. 
aşağı, 4. aşağılık, 5. bıyığı. 

Saf lr, - l, ıekarma, 2.ıslık 

Safra, öd. 

Safrah, - ı. başı 

sarılığ. 

dönen 

Safsata, - l. çamsntma 

2. 

•) 

"'' 

Rlpka - 1. boyuoea, 2. ilmik. 

Rl881e - cönk (halk eilrlerlne 
mahsus şiir mecmuası mau.) 

Rbalet - 1. elçilik, 2. an, 3. 
yalnaçlık, 4. yomuşlama. 

Ser rfşte - f p ucu. 

Rivayet - 1. anlatıı. 2 . deyiş. 
Riya - l. aldağuçluk, 2. ap, 

3. aogançu ( tabasbus, temellük 

man.) 4. iki yazlülük, 5. yılan· 

dan göeterlo. 

RlyakAr - 1. ılnuz, i 2. iki 
yazıa, 3. sinsi. 

Rlyakirhk etmek - y11ıe gill· 

Rohıni relı - 1. tudum, 2. 

tuyon. 
Ruhsar 

3. yanak. . 

Ruhıet 

1. duluk, 2. tulun, 

ı. hır, 2. Irk, (kud· 

ret, bftrrlyet mau.) 
Ruşen - 1. aydın, aydınlık, 

2. pırlak . 
Rutubet - 1. çiıen, 2. zönen, 

:3. 11lakhk, ıi. kurlak, 5. ôlkOk, 

6. sol, 7. sunak, 8. yııarak, 9. 

yatlık. 
Rutubetlendirmek - 1. ııilat· 

mak, 2. ülütmek. 

Rutubetlenmek, - 1. ıılanmık 
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minatı verecekler. 
Dün Döndüler. 

Teşkilatının 

Faaliyeti 

Borsada dünkü QzQm, afyon 
zeytinyağı ve zahl re &ataşları 

aıağıdakl ~ekildedlr: 

Kesıanepazarı'oda şoför 

oğlu Bayram'ın beş Ura değ 
rinde bir muşambaeını çalan sa 

- Başı l inci sahifede 
male karşı şunu hatırlatmak 

lazımdır ki, askerlik hfzmed 
müddetini 18 yaşından 55 ya· 
şına kadar uzatan yeni faşist 

kanunları mucibince İtalya 
3 i sınıfı eilih altına alablllr 
ki, bunların efrat mevcodo 
7 · 8 milyon kişi tutar, 1914 
sınıfı motat tarihte yani l nf. 
sanda ell4b altına alınacaktır. 

Harbiye bakanlığı gônalHl kay· 
dı için talebler almaktadır 

'• 
Banlar da nazarı itibara alın 
mışlır. 

Yeni iki fırka teşkil edil· 
mlştir. Banlar Gavfnına 2 ve 
Poloritana 2 lalmlerlnl alacak· 
lardır. Afdka'ya gönderilen 
bfttün levazımın yerinde ulusal 
Hnayle yenileri ılparlı edil· 
mlştlr. 

Londrı, 28 (A.A) - DeyU 
telgraf ıuaları yuıyor: 

GörftnOıe bakılırsa İtalya Ha· 
beş'lerfn gözlerini dağlamak için 
bir kolordunoo mCle881r manza· 
raıını hazırladıktan sonra Ha· 
heıtıtan'la doğrudan doğruya 

görftşmelere girişmek hususunda 
nkıt kazanmak: istemektedir. 
Böylece halya belki de istediği 
tazminattan başka Bıbeıtetan 
dan umumi mahiyette siyasal 
ve ökonomlk imtiyazlar kopa· 
racağını ftmfd etmekredlr. İtal· 

ya·Habeş lbtllllımn almıı ol· 
doğu vaziyet karşısında bir ra· 
hateızlık doymaktadır. 

Bay Moeeolinl'nln pahalıya 
mal olacak bir çete harbi ne 
girltmlyeceğl muhakkaktır. Fa· 
kat ılmdlye kadar yapmış (\l· 
doğu hazırlıklarında muıllik· 

takt mes'elelerl letedl~l ıekllde 
balletmeelne müeaade edeceği 

aıubakkaktır, 

Roma, 27 (A.A)- llıbtşlstan 

maelahatgiizarı ecnebi matbuat 
mümeeeillerlne yapmış olduğu 

be anana Habeşistan'ın hiçbir 
veçblle İtalyan mfüıtemlekelerine 
tecavQz niyetinde olmndığmı 

tasrih ettikten sonra Habeşi&· 

tan'ın sulh davaeına eadıkatle 

merbut olduğunu ve Babtşletan 
ile İtalya araeında mevcod dost· 

lok ve uzlaıma ve hakem mu· 
abedeetnln çerçevesi dahtUode 
müslihane bir bal sureti teklif 
etmekte bulonduğooo ve bu 
takdirde tamtrat nimile 800bln 
liret vermeğe ıimade olduğunu 

eöylemlı;tlr. 

Roma 28 ( A.A ) - Şark 

Afrlkaeına kıtaat eevkine de· 
vam edilmektedir. Dün aktam 
saat 18 de Meslnadan kalkan 
Leonardo Devlncl mealle ile 
1200 nefer ve 110 zabit gel· 
mlştlr. Napoll'den de mühim· 
mat ve levazım yokla arabalar· 
la bir vapur daha kallı:mıatır. 

Roma 28 (A.A) - İyi ma
himat alan mehaf ilde Ha beşle· 
tan'ın sulha teıneliğlnt f llllyat 
ile iebat etmesi )Azım geleceği 
söyleniyor. Gene bu mahaf ile 
göre, Roma'dakf Habeş masla· 
hatgftzarının sözleri Babeşieta· 

nm şimdiye kadar defaluca 
ifade ettiği ıeylerln tekrarından 
ibarettir. Ancak hadisat bu 
akellf ğlnt isbat etmiş oldoğon· 
dan İtalya ihtiyat tedbirleri 
almağa mecbur olmuştur. Ayni 
mabafU İtalya htıkumetlnln 

çok açık hareket etmh oldu· 
ğor;ıo ve tazminat taleplerinin 
vokobulan hAdlselerln vahame· 
tine kıyasen pek mutedil oldu· 
ğono işaret etmektedirler. 

Viyana 28 (A.A) - Korres
ponda• gazetesine yaptığı bir 
beyanatta dıı işleri bakanı 

bay Berger Valdeneg demiş· 

tir ki: 

- Fransa ile luglltere'nln 
hAldm devlet ve dış lelerimize 
kimsenin müdahale etmemesi 
hakkındaki görüşmelerimize 

iştirak ettik.lulnl sevinçle- gör· 
dük. 

Başbakan Suşing ayni gaze· 
leye demlıtlr ki: 

- Fransız ve lnglllz et karı 
memleketimizin ihtiyaçları ve 
iç ılyaeamıı hakkında ayni 
anlayış fikirlerini izhar etmiş
lerdir. 

Viyana 28 (A.A) - Başba· 
kan Şuşlng ile hariciye bakanı 

dün akşam buraya dônmftşler· 

dir, Beriki «fevlet adamı Parie 
ve J,ondra'da gördftklerl hüsnt1 
kabul ve elde ettikleri netice· 
lerdeu pek ziyade memnun 
olduklarını söylemişlerdir. 

Sabanca'da ~leyva 
Ağaçlarında Hastalık 

Adapazarı, 27 (A.A) - ~a· 

banca meyva ağaçlarına arlz 
olan Jueeron İponomot karpık· 
ea ve oksa haetalıklarınlD lza 
leel için ağıçlar Kallforulya 
bulaclle badana edilmektedir. 
Kaza ziraat memura mücadele 
lılle uğraşmaktadır. 

Bu yıl kışlık ekin vaziyeti 
çok iyidir. Ekin geçen yıla 

göre ytızde elli f11lıdır. Çiftçi 
ban vazlyetfadeu memnundur. 
Domuz mftcadeleıl devamdadır. 
Şimdiye kadar 500 domuz vu
rolmoıtur. 

Ankara, 28 (A.A) - Son 
yedi giin içinde muhafaza teş· 

kllatı tarafından 34 kaçakçı 

ile 480 kilo gümrük kaçağı 

397 kilo lohlear kaçağı 105 
kilo esrar 14 adet altm, g6milş, 
~foet 2 l altın Ura 29 mecidiye 
120 kılğıt Ura, bir tüfek ta· 
banca, 10 kaçakçı hayvanı ele 
gt>çmlttlr. 

U J usl ararası 
Cinayetler .. 

flzftm Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
!Jfl S. Süleyma. 13 50 14 
19 Kooperatif 12 13 25 
10 H. z. Ah. 11 50 11 50 
68 

Zeytinyağı Satışları 

11000 Muh. alıcı 23 25 2:J 50 

Afyon Satışları 

Kilo gr. 

190 Uyu~. m. in. 72 72 
J)erece 11,75 

Zahire Satışları 
ilim Adamları Arasın- ç. Cinsi K. s. K. S. 

4 50 
;} 75 

10 625 

da Münakaşa Doğurdu. 86:1 Buğday 4 20 
75 A •> 7r,. 

Berlln, 28 (A.A) - Alman rpa .J v 

4.0 Soeam l O 625 bıkanlarındın B. Frank Paris 
iinlverslteel hukuk profeeörle· 500 P. çekirdek 2 60 2 60 
cinden 8. Donoedfeu De Vabre· 90 Kental pala. 200 290 

19.•> B. pımok 4"' 48 ıe cevab nrerek Alman hukuk l v 

abdemteinln kendlıd tarafından 
teklif olunan tezlerle ciddi eu· 
rette iştigal etmekte olduğuoo 

beyan etmiştir. Akademinin 
muhtelif ıubelerlnia refelerl 
akadeınloln yakında akdedeceği 

içtimada bazı cinayetler için 
beynelmtlt>l mabkemeln ihdaın 
mee'eleaiee dair bir rapor tan· 
zlmloe memur edilt>ceklndir. 

Alman bakanı, Naeyonal 
Soeyalletlerin hukuki beynel· 
milel cinayetleri t11khfh eımekte 
oldağuou ve bu telakklierln 
Frıneız profesörünün te14kki· 
lerlne tamamen uygun geldiğini 
aöylemlştlr. 

Altın Fi ati 
Londra, 27 ( A.A ) - Altın 

f latl bogiln 143 Şllln ve 11,5 
peniye yııkeelmfotfr. FJat gene 
bir yakedme rekorudur. 

italya'da Takas 
Roma, 28 (A.A) - Havas 

ajansı muhabirinden : 
l 6 2 emirnamesi ile ltha14t 

hey"tl umomlyeslnl kontenjana 
tabi lotan tedbirler biltün lh· 
racatçı ulo@lar tarafandao yapı· 
lan mftracaatler İtalya ve lh· 
racatçı Roma'daki elçiler ve ee· 
f lrl"r tarafından yapılan mQra· 
caatler İtalya ve ihracatçı mem· 
Jeketler arasında nihai bir 
mftbadele rejimi için iki taraf· 
lı m•lzakerelere başlangıç ola· 
caktır. 1 nisandan _itibaren hal· 
ya tarafından takae sistemi ta· 
klb edilecektir. 

Tabancalı 
Hallmağa çar1J181nda Naşid 

oğlu Bay Mehmed'ln üzerinde 
bir tabanca bulunmuo, zabıtaca 
ahnmıştır. 

katılardan Ali o~lu Himme 
zabıtaca tutulmuştur, 

Sarhoşluk 
Sarhoş olarak Kemer cadde 

sinde Mehmed oğlu .Mehmedf 
kahvehanesine giden sabıkalı 

lardan Zari Mehmed kah veba 
nede.ki tabakları kırmu~ ve bun 
dan kızan kahveci l\tehmedl 
arkadaşı Vahid; Zarf .Mt3hmed 
dövmllşlerdlr. Zabıtaca vak'a 
hakkında tahkikata ba~lanmıştır. 

Yangın 
Alııancakla Şr.rafetdn Bcyj 

caddesinde 21 eayıh evde Is· 
mail kızı baycn Bedriye ocakta 
kahve kavururken çıkan fazla 
yalazadan bacadaki kurumlar 
tutuşmu§ ise de yettştlerek bas· 
tarılmıştır. 

Yaralamışlar 
Aleaocak'ta Mee'udlye cad· 

desinde Ahmed oğlu Mehmed 
ve kardeşi Mustafa adındaki 
çocuklar aralarında çıkan bir 

. kavgada arkadaşları Bekir oğlu 
Abdollah'ı demirle başından 
yaralamıılardır. 

lzmir 1 inci icra 
memurluğundan 

Bay All'nln emlAk ve eytam 
bankaelDdan ödünç aldığı pa· 
raya mukabil bankaya ipotek 
eylediği iz mirde 2 1 ncl ealey· 
maniye zati dede sokak 17 
numaralı ve kapıdım içeri gl· 
rllfnce bir avlu harap iki oda 
ve bir sofadan ibaret 350 lira 
kıymetli evin. 

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

MOlklyetl açık artırma sure· 
til~ ve 84.4 noruarab emlak 
ve eytam bankaeı kanonu mu· 
clblnce bir defaya mahsus ol· 
mak şartfle arhrmaeı 14.4.935 
pazar günO saat 11 de ve 
lzmlr hilkumet konağındaki 

dairemizde yapılmak tızere 30 
gfto milddetle satılığa konuldu. 
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2. ıokmak, 3. yaılanmak, yaşlaı· 

mık. 

Rutubetli, - 1. çlll gftn, 2. 
Hlak, 3. kobık, kuraklık, 5. yaı. 

Raya, - 1. daı, 2. uu. 
Raya görmek, - ı. daı gör· 

mek, 2. dtı~lemek. 
Ray, ycız 
Ruyo zemin yer yüzü 
Ruz, gün. 
Ruzu bızır, 

eğrllce. 

1. eğirce, 

Ruzu kasım, \atım gfloQ. 
Rublyet, tanrılık. 

2. 

ROcu, · 1. cayıı, cayma, 2 dö· 
nOt, dönme, söz6nden döome, 3. 
geri dönme, 4. byrılgı, 5. ka 
yıtma, 6. söztınfi geri alma. 

RQcu etmek - 1. caymak, 2. 
evrfllmek, 3. geri değmek, 4.gerJ 
dönmek, geriye dönmek, 5. izine 
dönmek, 6. kayımak, 7. söziinden 
dôomek, 8. eözOnii geri almak. 

Raçhan - J. aetOnlalr, fietOn 
olmak, 2. yeğlik. 

Riikft - 1. başuma, 2. bflkdl· 
me, 3. eğilme, 4. yftkiln, 5. yü· 
kftnç, 6. ytıkOnme. 

Rakub - Binme. 
Rftkub etmek - binmek. 
Rakuba mahııoıı - binek. 
Rakdd, R6kt\det - 1. dundu 

(Havının ıııcaktan dumanlı bir 
durgunluk hasıl etmeııl) 2. dur· 
gonlok, durulma. 

Rcısuh, - 1. alııkanhk, 2. be· 
cerlk, 3. el uzluğu 

Rtlaum, - 1. alban, 2. blga, 
blrgd 3 kalan, 4. ealgın, ııalgon. 

Rfllomat, baç. 

- Rl1Umal memaıa - ı. kalaD· 

Ttlrkçe kırşıhklır 

çı, saya. 
Rfiııob, - 1. çorku, 2. çökftk 

3. çökel, 4. çökelek (peynir için) 
5. çökGI, 6. çökftntft, 7. kayır, 

(nehirlerin getirdiği rQıob man.) 
8. sardıntı, 9. telve (kahve flnca· 
nının dibinde teresaftp eden mao) 
10. tlnk, l 1. tortu. 

Rasvay (olmak) 1. dile dGşmek 
2. dinlenmek, 3. korlanmak. 

Rüşeym, çQçftk. 
ROşt - 1. doğra dOıGnme, 

doğru yolda gitme, doğru yola 
bulma, 2. erlome, 3. körO, 4. us. 

Rftşvet - 1. alçı, 2. berlm, 
3. çald1rgat, 4. gevlk. 

Roıvet vermek - l. oronçla· 
mak, 2. tikOlemek. 

Rütbe - 1. aaam (sınıf, mer· 
tebe man. da) 2. merteb4', 11ra 
maa.) 4. sırı. 

Rayet = 1. bakma, 2. çevir· 
me (idare man.) 3. görme, görftı. 

Rayet etmek - 1. bakmak, 2. 
görmek. 

Rftzgar - l. cll, 2. esen, !l. 
eser, 4. esirgen, eıgGn, 5. esinti, 
6. eelı, 7. eskin, 8. eavurkaç, 9. 
yel, 10. yll. 

Razglrlı 

yele kin. 
1. yel alan, 2. 

RilzgArlı tipi boran (yağ· 
mor veya karla rtızg&r man.) 

RtısgAr uğrağı - yelin. 

s 
Saadet - 1. araz, 2. boyan 

3. dirlik, dirlik genliği, 4. gfS· 
neaç, 5. gftn, 6. ırıe, 7. kut, 8. 
kutluluk, 11. olcay, 12. ongun· 
lok. 13. uğur, 14. nlcay, 15. 
a 16. uraı 17. m. 

Tflrkçe karşılıklar 275 
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Saadete nail olmak gönen· 
mek. 

Saadetli 1. kotlu, kutloğ, 
2. mutlu, 3. ongun, 4. uğurla, 

5. urulu, 6. yomlu. 
Saat - 1. çağ, (zaman devre 

man.) 2. gfto en, 3. ôy (zaman 
man.) 4. uçar, uçar. 

Saba - ı. esin, 2. kGrdek, 
Sabah - l. er, 2. erte, 3. 

lrte, 4:. lrte gftn, 5. tan, 6. tın 

aeta, 7. yarın. 
Sabaha kadar - erteye değin. 

Sabahlamak - l. ertelemek, 
2. frtelemek, 3. tanlamak. 

Sabahleyin - 1 lrte, 2. lrte· 
leyin, 3. tanlı. 

Sabahat - gdzelllk. 
Sahavet - 1. çocukluk, 2. ço

euklok, çağı, 3. kGçaklflk, 4. 
koçak yao. 

Sabık - 1. bıldırkı, 2. eıki, 

3. geçen, geçenll, 4. geçmf ı, 5. 
ilki, 6. önceki, 7. öntır. 

Sabıkalı - geçmiıf olan. 
Sabi - 1. çocuk, 2. kaçtık 3. oğ 

lan (erkek eabl man) 4. yırdık. 
Sabih, - 1. gökçek, 2. güzel 

Sabih, yClzen, ydzer, yllzftcfl. 
Sabit, - l. ayrılmaz, ayrılmı· 

yan 2. bir yerde duran, 3. dl· 
kilmiş, 4. dötekll, 5. duran, 6. 
katığ, 7. otoraldı, 8. yor değiıtfr· 
meı, 9. yerinde duran. 

Sabit kılmak, - 1. bekfttmek 
~. berkitmek, 3. durdurmak. 

Sabr (eabır) 1. acıya dayanma 
(tahammOl mın.) 2. bayma, 3. 
bekleme. 4. bekll111, 5. dayanık, 
6. döğilmlak, 7. döğftm, 8. dö· 
Tim atlı 

11. katlanış. 

Sabırsız, 1. evgin, hgln, 2. eok 
Sabırsızlanmak - 1. ıncık· 

mak, 2. kıpçahşmak, 3. öze· 
lenmek. 

Sabırsızhk - 1. çıdameızhk, 

2. glclmik. 
Sabretmek - 1. beklemek, 

2. çıdamak, 3. dayanmak:, 4. 
dıııemak, 5. döymek, 6. dözmek, 

7. gftvmek, 8. gtıymek, _9. kat· 
laomak, 10. earınmak, 11. ıe· 

rlnmek, 12. ıermek, 13. eırın· 

mak, 14. eözmr.k. 
Sabrı Ulkenmek gftcü 

ftzfllmek. 
Sacid - ı. tangiitükla, 2. 

yere kapanın, 3. yaz eüren. 
Sada - l. car, 2. çağa, 3. 

çav, 4. din, tin, 5. iş, 6. go, 
gö, gu, ga, 7. ka, 8. kny, 9. 
ok, 10. ıelen, 11. eee, 12. ta· 
vuı, 13. uy, 14. tin, 15. yanut, 
(Akelıavt man.) 16. yanku (Ak· 
sleavt man.) 

Sada akııeımek - 1. gftrleınek, 
2. yaokulanmak, 3. yankollanmak, 

Sadayı hatif - gelecf. 

Sadaka - ı. latengl, 2. ıın· 
kadı, 3. selblk:, 4. turlamak. 

Sadakat - ı. adaşlık, 2. bağlı· 
hk (eadıkane irtibat man.) 3. kö. 

rüğ, 4. oka, 5. öoen. 
Sadakataız, - ı. ala (mütelev· 

vln man.) 2. ökçeılz (ökçesi yok 
eebatıız man.) 

Sadakat yemini - çert · 
Sadet - 1. ancak (yalnız man) 

2. blrklye (yegAne man.) 3, çıkla, 
4. daz, 5. karıııkııız, 6. kıbk· 

Bu artırma neticesinde satıf 

bedeli tahmin olunan kıymetin 
yftzde yetmiş beşlol bolorea en 
çok artırana ihalesi yapllacaktır. 
Akel takdirde 2280 numaralı 

kanuna göre eatıt geri hıra· 

kılacaktır. Satış peşin pa· 
ra ile olup müşteriden yalnız 

yO.zde iki buçuk dellAllye maıı· 

rafı ahnır. İşbu gayri menkul 
üzerinde herhangi bfr ııekllde 
hık talebinde bulunanlar elle· 
rlndekl resmi vesaik llo hl rllkte 
yirmi gO.n zarfJDd:ı lzmlr 
icrasına mOracaıtlım l!zımdır. 

Aksi halde hoıdıın tP.pu el· 
cillnce malum olmadıkça pay· 

taşmadan hariç kalırlw. 2.4. 
1935 tarihinden itibaren şart· 

name herkese açıktır. TaUp 
olanların yQzde yedi bu91k le· 

mlnat akçesi veya mlıli bir 
bankı itibar mektubu, 33.13353 
dosya nomara&ll6 İzmir 1 inci 

, icra memurluğuna mftracaetları 
ilin olunur. B.lş. Nu. ı96 T.605 

ilan 
İzmlr'de Abacıoğlo hınııda 

Şaıal ıoyo folle meogul l~n 

geçen eeoe taef lyeslne Aell!e 
Ticaret mahkemesince karar 

verllmlı olan bay Celal, bar 
Tevfik, bay Uaman ve ba) 
sıdkı btynindekl şlrketlf her· 
hangi bir ıuretle llltlğl olan· 
larm ilan tarihinden itibaren 
bir ay zarfında 1zmlr'de lleser. 
ret otelinde 4.0 numaralı •ukat 
bay Arif Hlkmet'in yazoane· 
sinde taef ly" memuru ~etbl 

lren'e mftracaat etmeleri lftzu. 
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UmlYlmô Harrpte Türrlköye 

de Orr=ngöDo;ğ Casl\JlsDarroa 
Yazan: Conl Bohan Tefrika numarası.39 J 

Piştovun Çıkardığı:SedaJ9Etrafta Deh
şetli Bir Akis UyandırmıŞtı 

· Yağmur eplyce olddetlenmlo 
Vt'I onları kemiklerine kadar 

ıslıtmıotı. Geçtikleri yol gayet 

berbad ve batıklık bir hal fk· 

tltıap etmişti. Etrafı beyaz yok-, 
sek dıvarlarlı çevrilmiş bir 'fil 

layı geçerken gftzel bir koku 

doydular. Bu toka gene Rf. 
şar'a memleketlnt gözlerinin 
önünde canlandırdı. Ayni za. 
manda kolaklıruıa da bir ki· 

tara sesi çalındı. Bo ses Rlşarı 

Köepasso'nun bahçeli evindeki 
o mahud ikindi zamanını ha 
tırlattı, Durdu n Bflenkfron 'a 

bunun ne olduğunu anlamak 

teklif inde bolundu, fakat BI· 

lenklron kat'lyyen reddetti : 

- Kltıralır her yerde var· 
dır. Her tarafta bunların sesi 

duyulabilir. Zannedersem ko· 

vulmayı istemezsiniz. Buralarda 
insanı kapıdan bile bakhrmaz 

· lar. Bu memlekette misafirden 

hoalanmazlar. Bo memlekette 

mleaf lrden hoşlanmazlar. Ve 

eğer bu dıvarlardan lçerl gir· 
meğe teşebbOs ederseniz içeride 

pek nıhoı suallerle karoılaş•· 

aıağıdakl araziyi tetkik edebi· 
lecek bir letlkamete doğru ile· 

rlledller. Rlıar'm maksadı he·· 

yaz köıktı yakından tetkik et· 

mektl. Fakat henOz lldyOz 

metrelik bile bir yol almadan 
gene iıleri akelleşmeğe başladı. 

Bir çoban köpeğinin yıldırım 

eftr'atlle ftzeı lerlne doğru gel· 

diğlnl gördiUer. Bu (Peter) için 

hususi bir eğlence oldu. Kö· 
pek onun beygirlerine bftcum 
ederek zavallı hayvanın ayak· 

larını ıeırdı. Beygir canının 

yanmasından dolayı yol üzerin

de zıplayıp duruyordu. Rlşar; 

Peter'e blrıeyler eöylemek is

tedi, fakat söyliyemedl n uzun 

bir zaman ne olacağını keBtl· 
remlyerek bekledi. Peter kendi 

memleketinde böyle azgın hay· 
vanlara alışmış olduğandın hiç 

ıldmı hile etmiyor ve elindeki 
kırbaçla hayvanın bııına vurup 

duruyordu. Fakat baş edeme· 

ylnce tabancasını çıkardı ve kö 

peğln kafasını bir mermi her 

diye etti. 
Pfştovun çıkardığı sad; deh·f 

şetli bir akis uyandırdı. İri 
yarı bir adım peyda oldu, ha· 

~ırarak Rlıar'la Peter'e doğ-;;: 
koıuyordo. tJldıyette bu ada

mın köpeğin sahibi olduğunu 

zannettiler ve ehemmiyet ver· 
memek lstedlltr. Fakat müte

madiyen bağırması diğer iki 
adamın da ona iltihakını te· 

mln etti. Bunlar askerdi ve 

Rişar'fa Peter'e . pek yakan bo 

lonuyorlırdı. Askerler tüfekle. 
rint de ellerine almı1Jlırdı. ilk 

defa kaçmayı dfteOndfiler, fakat 

ıonra 'fH geçtiler. Arkalarından 

bir iki mermi gönderilmesi lh· 
tlmall vardı. Ve Rfşar'ın öyle 

bir mermi ziyafetine uğramaya 

niyeti yoktu. Blnaenıl~yh bu 

adamlarla kıreılaomayı tercih 
ettiler. Bunlar öyle vah-;i ha:; 

_.._. ----....::. 
kıoh idi ki tasavvur edilemez. 

- Sonu var -

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker iliııları 

cağınıza şüphenlı olmaııo. Bo· Ankara M. M. sa. al. ko. nundan: 
rasıoın eski 11erıemlerden biri· Beeyfiz doksan lklbin tane mohtell_f eb'atta perçin çivisi, sek. 
nln barem kısmı olduğunu zan· sen sekiz bin tane çift gözlO pul altmış bin tane yarım yuvar-
nediyorum. Dedi. lal halka yirmi beebln tane çift dilli toka yfh kırk yedi bin tane 

Sersem tabiri Tilrk'lere ve· rnrı kesme kanca yüzylrml yedibln tane köprftlfi sür~ö yflzyet· 
rllmlı bir isim imiş, Bilen ki· mi; yedlbln tane köprflsftz eürgO, kapah zarf la eblltmiye ko· İzmir belediyesinden: 
ron henüz çocuk iken ilzerlnde nolmuııur. Umumunun rahmin edilen bedeli onyedlbln yedlyftz ı __ 1600 Lln bedeli mo· 

otozblr Ura seksen kuru 11tor. ibatesi 19,3,935 sah g:ı.nA saat bammenll Kemerde belediye 
bir koı resmi bulunan bir ta " u u 

14 tedlr. Muvakkat teminat 1239 lira 89 kuruştur. Şartname· 'f h d 1 
rlh kitabı okumuo ve 0 zaman· tansı at anın ı ve o u mezar· 

sini parasız •lmak ve örneklerlnl görmek fstlyenler hergün ö&. ı L l b l dl b 
danberl de biltOın Osmanlıları " ı111.ta mezar taı arı e e ye aı 

leden sonra komisyona uğrlyabtllrler. EksUtmlye girecekler mu· 
«Kup ismini vermekten sarfı· k4tfpllk kalemindeki şartnamesi 

vaklı::at bankı teminat mektubu veya maliyeye yatmlmış teminat 
nı~ar edemlyormu•. L bili l Ll Lb l 1 k il k veçhlle ve açık arttırma ile 

v mua.ı • a ıca111. arı mıa. oz ar a arttırma, e s lme anonunon 

BllenLfron'un lıahatı R1'11ır'ı 2 1 1 3 dd 1 1 d l iL 1 1 hl llL L(ff 4·3·935 pazartesi gOnü saat • ., ne ve Onca mı e er n e yazı ı vee a.a ar a r a.te tea 
tatmin edememişti. Onun için mektoblarını ihale saatinden enaz bir saat eV'fel M. m. v. ea. 16 da beledi) ede mOteeekkfl 

l L ı b l ı ı 5 10 1 .1. 626 arttırma ve eksiltme komisyo· ınlamağı çalıotı. Bina; eehirden a . a.t>. nnna verm e o onma arı. ~ 
nonca ihale edilecektir. Arttır· 

üç mil kadar uzaktı n Boğaz Ankara M. M. v. ea. al. ko. rs. den: 
içinin bir kenarından itibaren 24121935 günO talip çıkmıyan lkfyüz otuztldbln tane muhte· maya iştirak için 120 lira mu· 
baehyın dır 'fe dik bir yolun lif renk ve uzunlukta makaranın kapah ıarlla eksiltmesi 23,3,935 vakkat teminatlı söylenen gftn 

nihayetinde idi. Burada içtimai cumartesi gönü saat 15 te yapılacak.tar. Umumunun tahmin edl· ve saate kadarJ belediyede ko 
mevkii yüksek bir adamın len flıti 23600 lira ve muvakkat teminat 1770 liradır. Şart· misyonu mahsusuna mftrıcaat 
oturduğunu tahmin etti. ÇOn· namesini parasız almak ve örneğini görmek lstlyenler hergön olunur. 
ko biraz ileride homurdanarak öğleden sonra komisyona ut11yıbillrler. Ekslltmlye gtreceUer 2 - 130,50 lire bedeli mu 

muvakkat banka teminat mektubu veya maliyeye yatırılmış teminat hammenll 85 ıdanın Çayırla· 
•lllayı doğru gelen bir otomo· bahçe civarında 130,50 metre 
bil d f karşılığı alınan makhuzlırla kanonun 2 inci ve 3 Oncfl madde· 

e teea O ettiler, morabbaındıkl 45 numarah 
lerlndekl vesikalarla birlikte teklif mektuplarım ihale saatinden 

Ertesi gün Bflenlı::lron mide· arsasının mülkiyeti belediye 

Ö 
enaz bir ıaat evvel M. m. "· sa. al. ko. nuna vermle bulun· 

sinden pek r4hatsızdı. A-leye baok4ıiblik kalemindeki prtna 
" mıları. 1 8 14 20 644 

kadar yıtmağa mecbur kaldı. mest veçhlle ve açık arttırma 
Rlıar'ın yapacak bir iti ohı:1a Anklra M. m. v. 88· al. ko. nandan: ile 4 3 935 pazartesi gftnil saat 
dığındın Peter'i de yanına aldı, Beher metresinin tahmin ecHltın fiatl otuzbeş kuruş olan kırk 16 da belediyede mftteşekktl 
tekrar beygirlere atladılar. Pe· beebln metre hlkl astarhk bez kapalı zarf la eksllmlye •onul· arttırma ve eksiltme komlsyo · 
ter'i Türk Hkerlerine mahsus muştur. ihalesi 20,:3,935 çıreambı günü Raat 11 dedir. Muvak· nunca ihale edilecektir. 
eğerin üzerinde ozon uzun kat teminatı 118 l lira 25 kuruştur. Şartnamesini parasız almak Artırmaya lıtlrak için 1 O 
özengllerle eırtmı aarkıtmıe bir ve örneğlnl görmek lstiyenler: .hergün öğleden sonra komhyooa lira muvakkat ttmfnatlı söyle· 

fl d b·ıı l Ek il ı ı LI Lk t ı •- nen gfln ve saate kadar bele · •azlyeue görmek Rfşar için bir m rıcaat e e ı r tr. ... s tm ye g recea. er muva• a 11n.a te· 
mlnat mektubu veya maliyeye yatmlmış teminat mukabili alı· diyede komisyonu mahsusuna 

eğlence teşkll ediyordu. müracaat olunur. 

ı cakları makbuzlarla kanunun 2 inci ve 3 üncü maddrleıinde 
kindi zamanı gezintileri her· 3 - 1042, 56 lira bedeli 

bad bir şekil aldı. Gerçi bir yazılı vesikalarla birlikte teklif mektub,arıoı ihale saatinden en muhımmenll 56 adının mee· 
n. }LI f ldd il az bir eaat evvel M. m. v. ea. al. ko. nuoa vermiş bulun· d' dd d " 60 64 gun evve • s s •e o o et o ıye ca esi üzerin e ~ , 

maları. l 6 10 14 625 
Yağmur yoktu, fakat ılmalıJen metre morabbıındakl 109 sayıla 
kopup gelen fırtana, yağmuru Aydın belediye haşkanlıg"' ından: arsanın mCUklyetl belediye baş 
bir tabaka halinde suratlarına • k4tlbllk kalemindeki ıartnamesl 
Çarpıyordu. Dizginleri tutt1n el· Aydın şehri umumi rlektlrlk tesisatının yapılması kapalı zarf veçhlle ve açık artırma ile 

lerl oyuımuo ve donrouıtu. Ay· usullle elı::elltmlye konulmuetor. 4.3·935 pazartesi günft saat 16 
• 1 - Tesisatın keılf bedeli 50872 lira 97 kuruştur. 

bl yolu faLat slperl·rln aar da belediyede möte .. ekkJI ar· 
' .. " " · 2 - ~artnameler ve fenni projeler 250 kurue mukıblllnde " 

hını takip ettiler ve selvl aırraç· tarmı ve ek:Blltme komisyonun . 
" Aydın belediyesinden atanacaktır. Posta ile gônderilweslnl isti· 

ları arasında beyaz bir köıkilo yenler ayrıca SO korno göndermelidirler. ca ihale edilecektir. 

lenlendlrdiğl kumluk bir vadi· 3 - Eketltme 15 nisan 1935 J>Harteıl gOoü saat 16 da Ay· Artırmaya lıtirak için 79 
Ye geldiler. Vadinin ilerisinde dın belediyesi daimi encftmeolnde yapılacaktır. lira muvakkat teminatla söyle 

TLJQ KiYE 

llRAAT 
BANKASI 

58 sayılı ar~nın mfllklyeti be
lediye b•e k.Atlpllk kalemindeki 
oartnımesl veçhlle ve açık art· 

tırma ile 4 3 935 pazartesi gil· 
nü Hat 16 da belediyede mü· 

te!Jeklı::ll arttırma ve eksiltme 

komisyonunca ihale edilecektir. 

Arttarmaya iştirak için 13 
lira muvakkat teminatla söyle· 

nen giln ve Hale kadar bele· 
diyede komisyonu mahsusuna 

mflracaat olunur. 

5 - 143 lira bedeli muham· 
menli 65 adanın meı'odiye ma· 

balleelnln sade sokağındı 114,40 
metre murabbıındıkl 114: eayılı 
arsanın mftlklyetl belediye baı · 

kAtipllk kalemindeki şartnamesi 

veçblle ve açık arttırma lle 

4.3.935 pazartesi günfi eaat 
16 da belediyede mftteşelı::kll 

arttJrma ve eksiltme komlsyo 

nunca ihale edilecektir. 

Arttırmayı tıtlrık için 11 
lira monkkat teminatlı söyle· 

nen gün ve saate kadar beledi· 

yede komisyonu mahsusuna mii· 

racıat olunur. 15·20 26·1 (484) 

1 - Beher tonu 11 lira 

bedeli muhammenell belediye 

on fabrikası için satın alınacak 
700 ton ereğll maden kömürft 
belediye başk4tlpllk kalemin· 

deki ıartnamesl vr.çhlle ve ka· 
pıh ekslltme ile 16·3'935 cu

martesi gftnü saat 16 da bele
diyede ihale edllecektlr. İştirak 

için 578 Ura muvakkat temi· 

natlı söylenen g6n ve eaate 

kadar belediyedeki komisyonu· 

na milracaat edlJlr. 

2 - 10515 lira bedeli ke· 

şif il yangın yerlerinde yapıla· 

cak olan bftyOk park için 40, 

71, 75, 82, 86, 89, 92, 97, 
ıoo, 77, 12, 73, 79, 67, ~u 

numaralı adılar üzerindeki 

molozların nakliye temizlenme 

işi belediye ba!Jkatfpllk kale
mindeki şartname ve keellna· 

mest veçhlle ve kapalı eksiltme 

ile 16·3·935 cumartesi gftnft 

saat 16 da belediyede ihale 

edilecektir. Ekslltmlye iştirak 

için 796 lira muvakkat temi· 

natla söylenen giln ve saate 

kadar belediyedeki komisyo· 

nona mQracaıt edilir. 645 
ı . 4. 10. 14 

§ l 28 lira bedeli keşif il 
Karoıyıka su branşmanları için 

256 kilo demir bilezik eat ın 

alınmHı lıl belediye başkAtlblik 

kalemindeki şartname ve keşif· 

namesi vet;hlle ve açık eksiltme 

ile 5 5 935 sah gftnfl saat 

16 da ihale edilecektir. Eksilt· 

mlye iştirak için 10 lira mo· 

vıklı::at teminatla söylenen gftn 

ve saate kadar belediyedeki ar· 

t11ma ve eksiltme lı::omlsyonona 

geliniz. 585 251 
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= Meyva Fidanları 
geniş ve gftzel bir yol vardı. 4: - Teklif mektubları 2490 sayılı arttırma ve eksiltme ka· nen gCln ve saate kadar beledi · 

8u yolu ıakip ederek bir te· nununun hOluimlerlne göre yukarıda tayin olunan gün ve saatten yede komisyonu mahsusuna mft· -

Penin üstOne çıktalar. Gfizel bir uıt önr.e belediye baıkeolığını makbuz mukabilinde veril · racaat olunur. 

Tftrklye ve A vrupanan en iyi cins damızhklanndan = 
aşıh hastalıksız ve fenni surette yetiştirilmiş m eyva f f. -
dınlırlle : 

bir havada bu tepeden pek ne· melidir. 4 - 162,50 lira bedeli mo· 
f fı bir manzara ile lı::ırtılaşa 5 - Yüzde yedi buçuk mo'f8kkıt teminat parası 2816 liradır. hımmeneU Celil Bay.ar caddesi 

Cıkları anlatılıyordu. Soon bey· 6 - lıteklllerden aranılan vesaik şunlardır. ark11ında ve bu cadd., ile Al-
~lrlerlnl döndürdftler 'fe dar A - Tfoıret odasından taıdlkll Httldari mali veıikası. eancak arasında 

ltaı 10ıc1an tepe e ehar olaa••"ı - Nafaa Vekaledade ı ... kU • ı · - 1' kiaeıii''l6i1'°i11iliiiliOOll 

Aşısız fidanlar Jzmir'de Başturakta İzmir ve civarı 
meyva ve ıebze BBtış kooperatifi tarafından satılmakta· 
dır. Fazlı tafeil4t almak lstlyenlerln kooperatif lmlae mi1· 
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bıno göre ucuzdur. Buodan evel eeoelerce müsteciri bulan· 

muş olduğum bu müeaaeaemc gösterilen rağbetin gene gös 

terilmesinl muhterem müşterilerimden rica ederim. 

Abdullah l\tolaliç -

Denizli Belediyesinden : 
Dt>nfzll kasabası için 370 adet sokak ve 7150 adet tapu nu· 

marn levhaları 23.2 935 tarihinden itibaren on beş gün müd· 

d tlc ve aşağıdaki şartlar dairesinde açık ekelltml ye çıkarılmıştır. 

1 - İbate 9 mart 935 cumartesi güofı e11&t 17 de Denizli 

belediye dairesinde yapılacaktır. 

2 - So ak numara ve isim levhalara sekiz numarala saçtan 

oıoz eaoılmeıre uzunluğunda ve yirmi santimetre genlşUğlode 

karınızı yoClı boya zemin üzerine beyaz yağlı boya ile yazılmak. 

3 - Kupı numaraları keza sekiz numa ralı saçtan ve on iki 

santimetre uzunluk on aontlmeıre geoişlikt~ ve kat'ı nakı11 şek· 

llnde gene kırmızı yağlı boya zemin üzerine beyaz yağlı boya 
ile yazılmak. 

4 - I .. evbalar ihale tarihinden itibaren yirmi gün zarfında 

teslim edilmek. 

5 - Diğer şarıları görmek ve fazla malumat edinmek fstfy«"n· 

lerin belediye fen memurluğuna müracaatları. 6 2.1 ·4·7 594. 
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= Ak~şehir bankası ~ 
= Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~mö1r ŞlYllbce~ü 
tklncf kordonda Borsa civarında kendi blnaaında 

TELEFON:2363 ---··· .. ----
Hertürln Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Müsait şeraitle mevduat kabul edilir -
Hububat, azam, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vcsair emtia kumusyonculuğu ya· 
pılır. l\lallarm vilrudunda sahiplerine en masa· 

it şeraitle avans verilir. 

izmir Memleket Ha8tanesi Ronıken lUOtahassun 

llERNEVı RONTK.EN MUAYENELERi 
ve ELEKTfRIK ~TEDAVfLEHf. 

YOrümiyen ve Bilhaesa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Viole 
Tatbik ve Rontkeo ile KEL Tedavileri Yapılır. 

-
--

ikinci Be ·lcr Sokak 1''ınn Karem No. 25 Tele. !254!2 • 

inhisarlar tütün fahı .. ikası müdür
lüğünden: 

Aleancak'da Uln inhisarlar tOtıln fıbrlka11 memurlarlle lıçl· 

lerl ne ucuz, temiz, bol yemek temin etmek için bir lokanta 

açılacakhr. Lokantacılık yapmış nyabod lokanta loletebilecek 
ev111fı haiz sermayedarlardan arzu edenler hazırlanmış olan şart· 

nameyi görmek (izere her gün öğleden sonra saat (13) den (16) ya 

kadar ve ihale g6nü olan 4 Mart 935 pazartesi gftnQ de 11aat 

(l5) de fabrikaya müracaat edebilirler. 26 1 

~~Doktor 

Ziya Hamdi 
Kulak, Burun, Boğız nıüıahas11ısı. Cumadan başka 

hergün haetalarını 3 ~ 6 ya kadar kabnl eder. ıklncl 
Beyler sokağı, Beyler hamamı karşıeı No. 41 

TELEFON: 3686 

Jandarma umum kumandanlığından 
Çanakkale jandarma heetaneslnde iş görmek üzere 125 lira 

ficretle bir bakterlyolok aranmaktadır. İstekli olaoların buloodo· 

ğo yerin jandarma kumandanlığına dilek kAğıdı ve bal tercü · 

meelle birlikte mOracaat eylemeleri. 447·631 l 3 

Doktor~ 

Zekai Tarakçı 
Dahiliye Mütehassısı 

İkinci Beyler sokak No. 45 Beylôr Hamamı karşısında .. 
Öğleden sonra 3 - 6 ya kador hastalarını kabul eder. 

TELEFON: 3806 

niz ... 

ve Porjco Şahapın 
En Üsliln Bir l\lüs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

A~N A DOLU 1 .... 

cı:: 
<C ...... 
>
< 
CQ 

1.1.1 
> 
z 
<C 
>
< cc 
cı:: 
Ll.I 
C.::J 
Ll.I 
Q -

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

elektirik 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

Bu marka az sarfiyat, bol' ışık, 
ir~ ·- ve uznn ömflrlUdür. 

Mehmet Tevfik 
Boynk Elektirik, Telefon vt 

Malzemeleri deposu. 

Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

Kuvvetli Mi1s bil 

İstiyenler Sıhhat 
Snrgiln Haplarım 

S 1 H H A T ı Kışlada Mfls. Mev. satın alma komisyo-
E C Z A N E S l ---n_u_n_d_a_i_ha_ı_eı_e_ri .... y_a .... p_ıla_c_a_k_il_an_ı_ar_---ı1.-

Müstahkem Mevki ea. al. .lı.o. nundan: 
Arasınlar. Hamdi Nüzhet Adet Cinsi Muhammen bedeli T .. mınatı muvak.kate akçc3i 

l\laruf Eczaneler
dtm Arayınız. 

Ucuz, taze, t t miz ilaçlar bulunur 

• 11 Başdorak - Büyük Sa· 
,, lebçl Ham karş1S1ndı. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAl53 KUMPANYASI 

"GANYMEDES" vapuru limanımızda olup 28 ıubatta Auvere, 

Poterdam, Amsterdom ve Hambıarg için yük alacak.lir. 
"CEHES,, vapuru 10 martta gelip yilkünü boşahtJktao sonra 

sonra Burgae, Varna ve Köstence için yük alacaktır. 

"ÜRESTES,, vapura 10 martta gelip 14 martta Anvere, Ro 
terdam, Ameterdam ve Bamburg için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LİNİEN 
"HEDRUN" 2 martta Roterdam, Hamburg, Copeobagen, 

Oantzlg, Gdynta, Goteburg, Oalo ve İ11kandinavyı limanları için 

yük ılacıktır. 

"ROLAND,, motörü 2o martta Roterdam. Bımburg, Copen· 
hagen, Danızlg. Gdyniı, Goteburg, OsJo ve lııkaodfnava Uman· 

lara için yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

İzmir Nev· York araeında ayda bir muntazam sefer 

"TAMESIS,, vapuru 12 martta (doğru) Nevyork için yük 

alacaktır, 
0 lUNOS,, vapuru 20 nisanda ( Doğru ) için yük 

alacak tar 
S1':RVlCE MARlTlM ROUMAlN 

Gırbl Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"ALBA JUL YA,, vapuru 12 martta gelip 13 martta Malla, 

Cenova, MarsUya, Bıreelon ve Cezaire hareket edecektir, 
"PELES,, vapuru 6 nieanda gelip 7 niHndı Malta, Cenovı, 

Marsllya, Bareelon vı:: Cezalre harek~t t"decektlr. 
Hamle: İ14nlardakl hareket tarihlerindeki değtıfklllderden acente 

me11'ullyet kabul etmez. 
Fazlı tafsilAt için ikinci Kordo11dı Tıbmll ve Tahliye olrketl 

blna111 arkaeındı Fratelll Sperco acentıhğını mftracaat edilmesi 

rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE UN1E 

11 TBESSALlA ,, :vapnru 5 
martta bekleniyor, 7 marta ka· 

dar Anvere, Roterdam, Bam· 

borg ve Bremen için yftk 

alacaktır. 

ARMEMENT B. SCHULDT 

HAMBURG 
"IlA~SBURG ,, vapuru 27 

şubattı bekleniyor Hawburg ve 
Anverstcn yük çıkarıp Roter

dam, Bımburg ve Anvers için 

yok alıtcaktır. 
11 TROYBURG 11 vapuru 23 

martta bekleniyor, Bamburg 

ve Anvereten yük çıkarıp An· 

vers, Roterdaro ve Bamborg 
llmrnlarına yük alacaktır. 

THE EKSPORT STEA.MSBJP 
CORPORATıON 

•
1 EKSARCH ,, vapuru 3 

martta bekleofyor, Nevyork 

için yok alacaktır. 
11EKSECUTlVE,, vapuru 19 

marttı bekleniyor. Nevyork 

için yok alacaktır. 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Ban. Birinci Kordon 

Tel. 24.43 
The Ellerman Llnee Ltd. 
11 MARONIAN " vapuru 22 

şubatta Londra, Bali ve An· 

vers'ten gelip tıhll yede bula· 
nacak ve ayni zamandı Lood,a 

ve Bull için yilk ılıcaktır. 
11EGYPSIAN" vapurn ay so· 

nanda Ltverpool ve Sevan11ea· 

pan beklenmektedir. 
11 TBURSO " vapurıı mart 

ortaeında Londra, Bull ve An· 

vers'ten gelip tahliyede bulo· 

nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hııll için ynk alacaktır. 

•·FLAMlNIAN,, vapura mart 

ort111mda Llverpool ve Svansea· 

dan beklenmektedir. 

Not Vurul tarihleri ve va· 
purların isimleri ilzerlne deni· 
tlkllklerden mes'uliyet kabul 

edllmu. 

N. 8. - Gell~ tarihleri ve 

vapur tarihlerinde acentemiz 

hiçbir mes'uliyet kabul etmez. 
Telefon No. 2007 • 21)08 

Lira Ltrı Kr. 
1 Beota moıörü 700 5~ 5 

Ciheti 111kerlye için yukarıda cios ve miktarı yızıh bir adet 
Benta motörü ıçık eksiltme suretlle satın ılİnacaktar. İbıleıl 
7,mart,9:35 perşembe günü uat 15 le kışlada .Mst. mv. sa. al. 

ko. nunda yapalacakhr. İıtekliler şartnamesini hergfln komisyon· 
da görebilirler. MünakSBasına iştirak edecek tıllbler 2~90 sayıla 

arttıra• a ve tkeUtme kınunonun ikinci ve üçüncü ve ıartn•· 

mede yazılı veeikalarlle birlilte komisyona milracaatları . 

20 25 l 5 533 

MOetahkem mevkt eı. ıl. ko. nuodan: 
Miktarı Cinsi Muhım. bedeli Beher~kilosuoun Teminatı mu· 

Kilo tahmin edilen f iati vak.kate akçeıl 
Lira kr. Kr. Sı. J.fra kr. 

178500" Arpa 7675 50 4 30 576 

37000 " 1665 4 50 125 
42000 11 1890 4 50 H2 

MQnakaaanın tekli İhale tarihi Gnno Saati 

Kapılı zarf 9,mart,935 Comarte11I 15 
Açık mtınıkıea n " .. 15,5 

.. •• " " " 15,5 
lzmlr M11t. mv. kıtaat hayHnatının yokarıdı cins ve miktar· 

ları yazıla üç kalem arpa lhtlyıcı Qç kıt'a şartname Ue ayn 

ayrı ve hizalarındı yazılı tarih ve gilolerde bfrl11f kapalı zarf ve 

iklet açık münakaea 11orettle kışlada Met. mv. sa. ıl. ko. nuodı 

satın alınıcaktar. lsteklller tarln~melerlni hergün komi11yonda 
görebilirler. Münaka111eına fıtlrak edecekler kapıla zırf lırmı 

ihale eaatintlen bir saat evveline kadar koml11yona vermiş bolu· 

nacıklardır. İstekJiler 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 

ikinci ve ılçQoctı maddelerinde ve tarlnamelerlnde yazıla •cslka· 
larfle birlikte komfsyooı mQracaatlerf. 21 25 1 5 5:rn 

Mtıet. Mv. 118 . al. ko. nundan: 

Miktarı Uzunluğu Geniolfğl Cfnıf 

Adet Metre 

652 6,6 18 Potrel 
:H 4,5 18 .. 
44 3,5 18 "' 
80 4 18 " 
13 7 18 .. 

l 8 18 .. 
821 

Mat. mv. lhtlyıca için yukarıda clo11t v" miktarı yazılı 821 
adet potrel demiri kapalı zarf usolUc satın alanıcaktır. İhalesi 

14,mart,935 perşembe gOoil aaat 15 te lzmlrde kıtlıda Met. m•. 
111. al. ko. nanda yapılac11ktır. Muhammen bedeli 9000 liradır. 

Teminatı movakkate akçe11i 675 liradır. Talipler oartname sure· 
tini her giln komisyonda görebilirler. İstekliler kapalı zarf lırını 
lbıle saatinden bir eaat evvel komisyona vermlt bulanacaktır. 

letekliler 2490 eayıh ırtarma ve eksiltme kanununun 2 inci n 
3 üncü maddelerinde ve şartnamede yazıla ve11lkalarile birlikte 

ihale saatinden evvel komisyona mürac11tlerl. l 5 8 13 647 

• • 
IZMIR 

Esnaf ve Ahali bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M 1 R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. 
---··---

Hertnrln Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir eeoelf k mevduata 
Ahı aylık 
Vadeafs beeabı 

o/o 6 
% 4,1·2 
% 4 falı •erir. 

~ 

c 

' 

J 
1. 
d 
ti 

il 


