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lngiliz Nazırı Barış için V.ar Kuvvetle Çalışacağız, Dedi. iş Bankası Gene) Toplantısı 
~ 

llcsız 

ırakılamazdı. 
Vnayet genel kuroltayının 

r gOnka toplantıeındı, ol· 
kç. eert çeklımeler oldo. Ya· 
il itleri beğenmiyenler, ııôz 

tık, dOododOklerlnf söyle· 
~r. Karşılık verenler de, ya· 

il itlerde, hiçbir yGnden sa· 
ık olmadığını bildirdiler. 

8Qnlar olagao şeylerdir. Yord 
t tıluı işlerini açık açık .ko· 
'ttnıkta fayda vardır. DOtftD· 
lertn çarpıımuıodın iyllfk 
•r. Atılanmızın: "Doğruluk, 

GtGocelerlo çarpışmasından çı · 
t.,, Dt:dlkleri gibi. Bundan 

IGt'QdQr ki, İzmir Vlliyet ge· 
tl lturultıymda da verimli ve 

'rırı. çeki~meler görmekle ee· 
llteğlz, luvaoc duyacağız. 
(tıltınakaıa) knr§ılığı olarak 
ndıAımız (Çekiıme) Oıe· 

e uıon boylu ıöz ıOyle· 

artık buluyoruz Yordun 
lltli çocukları HlllPdaD &e• 

kurultay yelerJ, yord 4ş· 
de yapılacak çekişmelerin 
olacagıaı bizden iyl blllr· 

• Bir Çfltı ..allınclı toplanın 
ubclatları, çekhmclerl, 

b•aana d ku~k 
l~rlnlD gönllllerlnl kırar· 

'• onurlarını yıpratırlarıa nl· 
e 

'•rar? 
hlttoı bogftn tlzerlode dur· 

~ 1ıtedlğlmlz ıorak (Mee'ele), 
e-leket hutaneıine nrllen 

\ P•ruından öttlr(l kurultay· 

\! ... boı yere ~kltme yıpılmıt 
..._,dır. lıln içydzCl tudur: 

._Vilayet encftmenl, bir yapı 
~ lt'or n hunun tutan olan 
'- hırı lira ile Memleket has· 

f: 11
'tioe llAc alıyor. Naeıl al· 

~ ~- ki, b111t11nede, hatta yord· 

'f '-. nrllecek ille kalma· 
dl- ~it r. EncOmen, çok yerinde 
,. ~ lı yaparak, 11tt1ğı binanın 

25 'i "' olan aç bin lirayı, llAc 
~k Gıere haetaneye veriyor. 

' 'P•lın bu çok yerinde tı, 
ı "'\1 bir ıoç imlt ki, kurul· 

'da dile dolanıyor ve hıeta· 
.._ e ll&c alanlara "Mirasyedi,. 

. '- 1ll1or. Bo sözleri keıkl itil· 
'-~Jdlk. Bıetanede yatın zı· 
~t Yurddıolara verilecek Uıicı 
'-tı gôroıek kadar yllrek sız· 
ı~._~ bııka ne olabilir? İşin 

, ht e )'olsozhık varmış, 11tılın 
J· ıı.\~Akar,. ın paraslle gene bir 

hl\ t,, •lrnık gereklrmlt. Böyle 
.... Ilı 

f ht •yıb da, Htılıo yapının 
o;, )-._ "• ile h111tıneye ille ılıoırea, 
0 ttı 11 11 •ykırı it yapılmıı olur· 
~·' o.. D 1 ~- a .. eo 1or. 
~r \ 111 

1111luı söylemek, bir yıea· 
~ldıa lalçlo yapıldığını, ne demek 
~ı, hou bilmemek demek 

~ ~le:i Bir yaaanın, yord ve uluıı 
it' t't b~l daha iyi çnlrmlye ya· 
5 "~ r ıygıt olduğunu pek iyi 
' tlt._ Yan VUAyet encümeni, 

\ı-.,e geçen para ile haetınede 
tdt ''•n baııtalara 114c almakla 

.~~ ,~ııı yapmııtır. Ya UAc 
JI -, 

1Ydı da haatalar ölıeydl 
er· " aı1 k 

~it ta tı? Bogtln ll&c alın. 
,, )tıt ~Çin bıAıranlar, hiç koıko 

''• o zaman btıden daha 

Fransa, Alman l{ararını Hiç Türkiye'nin ökonomik 
Göze Almamak istiyor. Durumunda iyilik Var! 

• iş Bankası Bu Durumda Rol Oyna
F. Buyon, Sulh Tavafları 400000 Mıl- mış, Kazanmış, Eser Vermiş -

yonluk Askeri Bl?k Teklif Etti. ve Kazandırmıştır. -Bay Tevfik Rüşdfl Aras Konseyin 15 Nisanda Davetini Cenevre'ye 
Bildirdi. Taymis, Avrupa'da Almanyasız MO~terek Sistem 

Olamaz, Diyor. Litvinof, Laval'a 1,elgraf Çekti. 

Bay Hitler, Alman hnlkı tnrnfındon eelfımlnnıyor. 

C. Simon Bcrlin'e giderkcnı - Dünya yflzOode barıe ve 
Londrı, 24 (A.A) _ Slr ioBanlar arasında hnennnlyet 

Con 8117mon b~ t n -olan ~ \s k f D 

nl matbuata beyanatta boluna· l bfitün kuvvetlerimizle miicadele 
rak demlıtlr ki: edeceğiz. 

K. itilaf ve Balkan itilafı Siyasası 

B. Titulesko, Belgrad ve 
PaviseNiçin Gidiyormuş? 
Halbuki, ltalyan Gazeteleri Avustur

ya ve Macaristan Askeri Teşkilat 
Lüzumundan Bahsediyorlar. 

• 
~~~~~~--~~~~~~ 

Bakreı, 25 (A.A) - Rador Jovıkyaya gidecektir. Hariciye 

ıjaneından: 

Bıy Tholesko dün aktım 

Belgrad'a hareket etmlıtlr. Orada 
iki glln kaldıktan ıonra Çekoe· 
~~~~~--~~~~~ 

ileri giderek, encümenin niçin 

mOsteşırı bay Sıvel de ayni 
trenle hareket etmiıtlr. Milste· 
tır 8elgrıddao doğruca Bftk· 
rete dönecektir. 

Bftkreı, 25 (A.A) - Alman 
lııtihbarıt bilroııundan: B. Tf · 
toleelto'nun Belgrıd, Parie ee· 

İngiliz Hariciye nazın Jon Simon. 

Saymon elçiden kendisine ve· 
rllecek bir melttobu olub olma· 
dığını sormuı ve elçi de yalnız 

(İyi tali mektuba olduğu) ce· 

vabını vermiştir. 

Tfirk en iyi askerdir: 
Parle, 25 (A.A) - Bay 

Franklen Buyon mecliste ıöy· 

ledlğl nutu~ta solbı muahede· 
lerle taraftır 400 milyonluk 
askeri blok te~ltlll zaruretini 
söylemlı, ittifaka girecek mil· 
letlerln yalnız lslmlerile n(lfuı-

larını zikretmiş ve TOrklye için: 

- Tanıdığım en iyi aııker, 

Demletlr. 

Macaristan'ın fikri: 
Budıpeıte, 24 (A.A) - SelA· 

hlyettar mahıf Ude, hariçte do· 
lışın tıylalar hU4fına olarak 
Macarlııtan'ın, Almanya'oın yap· 
tığı gibi mecburi askerlik biz· 
metl ueulilnft bir tıraf lı olarak 

-- Sono 2 inci yllzde -

Ankara, 24 (A.A) - Bugün kotlulanmıı olduğu kaydedlldlk· 
' ten sonra bankanın bu on yıl· 
lık: çahşmn devresinde hisse
derlaranın kendisinden beklediği 

11 Bankası alel4de genel heyeti 
saat 3 de bankanın merkez 
binasında 'ioplanmıştar. Toplan· 
tıda kamutay başkanı Abdül· 

halik Hende, İktıead bakanı 

Celdl Bayar, meclisi idare aza 

lan, his cdarlar ve banka erkdnı ' 

bulunuyordu. Meclisi idare bne 
kanı Çoruh aylavı Fuad Ton 
cay toplantıda sermayenin 3 
milyon 81 ',290 nın temsil 
edilmekte oldoğono, nizami 
milzakere için lfizım olno ek e 
rlyetfn bulundoğuou ~öyliyerek 
mOzakereyi acmıştır. Bunun 
Ozerlne banka genel Utlbl B. 
Baki meclisi idare ve murekıb· 

ler raporunu ve bankanın 

1934 yılı blAnçoeuno okumuş 

tor. İdare meclisi raporunda 
b J.ft Ôoder Atstllrk'On arza 
ve direktifi ile kurulduğa gftn· 
denherl ulusıal bankacılık ılı· 

nanda çetin olduğu kadar müıı· 
bet başarıcı ve kurucu bir ka· 

rakter taşıyın bankının onuncu 

yıldönftmil geçen Ağuetoeun 

26 ıında sevinç ve gflven ile 

I~ Bankası umum mfidürü 
B_a_y. Jluammer Eriş 

menfeaalerl ulusal ve genel 
dOtilncelerln çerçevesi içinde 
ve bunlara uygun olarak elde 
etmeyi amaç tutması neticesi 
olarak bankının bugCln 11101111 

ökonomlnln en bllytık varbk· 
-- Sonu 3 ncü yflzde 

Mussolini Karagömleklilere Dedi Ki 

''Hiçbir Hadise Italya'yı 
Şaşkın Avlayamıyacak" 
Bay Mussolini, Italya'nın Her Ma

niayı Devireceğjni :söylemiş 
Romı 24 (A.A) - Mflcıdele 

alaylarının teıklllnln ooılttncı 

yılı münaaebetlle Dfiçe Venedlk 
ııarayının balkonundan halka 

hitaben bir nutuk söylemiş ve 
demiştir ki: 

hHtalara ille ılmıdığıoı eora· 
caklırdı. İzmir (Memleket has· 
tanesi) nln ne demek olduğunu 

biz çok iyi biliriz. Yer olma· 
dığı için geri dönen hastaların, 

bııkalarınan koltuğunda mat· 
baamıza gelerek bize derd yan· 
dıldarını henQz unotmıdık. On· 
ları gözönOne getirince yftreğl · 

mlz eızhyor. Bu dorum kar~ı· 
ııındı hastaneye dahı çok yar· 
dım etmek, hastaneyi genişle · 

terek kapılarını bfttüo hHtı 

yurddaılıra açmak gerekirken, 
hlBtıneye llAc ahndığındın ötO· 
r6 IAf söylemek yaraşmaz. 

Esnaf ve Ahali Bankası 
Kongresi Toplandı .. 

Olan olmuttor. Hastaneye 
llac ahnmaeını doğra bulmı· 
yanlar, hastaneye kadar zahmet 
ederek durumu gözden geçirir· 
lerıe bize hık verirler ve lna· 
nıyoruı ki, bizimle beraber 

olurlar. Bir kez daha eöyllyelim: 
Baetıneye yardımda çok g~· 

nlt, çok" cOmerd dananahm. 
Ona no yıpıreak yerindedir. 

** 

Bay Titilleııko 

yahıtlnln baohcı gayesi küçük 

anlatma Ye Balkın anlıımaaı 

devletlerini Alman kararı Gze· 

rlne hAdlı olan •aılyet hık· 

- Sonu 4 nca eahlfede -

-------
E'naf ve Ahali bankaeı yJlhk 

umumi toplıntm dün öğleden 

' Halk evinde 
Konferans Var 

Bu perıembe gClnll saat 
onyedlde Halkevi ealoolarındı 
Kız Muıllfm Mektebi müdOrO 
Bay Mustafa Rahmi Balaban 
tarafından "M o asır hayat te· 
lAkkilerl ortııııoda Türk genç 
Uğlnln hayat gıyeııP~ menuu 

Qzerlnde ıİıühlm ve ılAkah 

bir konferanıı verilecektir. 
Okurlarımn a, bu çok değerli 
konferansı dinlemelerini tn · 
ılye ederiz. 

eonra Ticaret odası konferanıt 

ııalononda toplanmıştır. Heyeti 
umumfyeye idare meclfel baş · 

kanı bıy Hamdi başkınlak et· 
mlştlr. Ôkonoml Bakanlığı ko· 
mlseri ıııfıtlle bakanlık mftra· 
klblerlnden bay NAbf balon· 

muştur. 

EvvelA toplantıyı lştirttk 

edenler teebh edilmiş ve kan1:1ni 
nlBBb mevcud ,olduğu görülerek 
mftzakereye başlanabileceği ko· 
:.olser tarafından btldlrllmfı, 
celee ıçılmııtır. 

Rouıame mucibince idare 
mecllıl ve mllrakabe heyeti ra· 
poro bankanın İzmir ıubeel 
mQdftra bay Atıf tanfındın 

- Sonu 3 nca yazde -

Hay Mussolini bir ııöylevinde 

Siyah gömlekliler! 
Bu an balyan tarihinde 

eaaelı bir andır ve bo itibarla 
maıtıkbel aaırlır tarafındın 

- Sonu 4 neft yaıdo -:. 



lngiliz Nazırı Var Kuv- rT e oya~ 0 cdJ uyum O a ır 

vet~.~1~~~.~:~c~!1:10~~:~~~~ l(ont Bethlen Diyor Ki 
KOçO.k Duyu mi 

teala edemlyeceğl blldlrlllyor. 
SelAhlyettar mahafllln kana· 

atine gôre, Almanya'yı tesllhıt 

hakkı musavatının tanınması, 

ellAhtan tecrid edilen dJğer 

uluslar için mQaavıt hakkının 

taoınmaeıoı intaç edecektir. 

.Bay LitYİoof 'on telgrafı: 

Parla, 2ıi (A.A) - Bakanlar 
mecllel son toplant111ndı bay 
Lavıl'ın Moakova'ya gitmesi 
hakkındı karar verilmesi ftze· 
rlne bay Lttvlnof bay Lnıl'e 

bir telgraf çekerek bu mölAka· 
tın Fransız • Sovyet teşriki 

meaalelnln takvlyealne ve hı· 

ki.ki bırıe zamanları taharrisi 
yolunda yeni bir merhale tef · 
kU edeceğt kanaatinde bulun· 
doğunu blldlrmletlr. 

Fransa'nın fikri: 
Paris, 25 (A.A) - Bası al· 

yıaal mabıf ilde Pırfs'tekl ilçler 
gôrftemealnln İngiltere • Fransa 
n İtalya ar1s1Dda uluslar araeı 
faaliyetleri hakkında gôrüe bir· 
Uğlnl ıııkat ettiği kanaati izhar 
edilmektedir. B. Laval Fransız 
bGkdmetlnln cereyan etmekte 
olan mbıkerelerde Alman ka· 
nrını nazarı itibara almamak 
lıtedJğlnl n buna binaen ıllAh· 

eıılanma anlaomaaı hakkındı 

cereyan edecek mftzakerelerln 
flmdlye kadar olduğu gibi mn· 
cut muahede hGkOmlerlne lıtl· 

nat etmeıl IAzımgeleceğlnl ııôy· 

lemletlr. 
B. L.val, Franııa'nın lnglltere 

n İtalya tarafından tanlb edl· 
len doğu n orta A vropa mi· 
eaklannı tahakkuk ettirmek 
Hmlnde olduğunu llhe eyle · 
mletlr. 

Londra, 2st (A.A) - Royter 
Ajanıından: 

Anadolu AjansJDın bir lehli · 
ğlne gôre, Tilrklye dıean leleri 
bakanı ve aluıılır derneği kon· 
ııeyl baekanı B. Tevf lk Rtııd<' 
Araı uluslar konııeylnl Straze 
konferansından ııo~ra 15 nl· 
eanda lçtimaa davet etmlıtlr. 

Ankara, 2( (A.A) - Straze 
konferanııının 11 Nisanda top· 
lanaca~ını n bogGnlerde ya· 
pılmakta olan hızı diplomatik 
temasların da o tarihe kadar 
bitml~ olacağını nazarı dikkate 
alan dıe leleri bıkını ve ulua· 
lar korumu konseyi baekanı B. 
Tevf lk Raedcı Ara1'ın konseyi 
15 nisanda lçtimaa davet etmesi 
lbumnno oluıl.r korumu genel 
kitlpU~lne bildirdiği hıber alın· 

mııtır. 

Fransa'nın 

Maksadı Neymi''! 
Var~ova, 25 (A·A) - Askeri 

Polııka mecmuaeı yazıyor: 

Franu'nın uluslar ,derneğine 

mllracaatlnln, Almanya'nın İn. 
glltere tarafından lııtenllen olue· 
lar derneğine avdetine mAnl 
olmaya matuf olduğu zannedl· 
leblflr. Konseyin toplantııına 

gelince, ılmdlye kadar yapılan 

tecrilbeler dernek ve konseyin 
böyle bir vaztye~te zayıf icraat 
lmkAnları hakkında ıapbeye yer 
bırakmamaktadır. 

Avrupa, 
Almanyasız Olamaz .. 

Londra, 25 (A.A) - Alman 
htthbarat barosundan; 

Sanday Taymls gazetesi Der· 
lln gôrnımelerl f çln (Mes'ut 
netice eınarelerl) baelığı albnda 
neerettlğl bir makalede diyor ki: 

- Berlln konferanıının mil· 
hlm aedceler nreeeji glnJkçe 

Merkezi vaziyeti, nilfos ve aı· 

keri kuvveti itibarile AVl'Dpı'dı 
Almanya'ıız mü~terek slatem 
olamaz. 

Oheerver gazetesi de: 
- Almanya'nın kendi hırici 

alyıaasına hAklm olmayı tercih 
ettiği AelkArdır. Demektedir. 

l.atanbol 25 (Hoıusf) 
Jornıl gazeteıılnln muhabirine 
göre Polouyanın Berlln ıef iri 
Almanyaoıo 16 şubatta verml~ 
olduğa kararlar hakkında pro· 
teetoda bolunmoı, bütün dan· 
yada bu hAdlsenlo uyandırdığı 

gayri mdsald ve endişeli hava 
Qzerlne Almanya ~nın dostane 
ntzarı dikkatini çekmiştir. 

Çekoslovakya hudutlarının 

mubafızaama ve ezctimle yeni· 
den latlhkAmlar lnıuı ile ha· 
dud muhafaza kıtaatının takv·ı. 
yesine dair haberler selAhlyet· 
tar membadan tekzlb edllmek· 
tedlr. 

V akıt ve zamanı ile haber 
verilen bu tedbirler aylardın· 

beri tedricen alınmıe olob eaa· 
aen baıhca kııımı iki yıllık biz. 
metl askeriyenin fadeıl keyfi· 
yeti olan milli mlldıfaa prog· 
ramının moktezlyatındandır. 

İstanbul, 25 (Huııuei~ - Slr 
Con Saymon ile Lord Eden 
Berlln·İoglltere eefaretiode ve· 
rllen ziyafette boloamuelardır. 

Mazıkerata bugGn nat 10,30 
da hariciye nezaretinde haela· 
nacaktır. 

8. Bitler mfıaftrlerl saat 11 
de kabul edecektir. 

lngtllz gazeteleri Slr Say· 
mon ile bay Bitler ıraııJDda 

henGz gôrGeme olmadın eu 
noktalar Gzerlnde bllhusı ııırar 

etmektedirler: 

1 - Sulhun tanzim teekl· 
Une lhım olan muabedelerln 
kodalyetlnl Almanya'oın tını· 

masa. 
2 - Slr Sıymon'on nzl· 

1'41 mahdod, ayol zamanda bu 
vazife mOblm olmakla J>eraber 
hiçbir zaman kat'i kararlar 
verdirecek mahiyette değildir. 

İogtllz.Almın mUzakeratı e& · 

naaJDda Memel meı'eleslnln 

bir rol oynıyacağı hakkında 

rivayetler dônllyor. 
Bu husustaki dfttOocelerl ııo· 

rulan İngiliz mehaflli Meme· 
lin mukadderatının bu mOza . 
kereler eenaaında mevzuubahis 
edileceğini iddia etmenin saçma 
oldoğono zira Memel idaresinin 
ancak olqalır kurumuna taal · 
hik eder bir meıı'el• bulunda· 
ğunn ııöylemlılerdlr. 

Fransız matbuatı Berfin mil· 
zakerelerl hakkında endleele· 
rlnl muhafaza etmekte, Fransa 
ile lngUtere'yl ayırmak latlyen 
Almanya'oın İnglllz'lere sadece 
ıeklen imtiyazlar vermeğe razı 

olmaıındın korkmaktadırlar. 

İııtınbul, 25 (Hoııusi)- Ber· 
lfn'den bildiriliyor : 

Slr Con Saymon Lord Eden 
ve İnglllz bayok elçisi b. Fi· 
lf ple Ue mQzıkereler bo sabah 
aaat 10,15 te b. Hltler'fn nez. 
dinde baelamıetır. M Dzakerede 
b. Fon Nôrat ile sllAbaızlaoma 
meı'eleleri için b. Hltler'ln 
(Fonde dö Puvarı) olan b. Fon 
Rlbbentrop hazır bolonmoftur. 
MGzakerelere öğle vakti kıııı 
bir fasıladan sonıa baılanacaktır. 

İstıubul, 25 (Bosusi) . -
Franeız gezeteleri, 1nglllzlerin 
mGeterek neıredllen tebliği, 

sonradan değlıtirdlklerinl yaz· 
maktadırlar. 

Vali -Alman Taraftarı Gruhtan Birinin ÜS· Profesörle 
Şaşala Gitti. 

tün Gelmemesi için ltalyaya Muhtacız v.u Generaı Ktzım 
ıehrlmlzde bulunmakta 
yOksek ziraat enııtltGııG Bodapette 25 (A.A) - Eski başbakan Kont Bethlen ıöyledlğl bir ııöylevde demiştir ki : 

- Dıı slya,ımızın esası bogan İtalya ·~ıcar dostluğudur. Yalnız mtıtekabil aamlmlyet değil, kimya profeeôrü bay Fo 
menfeatlerlmlz de bôyle lcabettfrdlğfnden bo doıtluk dıe •ııly•aamızın eeaeı. olmoetor. 

Kont Bethlen Alman taraftarı bir elyaaet taklb etmenin lmk&nıız oldo~o çftnktı Almınyanın 
orta Avropada Alman aleyhtarı bir ılyasa takıbl lmkAnını bırakmıyacak kad•r kuvvetli olduğunu 
il he ed"rek demietlr ki: 

Hayde ile Ankara toprak 
tltGıft eef l doktor bay ~ 
ümer dan eaeal kaynağını 
mlelerdlr. Profesör orada 

- Birbirine raklb olan Franaının tuttuğu Sin grubu ile Alman 
Avropada ftaUln gelmemesi için İtalyanın doatloğunı mohtacıı. 

--------·· ............ 1 

taraftarı grobtan birinin orta ıoyonon radyoaktivite 
mından tetklkatta bulu• 
neticeden memnun kıl 

Şapl soyu bftyllk bir Is 
vadetmektedlr. Profesör; Kayseri Fabrikası Bitiyor Ibnissuuda 

Y 1 S . k d katına dair bir r1por bazı 

Temmuzda Tamamen iş- apı a~ .•. 0 .. 
1 as · calr.tır. 

- Ziraat Mektebleri 

ı ~ 8 } · kl AtatOrk, Arab Kralı· M 1 emege aş ıyaca Ir.. naDuygularınıBildirdi ezun arı 
Ziraat mekteblerl mez 

lıtanbol, 25 (Buıosi) - Kayserl'de yapılmakta olan mensucat 
fabrikası inşaatı ikmal edilmek Ozeredir. Bo fabrika, Nlııandı 

Ankar~, 2!1 (A.A) - Arab_'ı · cemiyeti lzmlr tabeılnln 
tan kralı.lbnfeıood Hazretlerıle toplantıııı pereembe gGnft 

kıamen, Temmuzda tamamen lelemeğe baıhyacaktır. vellahd hazretlerine yapılan onaltıda Hılkevl ıııloD 

Tnrk - lngiliz Ticaret Muahedesi 

Müzakereye, Ankara'da 

aulkaed mOoaaebetlle RelılcOm · yapılacaktır. 
borumuz AtatGrk'an gnnderdlk· D l. G. d. 
teri telyazısı ve kareıhğı •eağı· e 1 1 ıyor 
dadır: Şehrimiz memleket h 

Suudi Arablıtan kralı hae· ılnde delller koğuıonda t 
altında bulanan akıl b 

Y enideo Başlanacaktır methi AbdGl&zlz İbolaeaod Baz. dan onblrlnln İatanbol 
retleri 

(Mekke) 
İstanbul, 25 (Hoaoıi) - Yarıda kılmış olan TOrklye · İngll· Zatı phanenlz 'fe vellahd 

tere ticaret moabedeıl nln mOzıkereıılne haftaya burada iki taraf Hazretlerine kıroı yapılan eul. 
morahbaaları ar11mda devam olônacıktır. kaııddan kurtulduğunuzu bftydk 

-------------------------------
K d D k M 1 

bir memnunf1etle haber aldım. 
amutay a Üll (l l (lza~ere er. Bu münasebetle gerek zatı eaha· 

ı Ik• s ı y 6 nelerinin ve gerek veUıhd Hznln ö en 1 ay avın e rı ne saadet Ve ııağlık içinde daha ozon 
yaıamalarını yftrekten dilerim. 

Seçi. m" Yapılacaktır. Kama] AtatOrk 
Kamll AtatOrk Hazretleri: 

TOrklye relslcftmhoru 
Ankara, 25 (Hoııoai) - Kamutay, bugGn toplanarak, Aksaray 

aaylavı Yusuf Akçora ile Falk'ın ölftm(l için bir dakika ıGktit 

etmle ve bundan sonra ruznamedekl maddelerin mftzakereslne 
geçllmlıtlr. Ölen bu iki ııaylavın yerine yeni intibah için emir 
nrllecektir. 

Tnrk Dili Tetkik Heyeti 

(Ankara) 
Solkasddan kortolmamız dola· 

yııılle vaki tebrlkAtı devletlerine 
teıekktır eder, saadet ve refa· 
hınızı temenni ederiz. 

AbdOIAziz 

Ulus Gazetesinde Türkçe iskan Genel 
Mndnrn Oluyor .. 

Kelimeleri Neşrediyor. 
Ankara, 25 (Hosuai) - Tilrk dili tetkik heyeti, Ttırkçe ke· 

llmelerl, Ulus gazeteılnde neıre baelamıetar. Enctımen, ntındao· 

lardan daha iyi kıreılağını bilenler varaa bir ayda bildirmelerini 
beyanname ile istemektedir. Adliyeye, TGre bakanlığı ve sel&m 
yerine de F.sen kelimeleri kullanılmaktadır. 

Fransa'nın Fevkalade Komiseri 

Istanhul'a Geldi ve Temas 
için Ankara'ya Gitti. 

İıtanbul, 25 (Huııosi) - Fransa'nın Suriye fevkalade komiseri 
bogtıu eehrlmlze gelmiı ve Ankarı'ya gltmlıtlr. 

Komiser kendlıılle ·gôrOeen gazetecilere, Ankara'da TGrklye. 
Suriye araııında iyi komeulok miinaaebetlle eml'k işinin konuşu· 

lacağını eöylemletlr. 

letanbul, 25 (Ho11011i) - İz. 
mit valisi BaT Faik 'in lakin 
genel mtıdGrlilğDne tayin edile· 
ceği haber ahnm,etır. 

Liman Nizamna
mesi Geldi 

İzmir liman leleri umum 
müdOrlOğü tarafmdın tatbik 
edilmek üzer" hazırlanın 'fe 

Bakanlar Heyetince taadlk 
olunan .. İzmir limanı nizam· 
oamealw ıehrlmlzdekl al&kadar· 
lara gelml,tlr. Bu nizamname 
mucibince llmın; dış, orta ve 
iç llmıu namlarile ftç ayralmak· 
ta ve vapurların bo limanlarda 
ne ııuretle kalacakları hakkında 
uzun izahat ~eıtlmektedlr. 

köy akıl baataneıılne g6 
meal kırarlaetırılmıetır. P 
be gGnkft vapurla Ü 
gönderlleceklerdlr. 

z. Bankası Kong 
Ziraat Bankaaı heyeti 

mlyesl Mayııı ayında fnk 
olarak toplanacaktır •. vu• 
gelen bir bildirimde kı" 
vlllyet morabhaalannın 

mine derhal bıolanmuı 
rllmletlr. 

Bay Saip 
Şehrimi• belediye dokl 

ğona Sıbhıt ve içtimai ID 

net bakanlığınca Tlre'de ıe 
doktor bay S.lp tayin 
TC tehrlmfze gelerek yeof 
zlfeslne baılamıetır. 

Yunan isyan• 
Yarın Tayyare 

jSinemasında Başlı 
Venlzeloa'on başkanbğı 

Yonınlstın'da çıkın ve b 
dftnya ef k&rı umomlyeılol 
yecanı dlleüren Yunın 
(Fo:r) tarafındın filme ah 
ıuretlle teablt edllmlıtlr. 

Bu enteresan f lllm yatı 
itibaren cNanu filmine U' 
ten (Tayyare slnemaeı )ndı 
terilecektlr. Bdttln oku 
rımıza hararetle tavsiye ecl 

Hitler'le GörftştO• 
111tınbul1 25 (Hoıaaf) _... 

glllz hariciye nazırı bay 
mon Berlln'de pırlak bit 
rette karıılanmııtır. Bay Si 
bay Hltler'le ilk kona 

----------------------------------------------------------------------------------------: 
Bu aabah haelınan İngiliz lln'e gelmlılerdlr. İogtliz· Alman 

Alman görilemelerlne öğleden ~ôrGşmelerlne bo aabıh baelan· 
ııonra kısa bir tevakkufu mft· 
tf'akıb devam edilecektir. 

Berlln 25 (A.A) - Alman 
latlbhırat biiroaundın: 

Baıı ecnebi gazeteler Lehla· 
tın bftytık elçlııloln hariciye 
bakanını ziyretl mtlnasebetlle 
bu elçinin 16 oubat tarihli 
Alman kararını prôtesto etti· 
ğlnl yazmıelardır. SelAhlyettar 
mıhafild6 bu haberin kat'iy· 
yen asılsız olduğu bildirilmek· 
tedir. 

J...ondra, 25 (A.A) - Slr Con 
Saymon ile bay Eden dan ôğ· 

leden aoma tayyıre ile Ber· 

mııtır. Konferanııın açılmaaında 

bir tarıtf tan Slr Con Saymon 

bay Eden lnglltere'nln Berlln 
sel iri Sir Eri it FUf pis ve bir 
taraftan da bay Bitler, Baron 
Von Nörıt ve Von Rlbbentrop 

hazır bulunmuşlardır. GörOt· 
melere yarında devam edUe· 
cektlr. 

Çıreamba gtınü Sir Con Sıy· . 
mon tayyare ile Londra'ya 
dnnecek bıy Eden Moııkova 'ya 
hareket edecektir. Motkova'dan 
ııonra V arfQva 'fe Prağı slyuet 
edecek olu hay Eden 4 Dl· 

ııanda Londra'ya dôneceğlnl 

Omld etmektedir. 
Bay Eden 11 nlııanda seya· 

bati neticelerini kabine ve 
parlAmentoya bir raporla bil· 
dlrecektlr. 

Umumi vaziyet, lnglllz ha· 
kanlannan raporlarlle aydın· 

lıomıe bir eekllde Straze~de 

bay Muuollnl. bay I~aval ve 
Slr con Saymon arasında yapı· 
lacak:, konferansta gôzden geçi· 
rJlecektlr. Franaa'n-n, Alman· 
ya'nm 16 mart bırel:etl üze· 
rlne uloıılar koromona yaptığı 
mGracaıt 16 nleanda fevkal&de 
toplanacak olan ulular koru· 
mu koa1eylnde gôrltGlecekılr. 

MART 
1935 
Kuım 
139 

26 
SAL 1 

Arabi 1353 
21 Zilhicce 

Ev.kat 
GGneı 
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Bnyoklerimize 
Saygı 
ve Tazimler. '. İzmir Esnaf ve Ahali ban· 

kısının yedinci genel ıoplan 
tası dolıyıılle, BüyiUderlmlze, 

•eığıdakl telyazılarlle tazim 

ve aaygı telgrafları çekllmletlr: 
Kımal Atatürk 

BOyük Relalcümhor Ankara 

Uluaomur;a göıterdlğlnlz Uer 
leme ve yükselme yoluna ka· 

lılarak 928 yılında korolan 

ve beğenlelnizden gOç alarak 
serpilen bankımız bogön ye · 

dinci gent:l toplantııını yaptı. 
Buyük varlığınız lçfn duydok· 
ları içli bağlantıyı bu müoa· 

Bebede de göstermlye fırsat bu 

lan ortaklarımız en derin ııay. 
gılarını yüce katınıza sunmayı 

cookun bir ıevlncle istediler. 

Biç sönmlyen ve hergön artan 
bnğlılıldarımızı ve ebedi lna· 

ıumııı arzeder, çok yaşama· 
tıızı dilerim. 

Jzmlr Esnaf ve Ahali ban· 

kaaı genel toplantı başkanı 
Hamdi Akyürek 

General ismet İnönft 
BOyük Baovekll Ankara 

Ulusumuza slyHal ve soysal 
alanlarda kazandırdığınız ynce 

Yere ne kadar yakışır olduğa· 

tnozu ökonomlk l!erpillşlerle 

de gö!ltermek için açtığınız 
llerleyle yolunun inanlı yolcu· 

ları olan bankamız ortakları 
hogtıokn ve yedinci genel top 

lantılarında yobek şahsınız 
lı;f 11 besledi klerl bağlantılı ve 

içli sevginin coşkunluğunu 
gösterdiler. Yükt1ek katıoıza 
eo derin saygılarla arzeder ve 

Yorda er.rpllme, ulusa yükeı::l· 

ine gftcft veren değerli baş· 
kanlığınıztn çok !!eneler uza 

lnasına dilerim. 

lıı:nır Esnaf ve Ahali bankaeı 
genel toplantı başkanı 

Hamdi Akyürek 

lktıHd Bakanlığına 
Ortaklarımız bugün yedinci 

~nel toplantısın' yaptılar. 
Gitsek bakanlığınızın banka· 

tbııda yaptırdığı teftle sonnnç· 
1•ranı öğrendiler. Ortakların 
lıa1t1annı korumak, kanun 
hGktımlerinln yürümesini göz 

Gıuıade bulundurmak yolunda 
lôeterdlğinlz değerli alAka 

:rtaklar1mızı sevinçle doldur· 
ta. Duyulan onkranı ve göe · 

terilen ıevlncl aayan bakan· 

~~ınıza bildirmf'ğl 1 ttlCakla 
•rırlaıtırdılar· Karana hans 

'erdiği teref il ödevi derin 
İYgılarla yerine getiririm. 
tnıtr Esnaf ve Ahali bankası 

genel toplantı başkanı 

Hamdi AkyQrek 

Bay Celil Bayar 

lktıead Veklll 

la Bogno yedinci genel top· 
llbaını yapan bankamız or· 

ltklırı yerinde ve zamanında 
•ld 6 
• 

1e•nız tutumların genelik 
d. e levlnc getiren sonuncların· 
aıı duydukları inanla değerli 

~ltınlığınızın kıymetli verim· 

1~t~le oluaa tattırdığınız geniş· 
tt~•n trtmaeını dileyerek de· 
lı il saygıların• sonarlar. 

tnlr Eanaf ve Ahali bankası 
genel toplantı başkanı 

0 _ Hamdi Akyürek 
-.y Receb Peker 

C. H. _F, Genel Katibi 

ı,,8ugf1n yedinci genel top 
ltl tısını yıpan bankamız or· 

•a ~ıra yurda genltlik ve ulu· 
l)t BlflnlClk vermek için en 
ı. Yolları açan yace Fırkamı· 
it il YClkeek kahoa en içli bağ· 
"latılınnı ve değerli tahsı· 
~ı. gönfllden gelen aevgi ve 
lıYgtlannı ıunar. 

tblr Eınaf ve Ahali bankası 
geDel toplantı batkanı 

Bamdl Ak.yürek 

] 
iş Bnnkası · 

G Ü ını lÜ ını ş a ır dl lY y lY ~ o al ır ~ ~ Genel Toplantısı. 
Nazilli F ahriliası l~in. Ticaret Odaları 

Kongresinde. 

Bir Rus Heyeti Geldi. Bugün Nazilli'ye Mozakere."Edi-
ıecek Maddeler 

Giderek Tetkikatta Bulunacaktır. Tesbiı Edildi. 

Nazilli'de hükumetçe loşa 

edilecek olan bt'z fabrikası fçlo 

tetkikat yapmak üzere dOo ak · 

şam fstanbul'dan şehrimize mft· 

tahassıelardan mürekkep beş 

klelllk bir Rus heyeti gelmiştir. 

Rosya'dakl (Türkstroy) lu~aat 

kurumu nıütabassıs mühendis· 

lerioden mürekkep olan heye 

tin ~r.fl bay Zlhllndfr, heyette 

Eroin 
---···---

! Kaçakçılı-
ğı Tahkikatı 

Genişletiliyor .. 

--------~~-~-
bul un an diğer mühendisler bay 

Rodveekt, bay Üooviç, bay Şe· 
varof, bay Ürendir. M6tahaesıe 
heyetle birlikte Nazilli bez fab · 

rlkaeı müdfitü olacak olan Sü· 
mer Bank Bnk1rkily bı-z fahri 

kası müdürü bay Fazlı Turgay 

iltı Sümer Bank mühendisle· 

rlndeo bay Saylan ve bay He 

şat ta birllkte gelmiştir. 

Mütahaıms hevet Ba~mahane , 
istasyonunda şehrimiz Sovyet 

Rut1ya general konsolosu bay 

Treotfyr.f Ilı~ ıııılyctindekl heyet 

ve Sümer Bank'ın lznıJr vekili 

l!ıfatlle bay Nt'ş'et Erten ve 

daha birço~ zevat ıarafından 
karşılanmıştır. 

Dün akşam Egtpalas'ta kal 

mış olnn mütahassıe heyet ~e · 

ref inc bir ziyafet verilmletlr. 

Esnaf ve Ahali 
Bankası Kong
resi Toplandı. 

Ziyafette rnmlmi basbıhallerde 

bulunulmuştur. 

Mütahaseıs heyet, bugün hu· 
ıuei bir ıııotokarla Nazilli'ye 

gidecektir. Nazilli'de bez fab 

rlkaeının tuşa edtfeceğl yer 

görülecek ve burada teknik 

bakımından tetldkıtta bulunu· 

lacaktır. Heyetle birlikte gelmiş 

olan lsviçre'lf su mütaha!eısı da 

fııhdkanın kurulacağı yerde ya 

pılacak su ı~shatı hakkında 

lt'.tklkatta bulunacaktır. 

1\1ütahal!s111 heyet; Na1illl'de 

üç dört gün kalacak ve tetki · 

katını bitirdikten sonra şehri· 

mlze gt'lcrek Ankora•ya gide· 
Cl'ktlr 

Heyetin verecf'ğf rapor ve 

bazırlıyacağı plan üzerine fııb· 

rilrnoın inşasına hoşlanacaktır. 

.................. 
ANADOLU 

Şehrimizdeki alakadarlara ge 

len malumata göre Dördüncü 

Türk Ticaret ve Sanayi odaları 
21 Mayıl! 9;35 ealı günü An· 

kara'da toplanacak ve 28 Mayıs 
akşamına kadar devam edecek· 

tir. Bu kongreye her vllıiyet 

mıotakaeı dabillnd~kl tlcartt 
odasından ikişer üye iştirak 

edeceği !JehrlmJzdekl alakadar· 
tara blldfriloJiştir. 

Kongre ruznamesloln bışlıca 

mıddelerl şunlardır: 

ihracat mallarımızın uluslar
arası plyaealarda rekabetini le· 

mln edecek amillerin tetkiki, 

ihracat Olallarımızın standardi 
zaayonu, Türklye•de'! denizaltı 

snvetinln iç ve dış piyasa nok. 

taıııından letlsm11rı. 

Kongrenin hedef 1 mllli tlca· 

ret ve ~anayllmlze faydalı ola · 
cak kararları almık ve lcab 

,.den , noktalar hakkında ıemen 

nllf'rde bolonmaktır. 

------- İhracat ticareti noktasından 
Günlük Siyasal Gazete kongrenin nazarını vez'etmeğl 

Sahip ve Başyazga111 faydalı ı;öıülen husal!ları ve 
Haydar Hfiedü ÔKTEM ruznaml'! mennu hakkında nolt· ----···· _ Ha~ı 1 inci yüzde Umumi neoriyat ve yazı i~leri ıai nazarlarını bir raporla 15 

nıüılürü: Kemal Tallit KARACA nisaDa kadar bildirmeleri Tiırk· 
okunmuştur. ·----fılıırehnrıer.i: of fe dış memf,.kdler lf'şkll4ııoa 

Rapor lıakkındıı hiç kimB~ lzmir 1kinci Bc)·ler ~okallı d " ve ış memlekeılerdetl Türle 
söz almadı ve it1ifakle taca\iib C. Halk Fırkası binası içinde 

f tlceret cıdalerına ve ökonoml 
rdlldi. Blanı;o VP. kar zarar Telgraf: zmir ··ANADOLU 

Telefon: 2i76 .. Posta lı.utuau 105 Bakarı lığı teşkilatı olmayan yn 
he~alıı ok unda. Blaııçn bak. 

ABONE ŞERAiTi: lerde elçiliklerimize blldlril· 
kında san 'ut mektebi eski mil· 

Yıllığı 1200, Altı aylıgı 700, Üç mfştlr. 
dürü muallim boy Ferid, bay •}lığı 500 kuruştur. Şt>hrimiz Türkof Is şubtsl bu 
Sıılıh ve Fflibell buy Ahmed Yabancı memleketler için tıeoelik bildirim fizerfne Ege mıntaka 
eöz aldılar. Biançonnn aktif abt)oe ücreti 27 liradır. .h 

lleryerde 5 Kuructur. sının ı racat vazfyeıl ve ihra· 
kısmındaki bazı heeablar hak v 

- Batı 1 ıncl yilzde -
tarından ve temel tışlıklarındın 

biri olmak onurunu kazandığı 

i~aret edilmekte idi. 

Bundan aonra raporda illlı:f'. · 

nln llrelim iş ve sın'ıt alınla· 

rındı büyük eserler orraya koy· 
muş olmaaındao aldığı kuvvet 

ile baokanın gtlecek on yıf 

i inde de verimli i"ler bıvarı· 

cağını olan eauılmaı inancı 

işaret ve Olke dışındaki öko· 
noml durumunun ana hatları 

kaydedilerek memleket içi 

ök:onoml durumuoa geçllmek· 
tedir. Bu durum etrafında 9fl· 

rllen mal ti mata göre, 1933 ıe 

dtlşme nisbeıi azalmıe olan dıı 

llcaretl mizln kıymet bakımın· 

dan gerilemeıl dd 1934. le dnr· 
mue, kırlzdcnberl ilk df'fa ola· 

rak bir yükselme göettrmiı ve 

yükseliş aeklz milyon liray• 

varmıştır. 

Ülkenin gt'!nel alıe verişi akı · 
tındaki bu canlılığın iyi teılr· 

leıl dnleı gelirlerfoln tahelllode 

de krndinl göetermfıtfr. Ôko· 

nominto dtğlşik alaolarında 

ulu11l varlık ve kazanç arttıkça 

devlet malf ye•lnln de konet· 

lenmesl ve genlşlemeıl 1934 
yılındı bütçemiz hem denk 

giımto ve hem de tahstllt mlk· 

ıarı geçeo yıla göre 24 milyon 

lira fazla olmootur. Gerek ba 
gelir fazlası VI" gerek bGtçeola 

denk ytırOmesl Ttırk par111nın 

Hğiamlığını da artırmıotır. Bil· 

hae~a arazi ve ~ azaoç ve ltıllh· 

lak vergileri loblearlar gf'llrle 

rinde görülrn (nialı~ ler öko 

oomik durumumuzun l 9:l4 ıe 

gö~terdf ği kalkınma ve iyllto 

meyi tt.harfiz ettirmektedir. 

19:i4 de dı,arı gönderdiğimiz 

- Sonu 6 ıocı yOzde -
--~~~-.... -~~---cat maddelerimizin sürümü 

kın de izahat ll!tediler. Günü geçmiı nüshalar 25 kuruştur. noktasından düşüncelerini bir El ek tiri k 
Bay Hamdi bunlar hakkında ANADOLU MATBAASINDA raporla koogreye bildirmek için 

Deynekci th~an ve kansı izahat verdi. Bo izahat k4fl BASILMIŞTJR tetldlrata girişmiştir. Şirketinin 
Eroin ka~k~lan hakkında g&Qldü ve başka da ~z ledyenl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

zabıtaca yapılmakta olan tahkl · olmadığı için bllnço taedlk graf gönderllmeal ittifakla ka· Neticede yeni idare meclielne Bize Cevabı, 
k 1 l il L dl T edilerek idare meclisine ibra rar altına alındı. 670 reyle bay Hamdi, 726 

at gen e et me te r. epe· olundu. Roznamenfo dördftrıcn mad· reyle bay Rahmi, 659 re.vle 
cik.'t~ Bahçe sokağındaki evinde 

desinde yazılı bankıı işlerinden bay Nuri 65S bay Şerafeddin 
eroin Batarken yakalanan Dey· 9:34 yıhnda Ök.onoml Ba· ' " 

doğacak zaruret halinde gayri· Serbesoğlo, 638 r~yle bay Ka 
nekçl Emin ile karısı Hikmet; kanlığı müfertlşlerl tarafıodan 

menkul eatm almık için idare zım Alaşthir'Ji, 594 reyle bay 
dön akşam geç vakıt ihtisas yapılan ve üç ay devam eden 

mahkemesi eorı:ru bAklmllğine t f ti l ıt i d il 
meclisine selAblyet verildi. Mehmed Akosmao oğlu omomi 

"' e ş er ne cel! n e ver en Bundan sonra yeni idare vllıtyet meclisi namına idarP. 
verilmişlerdir. İsrlcvablarına hu· rapor okunda ve bankanın 11 ı b dl b 
gfin bışianacakhr. Arsalı Ah· 4 uamelat h kk d 

meclisinin seçimine başlandı. mec s ne mü en 8 a)· Aziz 
umumı m 1 a ın a Nizamnameye göre en kıdemli ltıtlrak efmekt~dir. Seçimi D!U· 

med'le diğer altı eroin ka· hl d ı ı vi d'ldi 
1 see ar ar en r e 1 

• azadan üçüncünün ~ekilmesi len yapıldı. Bu suretle yeni 
çakçısı htieaa sorgu hakim· d b k 

Bu rapor a an a muamele · lbımeelhordo. Bunlar Bay meclfe yedi kişiden mOrekkeb 
Uğinde letlcvab edlldlkten l!Onra ı lb ·ı ., / 

d lerlnfn esas t arı e mükem· 9 .. mdt, bay Nuri, n:.eecrret olarak t~•ekkill etmlatlr. Mü· bunlar an yalnız Arealı Ahmed .. " " 
tevkif olonmoş, diğerleri hak· mel olduğu ve i~lerln iyi yO· oteli sahibi ve FillbeH bay rakabe heyeti seçiminde de 

kındakl tahkikatın gayri mev· rümekte bulunduğu bildirili· Rahmi idi. Ç<"kildller ve idare cümhuriyet merkez bankası 
kuf olarak devamı kararlaştml · yordu. Ökoooml Bakanlığının nıeclleinio baştanbaea yeniden mildürü bay Mecid, muallim 
mıştır. böyle mUli bir müess~ıeye karşı intihabının yapılrouı mevzoo· hay Nazmi •e forbea mOdürü 

Arsala Ahmed'le Jetanbul'lu ciddi bir tefdş euretlle göster· baheoldu, kabul edildi ve gizli bay Kamil seçilmişlerdir. 
Hidıyet'ln ve Emln'in evleri dlğl alakadan heyeti umumi· rey He seçim yapıldı. Reylerin Banka 934 yıhnda 140,184 
zabıtRca k~pattmlmıştır: yece teşekkür edilmesi ve tel tasnifi iki saat kadar eürdi1. lira 42 kuruş kir etmiştir. Bu 

, kardan hissedarlara safi te· 

c:;r ~ '° \\O ~ I!:=' IS\ s OD R==\\ IB\ m ~ la o mettü olarak 85,:30~ lira 60 
U (9J Y/ Y/ (9J U \g" U U \9"' ~ i:2) kuruş kiir tevzi edecektir. His· 

elefon : 3151 Yarın 27 Mart çarşamba gününden hlbıren Telefon : 3151 eedarlar bo suretle yfizde 4 
Emllles Zola'oan bütün dünya diUerine çeYrllen ölmez eserinden muktebes ni!!betlnde bir kir almış ola 
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NANA: 
NANA: 

NANA: 

NANA: 
NANA: 

Büyük bir aşkın vazlh bir hlkAyesldlr. 

Tanıtmamış bir kadını bugün yıldız mertebesine çıkarmıştır. 

Anna Steo'ln büyük bir muvaffakıyetle oynadığı şaheserdir. 
Hayatın ve robun en derin noktalarına_ temas eder. 

Aylardaoberl bekleoUen !ilimdir. 

Bugiln son defa olarak 

l -- Demirhane Müdürü, 2 -- Şopeıı'in Gece 
Enini, 3 -- DEDE .. 

Ayrıca: FOX Dünya Havadisleri .. 

Seanslar • 15 - 17 Demirhane MüdürO, 17 - 21.15 Dede. DİKKAT: Son 21,15 
• seansı (Ucuz halk seanaı) dır. Flatler 25 !35 50 kuruetur. 

caklardır. Tevziat haziran lbtl· 

dasında yapılacaktır. 

Bisaedarlar, umumi bt>.yet 
toplantısından çok memnun 

olarak ayrılmışludır. TeşekkCU 

ettiği gOndenberl memlekete 

faldell olmıya çalışan İzmir 
esnaf ve ahali bankaaına mo· 

vıffak.ıyetler dileriz. 

Bay Belıçet Salih 
Stokholmde bulunan belediye 

baokanı doktor bay Behçet 

Uz ile otomatik telefon elrketl 

idare mecltel başka~ı Tireli 

bay İsmail Hakkı ve tlrket 

müdfirfi bay Rap'ın bugan 

letanbul'a gelmeleri belden· 

mek.tedir. 

Dünkft eayımızda, elektirik 

olrketl hakkındı bir tfklyet 

vıırdı. Bu mes'ele halkıudı, 

elektlrlk şirk.eti, bıze ou lzalia:ı 

veriyor: 

Nafıa Bakanlığı, batleıda ce· . 
reyan · vnrken havai ıigortılan• 

değlştlrllmeılnl ment-~~,l~tl. İt· 
çllul n maruz kalıbll~ceğt &eh· 
llkrlere karşı lbımgelen teda· 

bir alınmak şartlle bu ameli· 

yenin tevettOr altında yıpılabll· 

me~lne müsııade t-dllralttlr. Bcı 

~erah altında havai ılgorralat , 
aeağıda gö3terllen husoeat ua-

rtcinde tevetUlr altında d··~'. · 
tlr!lebilir: 

1 - Y ığmor ya;ar en 

:,? - Geceleri. 

Muaccel ve umumi emniyete 

miileılltk nk'•lar karoıaıodı 

geceleyin ve yağmur yağ•rken 

ameliyenin selahlyettat mOıtah· 

demin nezareti altında lcraıa 

~artlle ietlsnalar yapılmaktadır. 

Elektlrlk şirketinin izahatı 
burada bitiyor. Biz de birkaç 

&öz söylemek lsterls : 

Nafıa Bakanlığının, TGrk lı· 

clsinl tehlikeden koramaeı ga· 

yet tabiidir. Hiçbir TClrk, bir 

elektlrlk için TOrk loclılnln 

değil ölmeııloe, burnun on kana· 

maeına bile razı olamas. Fakıt 

şu da muhakkak ki, elektlrlk 

ılrketl kazaların önüne geçecek 

her tOrlil tedbiri ılar11, ~ece 

nktl hidla olacak bh boıukla· 

ğa dahi pek.ili tamir ettlrebl· 

llr. İstenen ve lıtedlglmlı de 

budor. Banu temin için ae 

yapmak lbımea yapllmabdır. 
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Yunan isyanı Nasıl Patladı? Küçük ili· 

· } A • f' B h laf ve Balkan 
ayyar~ er VerO U OID ar itilafı Siyasası. 
dıman Etmive Baş]ayınca... kında ~::~~!~0!1;il::: •• ı .. ı 

J hazına matuftur. 8 . Tttaleeko· 
--------------------~ .. ~---------------------

Veni ze l o s, Düşen Tayyaredeki Şifre Sandığını ve Mit-
ralyöz(l Bulamayı~ca Çok Kızdı .. 

' ~-------------.. ~-------------
(Yunan isyanının nasıl patladığı 

hakkında Atina gazetelerinde ~ılı:an 

tafsilatı dünk.ü sayımızda yazmıotık. 
Birkaç gün daha sürecek olan bu 
tafeillitıo ikinci kısmını da bugün 
yazıyoruz:} 

İJk ta,ryare, erteel gün ı'\ğle· 
den ıonra eaat 14 raddelerinde 

Soda limanı btlkametlnde gö· 
rflndü. Hanya halkı, bir mahşer 
halinde · caddelere döküldfl. 
Tayyare, enel4 Banya dzerlne 

geldi ve gayet aeı~ıdan uçarak 
seri bir tor yıptı. Bu esnada 

Venlzelos'un teşkil etmlo olduğu 
Mille kuvvetleri, kısmen pHh 
yatağanlarla, k.ıımen n tüfek· 
ledle ve kıımen muzerlerle 
tayyareye ateş açtılar. Atılan 

mermiler hep boşa gidiyordu. 
Tayyare, batıdan doğuya doğ· 

ro bir cevelan daha yaptJktan 
sonra Soda Umanına yollandı. 

Borada A verof, Ellt kruvazör· 
lerJle Qç ıorpldo ve iki deniz· 
altı bulunuyordu. Gemiler, bir· 
birinden 20 • 30 metre arı· 

lıkla demir atmışlardı. Tayyare 

gemilerin bulunduktan nokta · 
ya gelince biraz daha alçalmış 

ve iki bomba sallamıştır. Bom· 
baların her ikisi, denize ve 
A ver~f 'on yanına dOşUi. 

Bombaların kıldırdığı eu 
sütunlarını gören ahali, ku
durmuş gibi tekrar tayyareye 
aıeş açmağa haşladı. Bu ıefer 
ast donanma da ateşe iştirak 

etti ise de tayyare çok 'yük· 
seğe çıkmış bulunduğundan 

atılan . mermilerin hepsi boşa 
gitti. . . . 

40 dakika kadar devam eden 
bu çarpışmadan ıonra tayyare 

kayboldu. Gazeteler yarım saat 
eont~' ikinci tab'ı çıkararak 
uzob tafsilAt verdiler ve hflkü 

me't~ şiddetli hücumlar yaparak 

uzun makaleler neşrettiler. 
'« Piratlrltls > gazetesi, sel 

donanma amlralının, başvekil 

Bay· Çaldarfe'e çelı.tlğl telgrafın 

euretlnl aynen yazıyordu. Aml· 
rel ttDemfetlkas", bir kerre da· 
ha. tayyare gönderilirse Ave· 
rof'un Faleron limanına giderek 
Atlna'yı bombardıman edeceğini 

tebdld makamında telsizle hfl· 
lnitnete' bildirmişti. 

O gece bütün Hınya halkı 

telle ve korku içinde kaldı. 
Erteel gün öğle ' en evvel 

birden bire üç tayyare daha 
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gözüktO. Bunlar, birbirinin ar· 
dından yHVaşçacık uçmakta ve 
Hanya üzerloe g~lmekte iken 
biri, lstlkaınetini değiştirerek 

Kandlye'ye doğru yol aldı. 

Sonra haber ılın dığına göre bu 
tayyare, Kındtye'de Rınya ka· 
p18ı ile yeni kapı ar11ında mev· 
cud bulunan bir cephaneliği 

ve limandı ael donanma için 
için kömür alan hl r gemiyi 
bombardıman etmlt ve dön· 

mflotür. 
Haoya afakında uçan diğer 

1 ki tayyarenin, oehrl bom bar· 
dıman edecekleri zannolunur· 

ken bu zan bot• çıktı. Tayya· 
reler, çok seri bir uçuşla gayet 
alçaktan geçtllt:r ve her tarafa 
tomar, tomar gazeteler atarak 

tekrar yükseldiler ve gözden 
kayboldolar .. 
Akşam geç vakit, Hanya'nın 

20 kilometre civarında bir tay· 
yarenin düştüğü haberi geldi. 

Binlerce halk, hemen yollara 
döküldü. (;elen tayyarelerden 
birinin motörü Hkatlanmış ve 

f ilbaklka bir bağ içine düş · 

müştü. 

Oo,üt Ani olmadığından, tay· 
yarenin yalnız tekerlekleri 
kırılmış ve tayyarectlere blrşey 
<'lmımıotı. 

VenJzeloı, tayyarecileri uzun 

mdddet letlcvab ettikten eonrı 

tevkif ettirmiştir. 

İhtllil relıılnin ençolı: hiddet· 
lenmeslne sebebiyet veren h4· 

dlee; tayyarecllerln, Hkathğı 

anlar anlamaz, ellerindeki ştfre 
ile mltralyöz(i denize atmala· 
rıdır. Venlzelos, o gece Hndal· 
lar çıkarmış ve geç vakte kadar 
fenerlerle şifre sandığını eahllde 
arattırmış ise de buldurama· 

mıetır. 

Kandiye'ye giden Tayyare, 
bombardımandan evel hflkume· 
tin gazetelerinden bir tomar 
da o atmıe ve bu gazetelerde 
yazıh olan sil bakanlığının ter· 
his emri, Kandiye'dekl kur'a 
efradı tarafından okununca hlr 
panik hasıl olmue, bütftn aeker, 
ıll4hlarmı bnakarak kışlalardan 
ayrılmıştır! Venlzeloı, leyan ha· 

reketlni tanımıyan Kandlye'li H· 

kerlerl harp dhanına vermek 
lıtemiş ise de, ha hareketinin 
fena tesir yapacağını düşflnerek 
çarçabuk fikrini değlotlrmietl. 
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'TE1 ).RASIND~ 
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'l efrika numaraaı: 9 

- İyi ·dedi· çok iyi. Fakat 
elz hastaya benziyorsunuz. Çok· 

: tandır görünmemlştfolz de .. 

Bu baheı kıea kesmek IA· 
zımdı. Nevln'fn blrşey ee~mest 

ve incinmesi ihtimali vardı. 

Nevln'in kalbi ve tertemiz 

duyguları karşısında ben .ken
dimi çok düşkflu, kirli ve 

bayağı bir lnean olarak göril· 
yorom. Onu mes'od etmek ve 
bu aradaki farkı doldurmak 
için, kalbim müstesna olmak 

şartlle, hayatımı bile verirdim. 

Yazan: Orhan)Rabmi3Gökçe 

Onun kalbinin .. eızlamHına ta· .. 
hammf1lilm yokta. 0Dun eüp· 
heler, ·ıetırablar içinde kıvran· 
maeını istemiyordum. O güzel 
g~zlerln dolmasını, o ince 
ynzan solmasını görmek bana 
pek acı gelec«'ktl. Çünkn bun· 
dan ben mf'a'uldOm. Ôyle bir 
mee'nl ki, tamamen ıuçaoz ve 

btg11nab .. 
Ne1'fn başını kaldırdı, enel4 

dadıya, sonra bana bakh: 
- Ttırkçe bilmiyorlar mı? 
Diye eordo. Tabii görOame· 

Ertesi tıabah, Averof ve diğer 
asi gemiler, Kavala'ya doğru 

Sada limanından hareket ettiler. 

O akşam gazeteleri, biç beklenll· 
miyen bir halde çıktılar. Dört 
sahife yerine tek bir eahlfe ile 
eatışa çıkan bu gazetelerde, 
yalnız Venizelos'uu ael donan· 
ma amlralına teJelzle çektiği 

telgraf vardı. Halk, bu vaziyet 
Ozerlne telaoe dftotü, eokaklırda 
mftdhlo bir kalabalık vardı. 

Herkes, tatlıcı dilkkAnlarına 

ve radyolu gadnolara akın 

etti. Gece yarısı, Barl'deo ge · 
len bir radyo, aei orduların 

Makedonyı'da fena bir halde 
buluodoğnno bildirince, telıio 

hüebütOn arttı. Venlzeloe acele 
bfr emirle bGtiln radyoları kal· 
dırttı! Fakat gelen haberin 
yaptığı teel ri izale etmek ka · 
bil olamadı. Bizzat VenlzeJos 
bile puelayı eaşırdı. 

Sonu var -

Mussolini 
Karagömlek
lilere Dedi Ki: 

•••• 
- Ba.,ı l inci eahlfede -

yadedilmeğe ~ayandır. Yalnız 

senede iki üç defa gözlerimizi 
maziye çevirmek lcabeder. Zira 

ruhumuzda bizi lattkbale sevk 
eden bir kuvvet vardır. Mazide 
bir avuç lnean idik. Şimdi 

bOyük bir kitleyiz. Fakat şa· 
raıını kaydetmek gerektir ki, 
bu kitle o bir avuç insanın 

ayni cflr'et ve azim hlulnl 
taeıyor. Bogflnkd hava gibi 
bol otlu ve kararsız olan ıl yaei 
iklimde İtalya ıflkun manzarHı 
arzedlyor. Zira İtalya gerek 
ruh n gerek silah ltlbarJle 
kuvvetlidir. Bütün İtalyan 

mtlletlne şonu demek isterim 

ki, hiçbir h4dlee İtalya 'yı 
şaşkın avlamıyacak ve İtalya· 
nıo karşı koyamıyacağı hiçbir 

h4dlee çıkmıyacaktır. Birer 
hakikat olan ha şeyler bize 
etrafa sükun ile bakmamızı 

temin etmektedir. Bunn birer 
hakikat olarak kabul ediniz ve 
bunu kendinize bir ıUAh ya· 
pınız. Mukadderatın ônflmflze 
çıkaracağı herUlrlfl işi becer· 
meğe hazmz. Eğer lcabedecek 

olurea yolumuza çıkacak her 

ğe çalışıyordum: 

- Hayır, M1SJrlı imişler .. 
İşte çocuğun ınneıl de geliyor. 

Filhakika o da yaklaımıştı. 

Dudaklarında asil ve şahane 

bir tebeesQm toplandı. Dadıya 
Arapça blrşey ıordu. O da 

cevab verdi. 
Bu ıırada Nevin, bir hareket 

yaptı. Fransızca: 

- Hanımefendi ·dedi· elzl 
tebrik edtrlm. Çok gOzel bir 
yavrunuz var. 

O buna lnglllzce cevıb 
verdi: 

- Teşekkür ederim . Fren· 
ıızcam biraz zayıf olduğa için 
İÖgillzce cevıb nrmekllğlml 
mazur görünQz. Ayni saadeti 
elze ve zevciniz için de temen· 
nl ederim. 

Topuklarımı kadar titremiş· 
tim. Ne1'lD İngilizce bilmiyor· 

non Macaristan 'la Bulgarleta· 
nın Almanya'oın hattı hareke· 
tini taklbetmeslne mani olmak 
için elinde olan bdtün vesaiti 
kullanmak azminde olduğu 

anlaşılmaktadır. 

ftalyan'lar Körtıklüyorlar 
Roma, 25 ( A A ) - Alman 

istihbarat bflroeundan: 
Tribüne gazetesi ( Bıkh me· 

tallbat) bıelığı altında neşrettiği 
bir makalede A vostorya hariciye 
bakamnm te&lihat hueueunda 
mfleavat lıtemekte haklı oldu· 
ğunu bildirerek diyor ki: 

- A vosturya ve Macarfetan 
tam teminatı ancak ihtiyaçla· 
r1na cevap veren ve mecburi 
Hkerlik hizmeti ee1Bına lıtlnad 
eden bir aekeri teıkltatta bola· 
bilirler. 

lııtanbul, 2[> (Hosu~i) -
Bulgarlarla ~f acarlarrn, ellih· 
lanma letode Almaoya'yı tak 

lld etttklrrl taktirde küçük 
hll4f la Balkan misakı hüku· 

metlerinin muhalefet edecek · 
lerini Avrupa hükumetlerine 
bildlrmtği Romen Oıe Bakanı 

Tltfileeko'yu 01emur etmiş · 

terdir. 

Bokreı 25 (A.A) - Slyaeal 
mabaf ll Macaristan vey• Bol· 
g ıriatan Alman mleallnl taklb 

ederek mecburi aekerllk biz· 
metini kabul ettikleri tak.tirde 

küçük anlaomıt ve Balkın an· 
laımaeı devletlerinin · eeft:rber· 

ilk llAn edeceklerini tekzib 
etmektedir. Bununla beraber 

zannedlldi~lne göre Balkan 
anlışmHını ıe,kll eden Yuna· 

nlstan · Yugoslavya · T6rklye 
hüktimtılerl Alman sll4hlan· 

maeından Balkanlarda eebeb 
oldoğo gerginliği Parla ve 

• Londra liflktimetlerlne bildir· 
meğe ve bo memleketlerin 

sulh muahedelerinde de~fşlkllk 
yıpılmaeına b6t1ln veealtile 

mohalef et etmeğe karar nr· 
mlş olduklarını bfldlrmeğe 

Balkan anlaşmaeı başkanı bay 

Tltfllesko'yu memur etmiştir. 
~~~~~-...... ~~~~~-

tOrl a maniayı bdyflk bir cebd 
ile devireceğiz. 

Siyah gömlek.lllerl 
Milletinin taıımakta olduğa 

milyonlarca sOngfl bizim Av· 
rupa ıolhunu temin için yapa· 
cağımız teşriki mesaide mQza. 
hlrlmlzdlr. Milcadele alaylarının 
teşekkülftaQn onaltıncı yıldö· 

nOmlinde faşist İtalya işte bo 
suretle arzı endam ediyor. 

da. Ona tercQmeyl yapmadan 
evvel, meçhul Mmrhya cevab 
verdim: 

- Yalnız teşekkflrlerlnfzl 

kabul e•feblleceğlz. Çiınkd biz 
zevç ve zevce değil, f kl kardeı 
çocuklarıyız. 

Bu sözleri söylerken gözleri· 
mi ısrarla gözbebelderlne dik· 
mlştlm. En budala, en bHh, 
en iptidai bir kadın bile bu 
bakışların içinde her hakikati 
görecekti. Nitekim işte o da 
görmOş, içini çekerek haf ilçe 
başını lğmlştl. 

Nnln'e döndüm. Gillerek: 
- Tefekkflr ediyor ve elıln 

için de ayol saadeti temenni 
ediyor. 

Dedim. Nevin kıpkırmızı 
kesilmişti. Eli ile yOzilnü ör· 
tQyordu. 

Artık ilk tereddOdler, ilk 

Siz De Benim Gibi 
l(edileri Sever l\f isiniz 

Kediler (Pisipisi) Kelimesine Niçin Kulak Kabart 
yorlar? Kedi Sevenlerin Ruhu • Kedilerde Cinsiyet ffİ 
lerl • Oç Renkli Kediler Niçin Dişi Olurlar? Kediler.J 
Mizac · Kedi Sevmek ve Sevmemek Nedir? Kediler 
sıl Koku Duyuyor? Kedilerde Ahlak •..• 

Yamn: Eczacı Kemal 
Geçenlerde elime bir rieale 

geçti. Okudum, tuhafıma gitti. 
lzmlr'de kedi eeven bir zat hıll4 
kırk kedi beslemekte imiş .. 

K.edi sevmenin ne demek oldu· 
ğonu, beni haeusiyetlmle tıoı · 

yanlar bilirler. Kediyi çok ae· 
verim. Kendim kadar çok kedi 
seveni bugüne kadar görmedim. 

Kediyi e~vmt'mtn tarihi, kon· 
daktan baılıyor. Tanrı robunu 
şadeteln, annem söylerdi: Ben 
kucakta, koodakta bir sftd ÇO· 

cuğu iken ağladığım, hm;ınlaş· 
tığım vakıtler karşıma kedi 
getlrİllrmlş. Ben derhal euear, 
kediye dalar, hayretle bakarmı · 

eım . Bir vakıtler, bunu kediden 
korktuğuma hamletmişler. Biraz 
daha büyüdüğfim vakıt kedilere 
atılır ve onlarla hemhal olmağa 
başlamışım . ... lkl ·üÇ yaşında 
iken babam bana güzel ve ualu 
bir ven kedlıf almıe. Artık ben 
bu kedi ile kardt-ş gibi bOyü· 

m6ıüm .. 

Kendimi blldi~lm gflnden 
bugüne kadar kediyi severim. 
Hayatta benim gibi kedi eeven· 
lere rastladım. Kedi sevenleri 
adeta bir meslektaş hleelle kar· 
şılarım . Ley,li mekteh de arka 
daşlarım kedi buldukça koynu· 
ma koyarlardı. Senelerce bo 
kadar kedlle:le hemhal oloeum 
bu güzel hayvanlar hakkında 

bazı tetkikler yapmama aebeb 

olmuştur. Kedi, eblt hayvanlar 
ara11ına nasıl girmiş, bilmem. 

aslan et yiyici ve yırtıcı bir 
hayvandır. Clbflllyette yırtıcılık 
vardır. Fakat lneanlar neye 

kadir değil ki, bu gftzel mini 
mini yntıcıyı munis bir salon 
hayavanı yapmışlardır. 

Kedinin dlll iki heceli 
bir (Miyav) dan ibarettir. 

(Miyav) kelimesinde bfttün 
maksatları vardır. Fakat (Pisi, 

pisi) deyince derhıl kulak 
kabartırlar... (Miyav), tablatln 
kediye verdiği bir kelimedir, 
Fakat neden pisi plelye karşı 

alAka gösteriyorlar? Aceba bu 
bir Qlfet eseri midir? Acaba 
herkes kedi ye pisipisi dedikçe 
kendlılne bir alışıklık mı gel· 
mlştlr? Zannetmiyorum, kedi· 
lere v1ırilen Mestan, Tekir, 
Sarı, Sarman gibi isimleri eık 
sık söylereenlz bu adalara da 
alışırlar. Galiba, pisipisi ye de 
böyle ahştırılonşlardır. 

bey~canlar zail olmuştu. Genç 
Arab kızının zeki gözleri, ha. 

nımı ile benim üzerimde, eağ· 
dan ıola, soldan eaga fırlatılan 

ılyab ve parlak bir mekik gibi 
koşub duruyordu. 

Kendimi ve Nevln'I takdim 
ettim. O da bnnu nezaketle, 
hatta memnanlyeıle karşıla· 

mıştı: 

- Bendeniz Haşmet Fehmi 
-dedi· Mıaırhyım. TenezzQh 
lçlo gelmiştim. Çok yalınızdım. 
Sizi tanıdığım için mes'odum. 

Ylrml·otuz metre beraber 
yflrümüştOk. Banu müteakıb: 

- Nevin Hanıanefendi ·dedi· 
bize teşrif lnlıl rica ederim. 
Beni çok bahtiyar edeceksiniz. 

Ve bunu müteakıb evinin 
adresini verdi. Bu benim için 
bir ıaadettl. 

- Bay hay Hanımefendi 

Yemen'de bulunduğum va 

vahşi kabileler aratında ra~~I 
dığım vahşi kedilere plııp 

dedim, hayvan derhal koy 
ğunn oynattı, eürtünmlye blı 

1 
ladı. Zannederim ki plelf' 
kelimesi kedinin kulağında tıı. 
muzlk eeıl gibi bir duygu 
hoşnutluk oyandıran bir 
oluyor. Kedilerin mlzacl• 
tıbkı insanlar gibidir. Aı 

durgun, hırçın, ağırbaelı 

hoppaları vardır. Kedllef 

ctnelyet blılerl tnhat ve JJJI 

aylarında hatlar. Borada t•Y' 
hayret bir noktayı işaret etd1' 
lııterlm. Üç renkli kediler DJ~ 
laka dişi olur. İki renkli, t 

renkli diel pekçoktur. Fa 
Oç renkli kediden erkek b 
görmedim. Burada garlb bl 
müllhazamı da ıöylemek fel 
rlm: Acatba üç renklinin d 
olması tabiatın bir cllveel midi.'; 
Acaba erkek kediler OzerlO~ 

dlet kedinin rengi, clnıl 
hlılerinde rol md alıyor? Acl 
üç renkli dişi kedi, bo ı; 
rengi ile erke~I daha fazla J. 
çekiyor? Kediler insanlar gl 
demokraıl, aristokrasi h•Y' 
yaşıyorlar mı? Bazen bir dl{, 

bah kedlel, kirli renkli, plı 

cılız oluyor; bu temiz olm•1' 
kendisini insanlar arasında tı: 
mutbak kedisi, fare tutan j 
kedi olmaktan öteye geçire 
yor. Öte tarafta öyle kedll 

var ki, pamuk gibi bembef 

penbe ve minimini burnuY 
mavi n tabir caizse, ucı111• 

gözlerlle kOrlı:dne btırGndJı 
zarif bir kilçtllı: bayan glbldt 

Bazıları da çentiik çGntflk f 
rıh burnu ile haşeri bir iO· 
tipinde kasab dokk4nlır1ıı 

dolaşırlar. Ben kedinin ~ 

tüyla nazlı ve yumuşak dl~ 
geniş bir tabirle yosma ol•"1 

rını ıeverlm. Umumiyetle ~t 
denilen hayvana karfı sefgl 

vardır. Kedilerin ömClrlerl ~ 
ıenedir. Oolkl yaşına k• 
yaşıyanları da vardır. Dlot ~ 
dllerln, insanlar gibi, çocıJ 

olmıyanları vardır, ıtmdl bı'I~ 
mıyorum, fakat blr yerde o~ 
duğuma göre kedilerin ölOJJll 
mflhlm bir miktarda kan. erd 

oloımoe. Runo nerede 'fC 

vakit okuduğumu bllmlyorO 
Kedilere nankörlilk atfederl 

- Sonu 6 ıncı yOzde ..,,, 

·dedim· Biz de bunu şeref ( 
14kkl ederiz. 

Ve, bizim köşkdn adree
1 

verdim. Bu aralık N.~e•'0 J 
döndüm: Jı 

- Tabii ·dedim· ıenıo 

mını adresimizi verdim. 

Fakat birdenbire nı 0Jr0ıl• 
Nuin'e?. Anladım ki otındl 
gurura ile, şüpheleri ile, fçlıl 
doğan yabancı, belki de ~~~ 

et• gördOğil hisler ve kııkıO ; 
larla mftcadele edlyordD· 
sözlerim üzerine gOldO: 

- Çok iyi yaptın. 

Dedi. Bili unutamıyor" 
ne yOrek parçalayıcı gfllO~t~ 

Birdenbire sıhhatim ye 
gelmlotl. Nevin olman •" }. 
kılmasam, sokaklara atıl• 
koşacak: I 

- Sonu ~•' 

a 
ta 

b 

la 
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o 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

~ATUJI J(AKAlf 

Tefrika No. 9 lU. AYHAN 

Acıpayam'ın 

Satırlar 

Nahiyesi ---..··---Her Sahada 
Çok Çalışmakta ve 
işini Başarmaktadır. 

Yunan Halkı Coştu, iane-
ler Toplanmaktadır .. 

Asilerin Kavala'cla Ya~ alanuu ~:v

rakı işin lçyilzüuü Aydınlattı .. 
~~~~~~---~~~~~~-

Atin a, 24 (A.A) - C11niyaor, mehf fçlo iane Jlateel açaııthr. 

Rüya, Hata Devam Ediysrdu. Salak, 
Karanlığa ve ötekiler Nerelerdeydi? .. 

Acıpayam (Busuei) - Ka· 
zaya bağlı Satarlar nahiyesi 
halkı bir fırka binası -.e bir de 
okuma odası lneHıoa karar 
vermiştir, malzeme hazırlan· 
maktadır. 

Nahiyenin mektebıiz dokuz 
köyündeki mekteb lntaata bit. 
mek üzeredir. 

ve mlllet aleyhdarı harekitıo Allna, 24 (A.A) - Atfna 
memleket içine atmıe olduğu ajansından: 

hallevl sergftzeşt ki, memleket Gazetell'r Kavala'da mündere 
için bir (ellket halini alabilirdi, edilen muhabere enaklle diğer 

bütün halk sıaıf larında yeni veılkaları neşre devam ediyor· 

bir takım vatanpenerllk teza lar. Bu veaikalardan birçoğu 

Aybey biraz kımıldadı : 

- Bışım? Başım!. Baeım çok 
•ğrıyor. Baeım kopmuş gibi 
••Uanıyor. 

Ve birdenbire kendini kay· 
betti. ACI acı bağırdı : 

- Dayan kahpe Hintli, da· 

Y•n!. Sıra benim!. 

Sonra sık sık solomağa bae· 
lıdı .. 

Gözlerini açınca. hıyret için· 
de yerinden eıçramak istedi, 
lıkat yapamadı : 

Yaralaydı, kımıldayacak hali 
Yoktu. 

- Kimsiniz, siz k.tmelnlz? 
Diye haykırdı. inanamıyordu. 

Rayır, bayır; gördüğil ıey ha · 

llkaı olmamak lbımdı. Bu, an· 

cat bir rftya, bir buhran, bir 
ethım olablllrdl. 

Daha demin bu geçitte, şu 
0tı:oanların dibinde çarpışıyor· 

du. Hintli pehlivan bir haki· 

kıttl. Neteklm, aldığı yaralar da 

<>nu göııterlyordo. 

Şa takdirde, bu meçhul genç 
kız nereden çıkıp gelmletl! 

Salak, Karaboğa ve diğer ar· 
kıdaşları ne olmuelardı? 

- Raya, rnya! 
Diye inledi, gözlerini kapa 

tlıak letedi. İçinde, meçhul bir 

ltperme, yarı korkuya benzi· 

Yen bir his 'tardı. Öyle ya, bo 

genç kız, synt zamanda bir şe · 
lıtr kızı gibi giyinmişti. 

Bu aralık ayol sesi duydu : 

- Raya değil ·dedim· ya, 
tllya değil! Sen yaralandın, ben 
de ıenl bekliyorum .. 

G6ılerlnl açmadan sordu : 

- Fakat ıen klmıln! 

- Benim kim olduğumu 
•onra aolareın! 

- Salak nerede? K.araboğ• 
lıereye gitti? 

- Karaboğa'yı bilmem. Bl · 
:ın.ıe çarpıean atlılar, batıya 
0~o uzaklaşıp gittiler. Salak 

llaık bir yere gitti. Belki yarın 
·~ .. nıa dôner .• 

Aybey, hllA bltşey anlıyamı· 
Yordu • 

~ Bunlar ne demekti? Salak 

1 
'lldlelnl nasıl bırakır ve nere· 

ere gidebilirdi? Karaboğa ve 

:tkacLıeları batıya doğru gitmle· 

ç'~· İyi amma, bu kız nereden 
1 

•p gelmişti. Hüviyeılul açık· 
Çt lleden söylemiyordu. 

ld Oenıelı: ki. bunlar gene rüya 
1. llep rOya, hep Hçma. 

t Sığellnl oıattı. Başmda du· 
•rı hayalin elini aradı • o . 

1 
aanıyordu ki, arayacak, 

1 ''Y•cak, fakat kendisine bir 
~ •• il ı · d e ı, bir insan vücudu 

0~l'lliJecekti. Fakat biç te öyle 
tnıoııetı : 

~Q A•oçlarınan içine, yumuoak, 
~Gk bir el düemüotü : 

a kadar yumueaktl ki .. 
,.
6 

eyecan ve hayretten, bOtQn 

~dQoun titrediğini duyda. 
e yapacağını eaeumıo glbldl. 

kl - Siz klmelniz, söyleyin, 
Qıalnfz? 

Diye mınldandı .. 
- Gozlerlnlzl açınız da gö· 

~ntb. Kaç gftndar, burada sizi 
uelı:Uyoram .. 

Şimdi hayreti büebötün Hl· 

mıştJ : 

Kaç göndür mü? Bu nasıl 

olabillr? O çarpışma daha de· 
mln olmamış mıydı, Hintli peh· 

lhaula daha biraz evel gırtlak 

gırtlağa gelmemişler miydi? 

- Demek. Ben. Ölmedim ha? 

Diye kekdedl. Ve sonra du

daklarının arasından mırıldandı: 

- Ôlmemlelm.. Ölmemişim! 

On köy mektebi muallimin· 
den mürekkeb bir !?ruh mek· 

tebelz köyleri dolaşarak konfe· 
ranslar verecek ve elblrliğl Ue 

hfll'lerfne vealle teşkil etmlvtlr. dün harb divanında okun· 
Bu tezahürler birçok suretle muştor. 

ve bllhasıta hOkômete g~ode· Veıikalır ıuik11dıo ır.şek· 
rllen lblie ve itlmad telgrafları killftnO Atina'da 'fe tatrada 

Ue gerek isyan kurbınlırınm fesad harekt:tloln kra plAuıns, 

Genç kız, • Aybeyln baeını köylerinde birer mekt«>h binası 
yaphrmaları için kendilerini 

ailelni ve gerek müıelllh kov· Venlzeloı ile diğer muhalefet 

Zthni gene karışmıştı. Jı'alr.at 

nihayet kararını vermfetl. Göz 
terini açtı : 

yava,ça tuttu, gene dizlerine 

götürdü ve ıonra parmakları· 

nın ucu ile göz kepaklarıoı 

kapadı : 

teşvık edecektir. 
Bütün köylerle nahiyeler ve 

kaza ırasında köy yolları ta· 
mamlanmıştır. Salda köyft ke· 

nannda güzel bir park, bir de 
kıraathane yaptırılacakhr. Sa 

vetlerln ıakvly«>el için ıçılmıı reisleri olao P•panaetaalyo. Ka· 
olan lanell're viei mikyasta le fındarlı, So(lankloı ve MllA 
tirak ~tmek sutedle kendini noııo alakalarını teeblt etmek· 

göstermiştir. tedlrler. 

Meeela, Prolya gazetesinin Atlna, 24 (A.A) - Bug6n 
Gı,ne o çehre!. Gene o gi)zler! 

Errafını tetkik etti : 
don•nma için açmıe olduğu Aknpolı bayrak çekilme me· 

Buraeı çarpıştıkları yere ya· 

kın, kuytu , rüzgar tutmayan 

bir yerdi. On metre ileride iri 

bir kıya vardı, arkasında da bir 

mığara ağzı gözüküyordu. 

Aybey Mr çocuk gibi itaat 
elli ve uyumağa çalıştı. 

Biraz sonra baklkıten derin 

bir uykuya dalmıştı. 

hilde deniz hamamları da yap 
tırılması kararlaştırılmış, vllA 

laney.e birkaç gün zarfında ftç raslml yepılmışt.r. Bu bayrak 
her ıene bir YuD8D eehri uya 

milyon drahmlil'n fazla mlk · Jf .riclnde bir Yanın kolonlıl 

Meçhul kızın gözlerine baktı: 

- l>emek ki gerçek? 

Kızın dudaklarmda tatlı, de· 

rln hlr gülüş toplandı : 

Aradan ne kadar geçti, bil 

miyordu.. Yüzftode tatlı haf lf 

bir günı-e sıcaklığı duyar gibi 

oldu ve gözlerini açtı. Bu defa 

kendine dıha iyi gelmişti : 

yt:tteo planı istenmiştir. De· 
nlzll muhae,.hei hususiye me· 

moru bay Ferruh plAnıo yap· 
tırılmaıuna deruhte etmiştir. 

Kocakaya, Akçaköy, Salda 
ve Söğüd köylerinde birer halk 

okuma oduı açllmışllr. 

darda kaydedilmletlr. Tayyare tarafından hediye edilmektedir. 
için de birçok ianeler toplan · Bayrak çekme merasimi yarın · 
mıılır. Köyler, cemaatler. mee · ki ulusal bayrama bir başlaogıç 
leki cemiyetler ve huıuet eıhaa olmuştur. Bayram bu yıl oluıla 

allcenablık eaha@ında birbir le· kalkmma devı eılnin bir hare· 
rile adeti mOeıbak" etmt.kte ket noktaııını kaydetmek hiba· 

- Gerçek ya, gerçek ya!.. 

Başı, yumu~ak bir pt ketin 

Qstüodeydf.. 
Nabiye müdürü bay Neşet'lo 

gayret ve çılıtmaeı değerli ve 
rlmler temin etmektedir. 

dirlu. Atlnı ve Pfre eehfrlerl rlle heyecanlı bir ıurette te•'lt 
ile diğer eeblrlerd~n biri birer edilecektir. 

tayyare hediye etmlılerdlr. Oıo Biriocı-. -1-c-r-a~ - Garip! Garip! 
Fakat haydi bakalım, rahat 

ediniz, çünkü ağır yaralısın•z .. 
Diye mıraldandı : Genç kız. 

o meçhul kız ortada yoktu. Ne. 

Acıpayam · Denizli nafıaııınca 
geçen yıl tamir ettirilmişti .. 

mobil toförlerl sendikası da 
bir tayyare hediye etmletir. Memurları .. 
Amele ve genç talebe tarafın· Aldığımız bir mı:ktabda hl· - Ağır yaralı mı yım? Ne 

dediniz, çok mu ağır? 

Gözleri, eol koluna ilişti : 

reye gitmiş olablllrdt? Aceha 

bütüa gördüğü şeyler, ilk tah· 

Fakat bozuk yerlere yalnız top· 
rak döktOrilldüğOnden yağmur· 

Jar yolu bir hahtkhk haline 
çevlrmtşıir. 

dan nrllen iane mlkdarı bir rlnci icra dairesi memuru Bay 

mllyon dnhmfye baliğ olmoıtor. Adnan'•• ayol dairedeki memur· 

Başbakanın ze•ceıi madam larm halka karşı dalma nezaktt Yeni ve ipek Çin kumaı,ları 
ile sarılı idi.. 

mln ettlğl gibi hakikaten, rüya 

mıydı? Denizli'ye giden yolcular Çaldarlı de isyan korbanlarrnıo 'fe kolaylık gösterdik.teri. eıbabı 

Eli, başın" doğra gitti : 

O da earılı Jdl. Hem de de· 
rin derin, keskin keskin 

yordu . 

ağn 

Yavaş yavaş doğruldu. Etra· 

(ını dinledi : 

Yok, yok! Kimseler yok! 
- Sonu vat -

Kızılhlear nahtyealne kadar iki 

kilometrelik yolu yaya olarak 
geçmektedirler. Ehemmiyetle 
nazarı dikkati celbederiz. 

ailelerine yardımda bulun· meaalibln lotnl vaktinde y-:ıfş 

muftur. tlrdiklerl kaydedilerek kendile· 

Eleoikoo Melon baıbakan rf ndeo memnuniyet blldlrll· 
Çaldaris'ln bfr heykelinin dikil mektedlr. ................................................................................................... 
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-------------------------------------------------------mak, 2. açık eöylemek, 3. açmak, 

4. ınıklamak, 5. bejemek. 
Tayaran, uçoş. 

Tayaran etmek - 1. ağmak, 

2. pirlamak, 3. uçmak. 

Tayf - ı. tüngQr, 2. tüzgün· 

me. 
Tayin (etmek) - 1. atağlamak, 

2. atamak, 3. ayırmak, 4. bağla· 

m•k, 5. belirtmek, 6. bolcamak, 

7. göstermek, 8. koymak, 9. mık· 
talamak, (tarif etmek man.), l O. 
mölyemek, 12, örülemek, 13. 
örftndelemek, 14. örünlemek, 15. 
pelgllmek, 16. or11ndulamak, 17. 

\ yasımık, 18. yasanlamak, l9. 

yerleştirmek. 

Tayip - 1. ilenç, 2. kakınç, 

3. kıcu, 4. kınam, 5. şlrlln. 

Taylb edf!n 1. dancı, 2. 

kınımsak. 

Tayib etmek l. cemlrmek, 

2 dağnaınak, 3. danamak, 4 . dan· 

lamak, 5. danHmak, 6. gınamak, 
7. hınamık, 8. ırışkanlamak, 9. 

lylklemek, 1 O. hgımak, 1 l. kına· 

mak, 12. elrlemt:k, 13. tanla · 

mak, 14. yermek, 15. yirmek. 

Tayyar - 1. uçaa, 2. uçar, ;t 
uçgor. 

Tayyare - ı. uçak, 2 . uçkıç, 

3. üçkan. 4. uçurtkaç. 

Tayy (etmt.k) - ı. atlamak, 
(zaman veya mesafeyi aşıp geçmek 

man.) 2 . coymak, 3. çalmık, •1. 
çıbrmak, (tarh n tenzil man.) 

5 çlzmak, 6. (dürmek •emak), 

açıp geçmek man.) 7. geçmek, 

8. indirmek, 9. kaldırmak. 

Tayyip - 1. arı, 2. arığ, 3. 

aru, 4.. arun, G. etkcı, 6. eıga, 7. 

eyi, iyi, 8. yahşi. 
Tazallflm - eızıhı, eızlan1ş. 

Tazallftm etmek - 1. ağlamak, 
ağlayıp sızlamak, 2. boynuna 
bükmek, 3. okramak, 4 . sızlan· 

mık, G. elnllemek, 6. tal•bımak. 

7. yalvarmak, 8. yanıltmak, 9. 
yavıncamak, yavıncımak . 

Tazammun - 1. içine almak, 

2. sarmak, 3. &ezdirmek, &ezinti 

vermek, 4. eığğu, sıkku (istiap, 

ihtiva, lstlmıl man.) (bak: şümur, 

ihata, ihtiva, istiap). 
Tazarru - ı. calınç, 2. ötük, 

3. sızıncı, 4. yakarıe, 5. yalvarış. 

Tazarru etmek - 1. bülremek, 
bolarmak, ~. calbarmak, :J. p•· 

zırmak, ;i. ıınncımak, 5. sftnzel· 

mek, 6. yakarmak, 7. yalvarmak, 

8 . yavıncımak, 9. yavoncumak, 

10. yavzağırmık, 11. yavzamak, 

12. yıvzarmak, 13. yfrmiirmck. 

Taze- ı. acar, 2. bayatlamamış, 

3. boroşmamış, 4. genç, 5. göcek, 

6. göy, 7. körpe, 8. körpi, 9. 

ımırgı, 10 taze, 11. ya,, 12. yeni, 

13 yeşil. 

Tazelenmek· olmak - 1. ta · 

rarmak, tazarmak, 2. yangarmak, 

3. yenilenmek, 4 . yeşermek. 

Taz'lf (etmek) - l. arturmak, 
2. iki etmek, 3. koşlamak. 

Tazim - 1. kuttuk, kutluk, 

2. ıanlav, eınnav, 3. saygı, 4.. 
sıy, 5. tap, 6. tapı, tapu, 7. tıp· 

şın, 8 . tıpuk, 9. yflkünç, 10. 
yüvünce. 

Tazim etmek 1. ağırlamak, 
2. ançolamak, 3. ayamak, 4. ha· 

yarlamak, 5. btıyüklemek, 6. bü· 

ytık ıaymık, bOytık tutmak, 7. 
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----------------------------------------------------'---'J &!allôt (tıtmek) - 1. aynaş 
mak, 2. çatmak, 3. ekleşmek, 4.. 
sataşmak, 5. takılmak 

Taeallüp (f!tmek) ·· l. herkiemek 
2. çığrumak. 3. katılaemak, 4. 
katomak, 5. koşulmak, 6. peket· 

mek, 7. pekitmek. 

Tıaallüp ettirmek - 1. berkit· 

mek, ~. katılaşrırmak. 3. pekit· 
mek. 

Taealtun (etmek) - ı. hasır· 

mık (Tazyik, tahakkilm man.), 2. 

bııkarmak. 

Tasannu - l. çeki düzen. 2. 
çlrtf nme, 3. yapma, yapmacık. 

TaHrro( (temelHlk man.) - l. 
el, 2 . ıseılık (eahf plik mao. ), ;l. 

korgav. 4. kullanış. kollanmı, 5. 
paşkaru (biklm ve motuarrıf 

olma man.) 

Tasarruf etnıek - 1. bacarmak, 

2. baekarmak, 3. biylemek (Bey 

Jemek), 4. el koymak (vas'ıyet 
man.), 5. ıHı çıkmak, 6. kullan· 

mak, 7. menelk:etmek, 8 . paokar· 
mık. 

Tasarruf (iktıeat man.) - 1. 
hirlktlrlo, biriktirme, 2. lrfk, frik· 
ilk, 3. irkinti (tasırrofıa birikti· 

rilen eey mın.), .t. ıotom. 
Tı11arruf (Ur) - l. tecemaklo, 

2. tıtuco, 3. tutumlu. 

Tasarruf etmek - 1. arthrmık, 
2. biriktirmek, 3. irkmek, lrklt· 

mek, 4. kıemak (masrafı), 5. te · 

cemek, 6. teclmek. 

Ta88nur - l. dOşQnce, dOşü· 

nOş, 2. goda, gador (bir fikri 

gaunek, tasmim etmek), 3. kuruş, 

kurgu (tabayyal man·). 4. 1aaı, 

5. eaygın, 6. sayın. 

TaHnur etmtk - l. cağıamık, 
2. çağlamak, 3. çaylımak, 4. çl· 
nemek, 5. düşOnmek: 6. gitmek, 
7. kılılamak, kıhkl•ndırmak, 8. 
kurmak, 9. oranlamak, 10. Gl· 
çQmlemek. 11 . ömek, 12. aakı· 
mak, 13. l!ıoamak, 14-. tuaıl• · 

mık, 15. taeınlamak. 1~ ttnkeı· 

mek, 17. urpanlawak, 18. y•rua· 
mak 

THdi (etmek) - l. bıt ıgnı. 

nıak. baş ığrm vr.rmela, 2. IDçelr· 
etmek 

Taedik (etmek) - 1. çıD tat· 

mık, 2 . doğrulamak, 3. gerç'--· 
lemek, 4 gerçrklr:ndlrm,.k, f!.C1 · 

çek olduğoou ııöylrmek, 5. ge. ~ek 
tatmak, 6. inanmak, 7 . klrtgüo· 

mek, 8. klrtilemek, 9. kfrtOle· 
mek, 10. klreü tutmak, ) l. ona· 

mak. 12. tanımak, ıa . tan okla· 
'mak, 14. yıkturroak 

Taıdlk ettirmek - çınlaımık, 
Taeflf (etmek) - 1. dizmek, 

sıralamak. 

Tısf ih (etmek) - 1. el çırp· 
mık, el 'furmak, 2. y111ılatmak. 

Tıef lr (etme•) - J. iıhk çal· 

mık, 2. Hratmak. urıya boyamak. 

Taif iye - 1. 1rttma. 2. ıhme, 

:J. üyürme, 4. öyalrtme. 
Tasfiye iletl - çolpa. 

Taeflye eden - arıtgan. 

Tasfiye etmek· - 1. arıtlımalL, 
2. arıtmak, 3. durultmak. ~. er· 

çimek, 5 . eermelmek, 6. ıGımek, 
7. temizlemek, 8. nrandolamak, 

9. ürOndftrmek, 10 yamak. 

Taeflyei neflı - 1. öı dormı, 
2. ôz ıClzme. 

Taif ly" olaamık, ıGIGlmek, 
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iş Bankası DOKTOR 

Fahri Işık 
Genel Toplantısı. 

Siz De Benim Gibi 
Kedileri Sever Misiniz? lzmir .l\lemleket Hastanesi Rontken MOtahassısı 

------~~~-------~~~~~-
mallarrn kıymeti 92 milyon ret edilerek beş yıllık sanayi · 

lira içeri koyoverdlğlmlz mıl- leşme programında bankaya 
- Batı 4 ncO yüzde -

Bu, tnaanların kendi görOşle· 

henQz bit sarmısak kestlfp sar· 

mı111k kokusu etrafa yayılmadan 
evel zahmet ederek uyuyan ke 

dinin burnunu koklayınız, hiç 

UERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTİRİK TEDAVİLERİ. 

larm 86,5 milyon lirayı geçmlo verilen vazifelerin başarılmaıu 

tir. Bn f!uretle dıouıya bu yılda hususunda bankanın yaptığı 

rldlr. 

Kedly,, iyi bakar&anız size 

çok Hdıktır. Kedide insan 

gibi şuur olmadığı için ıadalat 

ve nankörlük mee'elesl mev

zoobabı olamaz. Bu g6zel yu · 

moşak yoemalar 111ca~ı çok &e· 
verler. Mevsiminde gilneşe karşı 

yatarlar. Sıcağın zevkini çıka · 

rırlar. Mev11lmlnde man~al, soba, 

kalorifer ne vana oradan ayrıl

mazlac. Gözleri ziyadan müte 

eHfr olur. Gözbebeklerl güneı 

zlyaslle çok alUa gösterir. Ôğ · 
le O.zerleri gözlerinin hadeka· 
lan nzar. Bir gözü mavi öteki 

sarı olan oeytınlar da vardır. 

M titebarrlk, berşeye pençelerini 

uzatır atlarlar. Farenin dftşmam 
oluşa farenin müteharrik olo

oundaodır, yavaş yavao yürüyen 
fareye atılmazlar, ku~lara düo· 
man oluşu, hareketli oluştan· 

dır. Burunlarının çok hassas 
olduğunu biliriz. Ben borada 

size garih bir mfişahedeml ar

Yürümiyeo ve Bilhassa RAŞİTiK Çocuklara Ultra- Violc· 
Tatbik ve Rontkeo ile KEL Tedavileri Yapılır. 

beşbuçuk milyon liralık fazla işlere dair izahat verilmektedir. 
mal Çlkarmış bulunuyoruz Bankanın alAkadar bolondoğo 

193:J de çıkardığımız mallar muhtelif şirketlerin faaliyetleri 

96 milyon ve hhalAtımız ise hakkında izahat verilmekte ve 

7 4 milyon lira, ihracat fazlası bo meyıoda 1934 te bankanın 
da 11 boçok milyon lira idi. ortak oldugu Tark io 7 2,543, 
Dışarıya sattığımız malların bu Komot iş 79,350 ve Kilimli 
yıl 4 milyon llra daha ekell maden şirketi de • 8,590 ton 

meei 1933 de ihracat aylım fazla kömür çık~rmışlardır. 

dı,ında bilhassa eski yıllardan Genel hey~tl, 31 birinci k4· 

kalan stokların 88tılmaeından nuo 934 tarihli kAr ve zarar 

ileri gelmiştir. İhracat ayları ve idare meclisi ile murakıb 

olan ağuetos, birinci kinun ay· terin lpkası itibarile kıymeti 

larında her iki yılda yapılmış 1 O lira olan beher hiBBe sene-

olan ihracat kıymetleri gözden dine yüzde 8,80 heHblle 88 
geçirildiği takdirde de normal kuruş ve beher mOessie hisse· 

ihracatın arttığı gör(ilmektedlr. sine de 10 lira temetUl tevzii 

Gene 19:l4 yılında malları· 
ve bunların 15 nisan 935 ten 
itibaren verilmesi, idare mec· 

llei üyeleri için bütıln vergi · 

ler hariç olmak Oıere her yıl 

2400 reis için 3600 lira huzur 

zedeceğlm: 

bir koku duymazsınız, akabln · 

de on metre uzakta Jroku oeo

redilsln, mese14 earmıHk veya 

bir portakal ve yahut bir ko-

lonya kokusu başla&ıo, anide, 

yani koku size daha gelmeden, 

kedinin burnunu ,.ğllerek bir 

daha koklayın, göreceksiniz ki, 

neşredilen koku hem oldukça 

kunetli olarak kedinin bur· 

nunda toplanmıştır. Kedi, der· 

hal burnuna toplanan kokudan 

uyanır, m üteesslr ol ur ve der

hal orııdan uzaklaşır. . 
Kediler hakkında böyle tet-

kikatta bulunacak kadar bo 

gOıel şeytanlnrı sevişim etra· 
fında çok mütalealara maruz 

kaldım. Bazıları : 

- Evlen de çocuğun olsun 

o zaman kediyi sevemt zt1in. 

D1:dller. Yalancı çıkaılar, ço· 

cuklar•m var, onlar de benim 

İkinci Beyler Sokak .Fıno Kare1111 No. 25 

Gaffarzade 
baştanbaşa yeniden boyatılmı!J ve mobilyası 

edilmiştir. Sıhhi temizliğe 11on derecede dtkkat ve ftlo• 

edilmektedir. Servle muntazam, oda ftatleri zamanın tcı· 

hına göre ucuzdur. Bundan evel senelerce m011teclrl bolua· 

muş olduğum bu mfte11seseme gö11terllen rağb~tlo gene göı· 

terllmesinl muhterem mQşterllerlmden rJca ederim. 

Abdullah Molaliç 

Denizli Evkaf Müdürlüğünden: 
Denizli Evkaf müd6riyetl tarafından yaptırılacak 104:32 JiJ' 

20 kuruş hedeH keşif 11 mahiyeti fenni ve mali tartoame ~ 
keşif ve plAnmıla yazılı hılkumet civarındaki areaya yapılı~ 
otel ve gazino binası inşaatı kapat. zarf la ekelltmlye koO 

muştur. lsteklllerfn bu hoeustakl tartoameelnf Denizli E•~ 
dairesinden alabllfrler ve 6ğrenebllirler. 

Kapalı ekaihme 3.4.935 çarı•mba saat lfl te 
de toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Muvakk.ıtt teminat miktarı 782 lira 41 kuruştur. 

İsteklllerln veslkalartle beraber milracaatlerl UAn olunur. 
15 20 25 30 764__) 

mızıo Hlı!J f iatlerlndeki ytık11e 

llş ve bazı rekoltelerdeki faz. 

labk yorddıolarımızın ytı\tınii 

gtılddrmı1ı, Qzilm ihracatı geçen 
yıldan yilzde ylrmibeı fazlı 

olmuı, incir tamamen eatılmıo 

tütün ürfinünün de az olma· 

maeına karşı flatlnln yftkeek· 

llği daha fazla kıymet elde 

edilmesini mtımkiln kılmıştır. 

Dış ticaretimizin bu 11evlndlricl 

durumuna karıılık iç pazarları · 

mızdakl canlılık ve genişlik te 
artmıştır. 

Raporda bundan eonra ban· 
kanın umumi faaliyetinden 
bahsedilmekte ve halkın iş ban· 
kaeına karşı göeterdlğl gftven 

hakkı ve gene boolara ah te 

metUl hlsı.aelerinln Hf olarak 
tedlye11I, Trabzon saylavı bay 

Basan S•ka, Tekirdağ saylavı 

bay Şakir Keeebfr'ln 1935 yılı 
içinde muralubllğe tayini ve 

1934 hesab yılı için kendile· 

rlne murakabe ftcretl olarak 

2000 Ura verilmesi hakkındaki 
takrirleri kabul etmlotlr. 

SIHHAT 
ECZANESi 

Kedilerin burunları bir mık

natıs gibi kokuyu çeker. Buoo 

hep blltrlz. Fa"at hepimizin 

bilmediği bir noktayı işaret 

edeceğim. Bir kedi bir odanın 

bir köşesinde oyarken, ahı, 

yedi metre batta oo, onbeş 

metre uzaktan bir portakal eo 

yonoz. Kedi dalgın u'kosundao 

portakal k.oluso He uyanır. 

Kediler koku hiç eevmezler. 

gibi hdl seviyorlar, ben ço · 

cuklarımı yavrularım diye se · 

viyor, kediyi de kedi diye se· 

vlyorum, oğlumun kucağındaki 

kediyi daha çok seviyorum, ga · 

ltba oğlumun kedisi bana (To 

ruu) cloelnden bir zevk veri· 

yor, hayatta kediyi biç eevmi 

yen ve ondan korkan da btıl . 

rfm, kedi tüylerinde hutahk 

mikropları yışar, kedileri okşa 

yanların ellerini yıkamalarını 

Çine a1.1Uye hukuk mıhke· 

meslndeo: 

Çinenln karakollar karyeeln· 

den vodfne muhaclrlulnden 

gallb oğlu mortaza ile karısı 

olub malgaranıo şadırh karye · 

sinde iken lkametg4hı buluna· 
mı yan halll kızı saf iye aley-

hine açtığı bo~anma davasının 

muhakeme gftnQ :30.3. 935 
cumartesi g6nftne bırakılmış 

olduğundan mrzbure saflyenln 

İzmir birinci icra memorl 

ğoodan: 

Elyevm lkametgAhları meçb 
olan İzmir-de Kemer altında ıoM 

fiyecl v~ lzmlr'de ara8ladaKav•f
1 

Ulvi u Mehmed Nuri efeor 

taraf lırıoa: 
l~ bankası İzmlr"oubeslne g 

Eyhil 928 tarih ve 518 el 
ve 24-1 karar numaralı ttcırİ 
ilılmı ile m, bkumunblh borç! 

bulunduğunuz 500 Türk Urt 
sını beo gön zarfında ödeme~ 
gene bo mftddet içinde boı' 
ödenmez veya hOkmolunan il 

mlnat verllmezee ve tetkik rJJtl 
eline veya temyiz yahut lı~ 
muhakeme mercllne veya ıel 
ylz yahut ldel muhakeme yo._ 
ile alt olduğa mahkemed-' 

icranın geri bırakılacağını d~ 
bir karar getirilmedikçe ce 

icra yapılacağı borç hakkıol 
bir itirazda bulunulmadığı ı-* 
dlrde gerek kendinizin ve f 
rekee flçtlncü oahı11lar yedlerıol 
bulunan mal ve alacak ve b'° 
ttırld kazanç ve gelirinizi " 

yaeayıo tarzına gôre geol' 
membalannızı yazı ile •', 
tlfıhen göster'llenlz akal ııl' 
dfrde hapis ile tazyik oloaıd 
ğınız ve hllAfı hakikat beyıodf. 
bolondoğuooz takdirde b•ı' 
cezası göreceğirı'z ihbar ve ~ 

Hamdi Nftzhet 
ve inanının güzel bir dorumu 

olarak 1983 de bankaya yatı · 

rılmıı olan 49,006,248 liraya 

karşı 1934 te bu miktarın 

51,894., l 99 liraya -vardığı lea · 

Ucuz, taze, temiz Hiçler bolonor 

Meseli portakal, mandalina, 
kolonya, esan11 kokularına biç 
gelmezler. Arzettl~lm gibi kedi 

bir ealonon bir köşesinde uyur
ken on metre uzakta 

tav11lye ederim, işte benim şey · 

tan lr:edllerlmln bir tanecik: 

kusuru .. 

o gQn Çine mahkeme11lne gel· 
mesf veya bir vekil göndermesi 

ve aksi takdirde mahkeme gı· 

yaben bakıla ağı Hanen tebliğ 11 Başdorak - BilyOk: Sa· 
lebçf Hanı karşısında. Eczacı Kemal Aktaş olunur. 875 ................................................................................................. 
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-------------------------------------------------------Taegfr (etmek) 1 - koratmak 
2. kOçftltmek, 3. ufaltmık, afat· 
mak. 

Taehih (etmek) - l. doğrult
mak, 2. dölendlrmek, döleştlrmek 

3. dfizeltmek, 4. eyllttmek, iyi· 
leştlrmek, 5. onaklamak, 6. onart· 
mak, 7. ovatlamak. 

Tltıl, dokuzuncu. 

Tas'ip (etmek) - 1. gftçleştlr · 

me~, 2· güoelmek, 3. gOosOnmek. 
. · · Taslr, - 1. cır~ana (plşml~ 

.,. ineyvayı sıkıştırmak) 2. sıkıp so· 

yooo çıkarmak, 3. sıkma. 
Tulf t (etmek), - 1. 1ataştır· 

mak, ~· OşO.rmek. 
Tasmim (etmek), - 1. kurmak 

2. oğramak, 3. oranlamak, 4. öl· 

cümleınek, 5. tasımlamak, 6. ya · 

eanlamak. 

Tasni (etmek) - ı. düzmek, 

dftzftp koşmak, 2. oydurmak, 3. 
yakıJtırmak, 4. yapmak, 5. ya· 
ratrpak-

Tısnl edtlmlo - ı. dftzme, 2. 
uydurmal 3. yapma. 

Ta!lolf (etmek) - 1. ayırmak, 

bôlilk bölük ayırmak, 2. dlemek, 

3. dftzmek, 4. aıralamak, 5. O.· 

yiltlemek. . 
. Tasrif (etmek) - çekmek (gra· 

merde) 
Taerib (etme~) ı. açıkça 

eöylemek, 2. acıklamak, ~. beje· 

mek, 4 .. yısılımak. • 
Ta11tir (etmek) yazmak. 

Taavip (etmek) - 1. beğen· 

mek,' 2. doğrui bulma, 3. doğru 
bulmak, 4. doğru buluş, 5. ger· 
1 

çeklemek, 6. irim, 7. iyi bulmak 

8. onamak, 9. yahtılamak, 10. 

yaktormık. 

Tasvir, - 1. ıngo (realm man) 

(Anmığa vesile), 2. keber (man

zara ve nftmone mau.) 3. pernl 

4. 11om, 5. ıomı, 6, ıGnö, 7. ıtır 

8. torson, 9. oktıf. 
Tınlr etmek, - 1. anlatmak, 

2. benzetmek, 4. bezemek, 4:. he· 

diz etmek, 5. dazetmek, 6. göz 

önilne getirmek. 

Tatbik (etmek) - 1. harlamak 
(muayene etmek, yoklamak tıh· 
kik etmek mın.) 2. denlıtlrmek, 

3. kapaklamak, 4. karşılaotırmak 

5. ödemek, 6. uydormak, 7. ya· 
kıştarmak, 8. ytırdtmek. 

Tathlr (~tmek) - 1. arılam1tk, 
2. arıtmak, 3. temizlemek, 4. 
tlolltmek, 5. unrmak, 6. yıka· 

mak, 7. yıykamak, 8. yamak, 

yaymak. 

Tathlr edilmek - 1. arınmak, 
2. arıtınmak, 3. t"mlzlenmek, 4. 
yıkanmak. 

Tatil - 1. eğit, 2. lrkiallk, 

3. lplzllk, 4. keılm. 

Tatil etmek - 1. bırakmak, 

fol bırakmak, 2. booaltmık, 3. 
durdurmak, '4, irklnlemek, 5. it· 

11lz bırakmak, 6. it taılamak, 

(grev mau.) 7. ke11mek, 8. 111•· 
mak. 

Tatili faaliyet etmlt - 1. tole
mez, 2. uvuk. 

Tatlik (etmek) - 1. bırak· 
mık. 

2. booımak, 3. çözmek 

Tatmin (etmek) - 1. carıt· 

mık, 2. hıntormak, 3. kındır· 

mak, 4. yerine getirmek 

Tatmin olunmak - baymak 

TOrkçe karşılıklar 

Tatvll (etmek) - 1. uzatmak, 

2. ozon tutmak 

Tatylb (etmek) - gönill al

mak, göo6l yapmak 

Taun - 1. kıran, 2. kırlağın, 
3. mlçlkli, 4. ölet (umumi olarak 

biiytık ealgın man.) 5. Ulnömö, 

6. yumurcak 

Tavaf (etmek) - 1. aylanmak, 

zlnmek) ogmtr or mföyp öy ö 
2. aynalamak, 3. çeğrenmek, 4. 
çeğzlnmek, 5. çevrinmek, 8. değ· 
zlomek, 9. derlomek, 10. deaz(. 

mek, 11. dolışmak, 12. dolanmak, 

13. dönmek, 14. tekzlnmek, 15. 
yöreomek. 

Tav'ın - 1. dtleğile, 2. genen, 

3. lsdyerek, 4. kendiliğinden. 

Tu'ın ve kerhen - 1. genin 

gen süz, 2. ister istemez. 

Tava88nt - 1. aracılık, 2. atan, 

3. göme, 4. muyancıhk. 

Tavaeeot etmek - 1. ıraya gir· 

mek, 2. aralamak (barıttırmak 

için tavassut man.) 

Tavaot - 1. ak atı, 2. ene· 

me, 3. lnenmlt. 

Tavattun (etmek) - 1. cerle

mek, cerlenmek (hl r yerde durub 
kalmak mıa.) 2. urnamık, 3. yer· 

lenmek, 4. yerleomek, 5. yerel· 
mek, 6. yaldızlanmak, 9. yurt tut· 
mak. 

Tnlk - 1. aeıntt, 2. 111ykal· 
lanma, 3. süme, 4. ıdrOoceme, 

5. yubayma. 

Tnlka uğramak - endelemek. 

Tavik edilmlt - ergili. 
Tnlk etmek - 1. alıkoymak, 

alakoymak, 2. asruak, 3. bağda· 

mık, 4. erıllemek, 5. ıeclktlrmek, 
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6. geri bırakmak, 7 .trtelemek, 8. 
savsaklamak, 9. tılkatmak, 10. 
tıymak. 

Tavil - 1. boylu, 2. çok ıd· 
rer, 3. dıylak, 4. daylan, taylan 

(boyu ozon man.) 5. örken, 6. 
sftreklf, 7. ozon. 

Tavlle - 1. ahır, abur, 2. aran, 

3. dam, 4. tavla. 

Taviz - 1. ödek (ödemeye ya· 

rar şey man.) 2. tölek, 3. karo•· 

bk, 4. tftlek. 
Taviz edilmek, uğorlaomık . 

Tavk, - 1, ağdam, 2. boynığ, 
3 boyunduruk 4. kasnak, 5 tHma 

Tavr (tavır, tavur) - 1. co· 
rOtHlk "tavrı hareket mao.,, 2. 
çalım "korum man,. 3. çelim, 4. 
gidiş, 5. gösteriş, 6. kes, 7. ke· 
sim "hiçim, şekil mao,, 8. ôlçOm 

9 selen "ıes, eadı man. da,, 10. 
turak "hal, heyet 'man. da,, 1 ı. 
tutum, 12. tür "larz nevi, tık 

man • ., 13. yoruk, l!l. yol "Ulu 

yollu,, 

Tavrı tabakkOm almak, dadar· 

mak, 

Tavsif, · 1. anlatma, 2. niceli
ğini göıterme, 3. aah, 4. sayıp 

dökme. 

Tavelf etmek - ı. ıoylamak, 

2. yaktamık. 
Tav11iye (etmek) - ı. ıemar · 

lamak, (sipariş man.) 2. salık ver· 

mek (lhbır ve tarif man.) ;J. ta

nıtmak, 4:. tatozmak, 5. tuıur· 

mık, 6. yeklmek. 

Tavus, alakuo. 

Tavzif (etmek) - 1. I~ vermek, 
2. kargımak, 3. kollanmak. 

Tavzih (etmek) - 1. açıkla· 

gftnl6k ödeme~emrl yerine k~~ 
olmak ftzere tıAoen t'-btw 

877.Y 

Umum &10' 
olunur. 

Aydın Demiryolu 

dflrl6ğtıoden: 

1098 nomaralı tüt6n ,.,t 
fesidir. !f 

27.3.1935 tarihinden 30.6.t!t 
tarihine kadar muteber oı.or 

'llzere KoleönOnden lzmlr'e ,,. 

oınacak tdttlnftn beher toool 
dan 3584 koru@ ücreti naklff 

alınacaktır. 

Aydın Demlr.,-olu Umum 
,. •. 

dftrlftğGnden: 

1100 numaralı hususi 7.llPP"' 
madeni tarlfealdlr. 

•ti 1.4.1935 tarihinden it ~ 
ahire kadar muteber o'°" 
Ozere Tire, Cellit ve Aıfı11'' 

I'' 
den lzmlr'e vagon dolo11u 0 

rak nakledilecek ampara o:; 
denlerlntn tAbl olacağı tarife 

beneçhl zlrdlr: • 
Tlre'den İzmlr'e beher ıo~ 

430 koruo, CellAt'ıan ı.aa;; 
beher tonu 280 koroo, A fi 
ye'deu lzml;'e beher tona ' 

kuruıtur. 



icap eden teslııt mHraf lırının 
yıpılmaııoa. 

caret Memurin- ı.2 3 ve , dnca maddeler· 
ıı.. .deki masraf tardın maada ten· 
gundan: Tirat, teehlnat, kırtHlye, evrakı 

ı matbua, telefon, teıçll veeal : 
zmlrde Abac10ğla hanında 

ile.ret yapın mGıeccel (İzmir merlfatı milteferrllı:a karşılığı 
t olmak ftzere senede azami iki 
e clnrı meyn ve sebze eatıt 

l bin beeyilz lira earfına. 0operat11Jj tfrketluln 20 Mart 
1435 tarihinde ıdlyen toplanan 6 - 10~ Nomarab ortığın 
heyeti umumlyesl zabıtnune!I ihracı hakkında meclisi idare· 
ti nln teklif ve kararı o.kunda 
Cltet kanununun mevaddı mıh· 

"8a1tna tevfikan sicilin 1360 muamılleybln hıreketl eeaı mu· 
1a knelenln 18 n 62 inci mad-
tı111araıına kayıt ve tescil edil-

di delerine temu eder ahvalden 
ğl lltn olunur. 
l _ Zabıtname olduğu gösterildi: 

Osman eôz alarak bu karara 
2 - Hluedaran cedvell 

t_ itiraz etti Te kooperatife borçla 
ızmlr Sicilli Ticaret 

memurluğa mO.hril Na olmadığını borcuna ödediğini 
iddia eyledi. 56 ~o: la ortak 

H. J<'. Tinç lmzaıı 
Bulual eôz aldı n Oamı· 

Zabıtname nın Jhraç edilmemesini \'e• 

lımlr ve civarı ıebze ve mey· kendlılle beraber 25 ortağlD bu 
'• laht kooperatif inin llAnı Te haansta beraber olduklarını im . 
0ttakJ bll zalarlle göstermek lıtedl. Lı arına yaptığı te ğatı veç· 
11tle 20 ·Mart· 935 tarihine le· Meclisi idare reisi bay Hik· 
"dcıt eden çarşamba ~Gnft aaat met Osman 'ın iddiasının doğra 
0ı.da koopentlffn ortalı: adedi olmadığını mes•eıenln icra ve 
01ta iki o k L b mahkemeye kadar intikal etti · Y z u.. et azadan 
iQı yirmi altl8lnın yapılın yok- rildlğloi bu balla kooperatôr· 
,•1111 netlceılnde mncud olduk· Hlkle kabili ıelif olmadığmı 
•tı •nlıtılmaıı 6zerlne nisabı ıöyledl. 

'k.e 1 h ı Ortaklardan bay Ömer de r yet Ası olduğundan mil· 
:kıb bay CelAI. mtırakıb bay bu gibi hallere mftsaıde edilme· 

thmet Te lktıııad vekAletl nA· meslnl ha bloıyı yıkmak isti· 
~Ilı mtıfettlelerden bay Şe•· yenlerin ihracının doğra olaca· 

alo hoıorlle ve heyeti oma· ğını söylemesi tızerine keyf lyet 
:e reisi bay Hlkmet•ın riya. reye konuldu n Oıman'ın lh · 
l altında ruznamenln mftza. racını lstlyen n kabul edenler 
ereılne geçildi. reyi lşarlle heyeti umumlyenln 

1 
t,,elemlrde içtimada llbıt· etıltıaanı derecesinde ekıerlyet 

•rı kaydetmek ihıere kooperatif h4aıl ettiğinden ı61Cbauı ekse· 
lıınlıaaıblerlnden bay ROeda riyetle Oaman'ın ihracına karar 

~ıt kttlbff ğlne •e reyleri top· nrlldl. 
.,. lbak Ye taınlf etmek Gzere de 1 - Heyeti umumlyeye ft· 
'•ı L tlrak eden 120 ortak ima.elle At tıya-.a•dan Atık oğlu bay 

0h111ed, Boca'dan bay Nbım verilen bir takrir ile esaı ma· 
te1ı ı rll kavelenln 21 ncl n 71 net 
.a. ta e ..e ekııerlyetle aeçll-
.. ıl,r. maddelerinin tadili Ue meclisi 

t M il l fd idarenin 7 azayı çıkanlmaıını 
L - ec ı are ve mftra· 
ııı;ıb ,e temetUliln bir kısmının ıer· 
fıL. raporları okundu Ye muva 

ııı; gôrCUerek kıbul edildi. maye mukabilinde tenllnden 
ta 2 - 934 senealne ıld blAn· nzgeçllerek tamamının mıh · 
l'e ktr zarar heıablırı okundu sullerin bedtll O.Zerinden teni 
b JI ltart ile ve ekseriyetle kı· edilmesini istedikleri anlıeılclı, 
ll ' d fakat ruznımede böyle bir 

1.,._ e tu lk edildi ve meclisi 
.._,e zimmeti ibra edildi. madde olmadıgmdın n içtima· 

3 B L d da heyeti umumiye ortalı: mn· 
d - lna.a ID lıtlkrtz ak· 
ttııa L cadanun afllClsanı mevcaı ol· 

"" ea: \'e prtlarını tayin et· 
lct. k Gaere ekseriyetle meclisi madığı da görftlmeal 6zerlne 

reye ııelthlyet verlldl. tıdlllt teklif inin ve diğer tek· 
lı:t 4 - 19:35 _ l936 seneleri lif lerln :mozakereslne imk4nı 
ll.~de icabı halinde dıhll ve kanuni olmadığı aolıeılmaıı 
•'ll ç piyasalara mlbtahsll mıh· fizerine bo cihetlerin meclisi 

letfbl ki idarece tezekk6r edilerek ihzar .._ n sev n aatıtı ve 
ııı:blt•I idarenin Ulzum göreceği edilmesine ve ilerideki heyeti 
lı,b.•llerde mftmeaıllllkler, ma· umomlyece mO.zalı:ere edilmesi· 
dı6 •rlttı;ter n tnbeler ıçmaaı, ne ekseriyetle karar verildi. 

ll!ıer Ilı b tıı a •ilerden merkezde 81 · 8 - Meclisi idare asil an· 
letllatk tlıere muhtelif mıhsul· lıklarile yedek aza ve mflra· 

lııeat Celbi Te mClbayaa edeblJ. kiplerin intlhabma reyi haf 1 
teıı için Te bu huıastı mnlı:· ile geçlldt. 

tçı0 ttı•araf ları yapabilmesi Yoklamadan sC>nrı heyeti 
"l&b l'llecllal idareye ekseriyetle umumiye lçtlmıına gelen dl ğer 

5 lyeı •erildi. ıeklz ortakla beraber elde edf · 
d•n - Mecltıl idare ttrıfın· len rey pusulalırı Ara camileri 
ııılllra;ek~I! edilen 1935·1936 tarafından tasnif oeticealode: 
~ •• L içesi eklerlyetle ve A il 

1 
L 

1 1 84 ""otu d k ı aza ı.. ç n numa· 
hklld • t ıerlyetle aeığıdakl 
•Q e kıbul edildi ve bu hu· ralı hikmetin 120. 128 namı· 

Bttın 11 lı 1 rah nazımın 120: 44 mehmed· 
••ltbı r ı çln meclial idare. ye 

1 
l 

17 
... 

5 
N 

119 Yet lld n : !I. • yunusun . h, b •er 1: Senede azami 
~ 111 LI 1~6 n. lo lemıilin 118. 57 

Ql le& zyGz llrM Ocretle 
.._:blllur • e ınGatahdem Jatlbda· n: lu hıtlmln 120. reylle mec· 

ı. Uai idare asil azahklarına ııe · 

lı,~cıp ettiği takdirde lobo kadro çfldiklerl teablt edildi. 
ctrıde mu LL 6 n: la ahmed'in ll5 207 Yet1111 vı-. .. aıen ayhklırı 

Cltere 'd~rayı tecavQz etmemek hasın celAlln 119 reyle yedek 
dılll rt memur daha lstlh· azahğa seçildikleri tesbit edildi. 

•rıı MA LI v 80 1 1 9 llrı G · ura. plere aydı onar e n: lo remzin n 1 
ld cret verilmeıhıe. Mecllel reyle zlr11t banka!!ı şef lerln· 

•te •zıt il 1 ' d berb it e memurlardan den ce Al in e 119 reylle md· 
Othl •ngt blrlıhıln vazifeten ralı:ibllklere seçildikleri tesblt 
de ~ hartchıe çıkdıklan takdir· edildi. 

flcret1taar1yYeo hıkkı huzur veya Bunlardan maada aıahk için 
e nden L "•f la P11•• zaruri mas- 15 n: lu ıallbln 1 rey. 130 
rın11ı it 

l~lert 1 atına kooperatif n: lu tımmetin 1 rey. 190 ea· 
----~~...__.Dnlloa-.L..J.-,.-.ı~..LıA~-1-Jl--

don 1 rey moHnın 1 rey al· 
dddırı. 

Yedek azahk için de 58 
n. lu oO.krtıniln bir rey aldık· 

ları teablt edildi. 
20 mırı 1935 

Zabıt kAdbl Mehmed rGtdft 
Mtırıklb N11ım Arif SıngOI 

Mcır ... ıb M. Yunuı 

İzmir ve civarı ıebze ve 
meyn eatı' kooperatifi resmi 
mfthrd ve komiser M. Şevki 

Heyeti umumiye relıt Hikmet imzası . 

lzmir ve civarı sebze ve meyve sa· 
tış kooperatifi ortak cedveli. 

No. İaml n IAkab Oturduğu yer lmzaıı 
4. beklr balçova beklr 
6 ahmet 
7 a. rlfat 
9 eallh 

11 mastafa 
14. dervlt ali 
15 htıseyln aziz 
18 ahdi 
20 ıeyyah 

24 mehmet eallb 
seyfl 25 

27 
30 

muharrem yaauf 
ali 

34 haean nlyul 
36 Uyaa oaban 
37 lbrahlm oğlu klıım 
3 ) receb oamın 

moatafa ldtf 1 
ferhat ha.eyin 
tireli lbrahlm 

41 
4.2 
43 
4' mebmet 
4.5 yanas nıdl 
46 abldln pertn 
4 7 halll oğlu veli 
48 tireli ıtUeyman 
53 veli oğlu selim 

55 tilkrO. 
56 kolca hah\al 

57 
59 

haolm alıtaı 

haıın 

61 karo midye mehmet 
64. kara mahmul 
67 ıellm hıılb oğla 

68 
69 
71 
73 
75 
76 
62 
80 
81 
84 
85 
88 
92 
99 

103 
104 
108 
111 
113 
114. 
120 
123 
126 
128 
131 
133 
134. 
135 
136 
137 
No: 
138 
139 
141 
143 
145 
150 
153 
155 
157 
158 
160 
165 
167 
168 
169 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
179 

<laman fenerci 
mustafa ıftleymın 
delbekll oıman 
kelet abmet 
kunduracı muea 
mehmeı dağlı muatafı o~lo 

göbekli lbrahlm 
remıl 

hilııeyln etem oğlu 

hikmet 
mehmet 
la mail 
alanyılı huan 
baki ali oğlu 
ali ha.eyin oğlu 
gök manaur 
lsmail earı zeybek 
hatim oıman 
ıhmet cemal o~la 
kırbıyık ıtıkra 

ahmet eavran 
ahmet saki. 

oğlu 

memlt oğla abdullıh 

nazım 

raılm veli oğlu 
lbrahlm nazlf oğlu 
basan ramaZln oğlu 
mustafa mehmet oğla 
aziz halil o~la 
eem'i zübeylr oğla 

İılm Te lAkap 
muıııafa ömer oğlu 
sadık camb1Z abmet oğlu 
ali memlt oğlu 
halli muharrem oğlu 

tıhsln sıhri oğlu 

8. aallb bayram oğlu 
mohlddln idris oğlu 
ömer ıeynel oğlu 
ali ıerbetçl musıafa oğlu 
lıkender tevf lk oğla 
hazım ali oğla 
ııllh agan oğlu 
veli şaklr oğla 
üzeylr mehmet oğlu 
feyzallah ibrıhlm oğlu 
haaeyin azim oğlu 
haaan oaman oğlu 
ahmet nebi oğla 
hımdl eaklr oğla 
lbrahlm çepni alt oğlu 
veysel basan oğlu 
mebmet çepni ali oğlu 

dar ıGle mın btıae· 

" 
narlı dere 

" 
" 

abmet 
rlfat 
talih 
muıtafa (mtıbClr) 

ali 
hftseyln 
ahdi 
ıeyyah 

mehmet aallh w 

seyfl w 

" 
muharrem yuııaf w 

.u 
" 

bılçon 

nmrlıdere 

balÇO'fl 

h. nlyasi 
Uyıı eıbın w 

kh1m 
oımın 

m. IGtfl 
haeeytn 
lbrıblm 

mehmet 
y. nadl 
a. pertn 
bılll veli 
ıtUeymın 

ıellm 

,akra 
bul tal 

" 
" 

w hatim 
w baıan 

< 

" 
mehmet 
mahmul 
ıellm 

.. 

" oımın 

" mmtafa 

" 
" 

narlıdere 

balçon 
k. yaka 

c. 

balçon 
« 

narh dere 
< 

k. yaka 
balçova 

c: 

c. 

c: 

k. yakı 
balçova 
huca 

< 

< 

« 

c: 

Oturduğu yer 
boca 

" 

" 
" 
" 
h 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

gôlcftkler 

" 
cumıoTuı 

gôlcftkler 
cumıovaıı .. 

" 

oımın 

ahmet 
mu• 
mehmet 
lbrablm 
remsi 
bftıeyln 

hikmet 
mehmet 
lımall 

huan 
baki 
ali 

.. 
" 

ali manıur < 

lımall 

oımın 

ahmet 
eGkrd 
ah met 
a. aakl 
ahdullıh 

naıım 

rulm 
lbrahlm 
huan 
mastafa 

c: 

c. 

aziz « 

ıem'i « 

lmzaıı 

muatafa 
sadık 

ali (mtıbar) 

halli " 
tahsln 
B. aallh " 
muhittin 
ömer 
ali 
H. lakendr.r 
hazım 

aallh agan 
Teli 
Ozeylr 
feyzallah 
bGıeyln 

basan 
ıh met 

hamdl 
ibrıhlm 

veyeel 
mehmet 

" 
,, 

" 

" 
" 
" 
il 

il 

184 lbrahlm huın oğlu 
187 mehmet muatıfa oğla 
189 recep lbrahlm oğlu 
190, ali rıza hHın oğlu 
l ll l muetafa ali çnat oğlo 
197 bekfr ınleyman oğlu 
198 mehmet ılvrl oğla 

201 ıeyfl bızır lı:Abyı oila 
203 mehmet hftseyln oğlu 
204 abdallah 
205 emin usta 
206 cemal 
207 H. celll 
208 lbrahlm 
209 ıallh 

210 nazil 
211 taUp 
214 h6seyln hıslp 
215 muııtafa eaklcl oğlu 
217 muıtafa 

218 ıhmet 

220 ômer 
221 hatlce 
222 muatafı 

223 mnıtafa •eli oğlu 
225 ahmet 
227 abdallah 
230 raslm 
231 h6ıeyla dellbat oğlu 
232 ahmet tabir oğla 
234 kbım 

236 muhacir tevflk 
237 mebmet aıık oAla 
238 bahaettln 
240 oıman ratlt oğlu 
242 faik 
243 moatafa 
245 tabir 
246 abdurrahman 
24 7 ali galan oAlu 
1 7 h. hGıeyln 
22 lamall hasın 
31 ıftleyman 

58 tGkrfl 
65 hasın 

86 eylb 
95 htıseyln 

109 abdollab 

karakaya 
cumao•aaı 

" 
gôlcO.kler 
lı:arakoyo 

comsovaııı 

il 

il 

gôlcilkler 
k. çiyli 
dede batı 
bostanlı 

il 

lbrablm 
mehmet 
1. recep 
A. rlza 
muatafa 
be kir 
mebmet 
aeyf 1 
ıh met 
abdollah 
emin 
cemal 
H. celll 

" 
il 

" 

" 
" 
" 

B. bll!eylnler lbrahlm il 

k. çiyli aallb 
bostanlı 

dede batı 

" 

nazlf 
talip 
hllıeyln 

maatafa 
şemlkler muatafı 

H. hGseylnler ahmet 

" 
k. çiyli 
oemikler 
dedebıtı 

bostanh 
çiyli 

ıı 

teuılkler 

dedebıeı 

temlkler 
dedebıeı 

temi ki er 
dedebııı .. 

il 

il 

huca 
oarbdere 

<. 

bılçon 

« 

kartı yıkı 
balçon 

~mer 

ha tice 
mnıtafa 

mustafa 
ıh met 

abdullıh 

raslm 
hdeeyln 
ıhmet 

khım 

tevfik 
mebmet 
bıhaettln 

oamın 

faik 
muatafa 

" 

" 
il 

il 

il 

tabir 
abdurrahmık 

ali '' 
htıseyln <-

h11aıı lımall c. 

ıllleymın 

lmsası unutulmuıtur 

hısın 

eylb 
htlıeyln 

ıbtfallah 

Heyeti umumiye reiıl murakıb mtlrakıb mtıdGr 

M. Fikret Hikmet Celü İngGI Mehmet 
aılının aynıdır. 20 Mart 935 

lımlr n clnrı Sebıe •e meyva aatıe kooperatif 1 n 
resmi miihtırft 

M. Fikret n Nazım imzası 

lzmir Defterdarlığından: 
264.3 numarab buğdayı koruma kanunu mucibince 1 Nlaan 935 

gftnlemeclnden itibaren Plakilvi, Makarna, Şehriye ve emaıllnbı 
paket halinde aatılmHı mecburi olduğundan ılikalı fabrlkalatla 
aatıı yapın ticarethane ve bıkkallyelerln ellerinde mevcud Te 
açık bulunan bu gibi mevaddı 1 ·Nlean· 935 gftnünden itibaren 
açık bir halde mağazalırmda ve ticarethanelerinde buluodaralmaaı 
J6zomo illn olunur. 864 

Ty. alayı kumandanlığından: · 
İzmir tayyare kıt'aııındı 75: 108 lir• dcretll bir elektlrlkçl 

nıtaıı yeri açıktır. 

İmtihanın prtları Reşıdlye'dekl tayyare karargl hmdan ıhaa· 

bilir. lateklllerln dilek kağıdı, mekteb eıhadetoamtıl, ııbbat ra
poru, n6fus cllzdını ıuretl, bonıenls ve Emniyet mftdGrlGğGnün 
hGantıbal pbadetnameılle birlikte tayyare komutanhAını mClra· 

6 29 



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

• 

Ôksnrenlerl l\lut
laka: (Okamentol) 
Öksnrnk Şekerle· 
rini Tecrnhe Edi· . 
nız ... 

ve i'nrjcn ~ahapın 
En Ostnn Bir l\ılns· 
hil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Mnshil 
lstiyenlcr Şahap 
Sıhhat Snrgün 

Haplannı Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerdf!n 
Arasınlar. 
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>cc en 

Üniversitede Dôçeot, 
(Manin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Baetalara hergdn öğleden 
ıonra bakar. 

1atikl41 caddeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • .t S T A N B U L 
Telefon : 49250 

... 'iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiliiiillıiıiliıiili .................... . 

Hamza Rüstem 
F orlt©>ğ ıraflh a ını<esö ---·---

1 - Bayram gtınlerl açıktır. 
Muhterem milıterllerlmlzdeo görd6ğftmdz rağbet ve 
teveccilhe oaclz bir mukabele olmak ftzere bayramın 
birinci gGnilndeo M•rtın nihayetine kadar reelm çek· 
tlrecek eaygılı müşterilerimize lilrer ıarlf hediye ver· 
meğl ddşftndak. 

Mdtterilerlmlzln bu hediyemizi kabul etmekle bid teref· 
lendlreceklerlnl dmft ve temenni eylerlı. 

2 - Mağazamızda en yeni foto8raf makineleri ile eczaları 
ve umum fotoğraf malıeme1l , büytık tenzUlt ile eatıl· 
maktadır. Muhterem mClfterllerlmlzln bllhae a nazarı 
dikkatlerini celbederlz. 

Resne Fotoğrafhanesi Sahibinin 
Müşterilerinden Bir Ricası .. 

İkinci Beyler sokağındaki fotoğrafbaoemi kapattığımı saygılı 
mftşterllerlme ll!o ederim. 

Kllıelerlmi Emirler çarşıeında Bay Hamza ROstem fotoğraf· 
hanesine naklettim. Siperle vermek lıriyeoler lOtfen oraya uğ· 
raeınlar. 

Ben de şl mdlllk ekser zamanlar oradayım. 

BAHAETff -FOTO RESNE ...................................... 
_ 111111 1111 !1111 11111111111111111111111111 111111 111 il il 111111 1 11111111111111.ıııiiiliiilı ıiiiılıı lliıiliiil!! 

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

O;ıgmüır Şl\..!lb<®Sô 
ıldncl kordonda Borsa clvanoda kendi blna11Dda 

TELEFON: 2363 __ .................. ---
HertOrlil Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

~lüsait şeraitle mevduat kabul edilir ----Hububat, nznm, incir, pamuk, yapak, zeytin· ;;; 
yağı, afyon veeair emtia kumusyonculuğu ya· = 
pıhr. Malların vdrudunda sahiplerine en mO.sa· ~ 

it oeraitle avans verilir. §§ 

Tt:J R K iYE 

llR/\~T 
BAN~A51 

11111111111111111111111111u11111 111 1111111111111 111 111111111111111 11111111111111111!il11111il1111 

~ İZ MİR = -- --
:: Esnaf ve Ahali bankası; - --
---

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. ---·---
HertQrlü Banka Muamelatı Yapar .. 

Allı aylık " o/o 4,1·2 _ 
Bir ıeoellk mevduata % 6 ~ 

_ Vadesiz hesabı carilere o/o 4 faiz nrlr. =: 
1111111111111ı1ı1ıııı111111ııiuı1111111ı ı ı 111ıı11ıı ı lıi ı ıı1ııııı1111111ı ı ııı mı ı ı 1111ıı11ıı uı 
Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 

asker iliııları 

Ankara M. M. V. sa. al. ko. dan: 
23 ·3· 935 gilnd talih çıkmayan lkiyOz otuz iki bin tane 

muhteUf renk ve uzunlukta makaranın kapalı zarf la ekelltmeıi 
11 ·4· 935 gftnü saat 15 de yapılacaktu. Umumunun tahmin 
edilen f latı 23600 liradır. Muvakkat teminat 1770 liradır. Şart · 
namesini paraeız almak ve örneklerini görmek letlyenler bergfto 
öğleden sonra komisyona oğrıyabllirler. Ekelltmlye gireceklerin 
muvakkat banka teminat mektubu veya maliyeye yatmlmııı te· 
mfoal karııhğı alacakları makbuzlarla kanonun 2 inci ve 3 Qocü 
maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte teklif mektublaram ihale 
ıaatloden eoaz bir saat enet M. M. V. ea. al. ko. oa vermeleri. 

880 26 31 4 9 
Ankara M. M. V. sa. al. ko. dan: 

Yerli fabrikalar mamul4tından 40000 metre kaputluk kumaş 
kapılı r;arf ueullle eatın alınacaktır. ihalesi 15 ·4 · 935 pazartesi 
gftnil eaat 11 dedir. Beher metrenin muhammen bedeli 297 
kuruş 50 santimdir. Teminata wunkhteıl 7200 liradır. lıteklf· 
ler eveaf ve şartnamesini almak ve görmek letlyenler 595 kuruı 
mukabilinde M. M. V. ea. al. ko. dan verilecektir. Eblltmlye 
gireceklerin 2490 No. lı kanunun ahk&mına göre lcab eden ve· 
saikle beraber belli gOo ve Halinden enaz bir saat evvel teklif 
ve bankı mektublarUe blrltkte komlıyona vermeleri. 

879 26 31 4 9 

Söke Belediye Başkanlığindan: 
Belediyemiz elektlılk şirketinin müddeti 12 nlıan 936 tarl · 

hinde hitam bulacaktır. Makine dinamo ve tevziat tablolarında 
maada b6Uln harici tesisatımız hazırdır. Gerek ortaklık ve ge· 
rek tesisatı da dzerloe almak ıoretlle talih olacakların ve bu 
bapta izahat almak iıtly•nlerlo 20 ıon zarfında belediyemize 
mOracaat etmeleri llln olunur. ~4, 25 ~6 27 28 29 847 

Kışlada Mils. Mev. satın alma komisyo· 
nunda ihaleleri yapılacak ilinlar 

Met. Mv. sa. al. ko. dao: 
Reşadlye'de ciheti ukerlyeye ald 24 78 )lra 40 kuruş keşif il 

binaların tamiri açık eksiltme euretile mOnakaeaya konmuot1Jf· 
İhalesi 13 ·Nisan· 935 comarıeıl gftnü saat 15 de kıelada Me1· 

l\h. sa. al. ko. da yapılacaktır. Teminatı muvakkate akçeel t 76 
liradır. İstekliler şartname ve keolfoameslnl her gOo komJayood• 
göreblllrler. Münakaeaeına lşllrak edecekler 2490 sayılı artıroı• 

ve eksiltme kaououuun 2 inci ve :l Qocü maddelerinde ve ~art 

namede yazılı veslkalarlle birlikte ihale saatinden evvel komi! 
yona mOracaıatları. 881 26 31 5 11 

Dahiliye Mütehassısı 
İkinci Beyler sokak No. 45 Beyler Hamamı karıısında .. 
Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

TELEFON 3806 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDA1S KUMl' ANYASI 

0 ULYSSES,, vapuru 20 martta beklenmekte olup yOkOo6 
hoıalttıkten sonra Burgae, Varnı •e Köstence Umanları için yCl~ ~ 
alacaktır. 

"CERES,, vapuru 25 marttan 28 martı kadar Anverı, Roıtr· 

dam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yak alacaktır. 
• 

11ULYSSES,, vapuru 8 nisandan 11 nleana kadar Anvers, Ro· 
terdam ve Bamburg limanları için ytık alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LİNIEN 
"ROLA.NDn motörü 20 mıulla Roterdam. Hamborg, Copeo· 

hıageo, Dıotzlg. Gdyoiı, Goteburg, Oıılo ve lıkaudlnavya llmao· 
ları fçf o yük alacaktır. 

"VlKlNGLAND,, motörQ 2olıanda Roterdam, Oamburg. Co 
penhageo, Dantzlg, Gdynla, Goteburg, Oıılo fC Jekaodinıuy• 
lf mınlan için yült alacıktar. 

SJt:RVlCE MAR1T1M ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"PELES,, vapuru 6 nl1anda gelip 7 nleaoda Maltı, Ceoov•• 
Marsllya v~ Bareelooa hareket f'decektlr. 

" ALBA JULYA ,. vapuru 1 mayıeta gelip 2 mayısta Malt•• 
Cenevo, Marsllya ve Bareelon'a bareıket edecektir. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İzmir Nev· York araemda ayda bir muntazam eefer 

"TAMESIS11 vapuru 19 martta (doğra) Ne•york için yoi 
alacaktır, 

0 RINOS., vapura 20 nleanda ( Doğru ) Nevyork lçjn ytıi 
alacaktır 

Hamlı: lltnlardakl hareket tarihlerindeki değltılkUklerden acente 
mee'oUyet kabul etmeı. 

Fazla tafell&t için İkinci Kordonda Tahmil n Tahliye ılrked 
binası ark:uında FratelU Sperco acentahğına mdracaat edf lmeel 
rica olunur. Telefon: 2004 . 2005 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNlE 

"A VOLA,, vapuru 15 martta 
bekleniyor, 4 nleana kadar An· 
vere, Roterdam, Hamburg ve 
Bremen lhnıolarıoa yükllye. 
cektlr. 

14SAMOS,, vapuru 15 nisan· 
da bekleniyor. 20 nleana kadar 
Aovere, Roterdam, Bamburg 
ve Bremeo limanlarına yak 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

" TROYBURG " vapuru 25 
martlı bekleniyor, Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp An· 
vere, Roterdam n Bamburg 
llmrnlar1Da yük alacaktır. 

" NORBURG ,, va~uru 28 
martta bekleniyor. Hamburg ve 

Anvers'teo yfik çıkaracaktır. 

JOHNSTON VVARREN LlNES 
LTD - LlVERPUL 

"DROMORE" vapuru 8 Dl· 
Hnda bekleniyor, Aovere ve 
Ltverpul'dao ynk çıkarıp Burgae! 
V arna, Kôetence. Galaç ve 
Oralla için yftk alacaktır. 

"NEPTUN,, SEA NAVlGATl· 
ON COMPANY Ltd. 

BUDAPEŞTE 

"DUNA,, vapura 5 nisanda 
bekleniyor, doğru olarak Bralla, 
Budapeıte, Bratlelava ve Viyana 

• f çln yok alacaktır. 
TBE EKSPORT STEAMSHıP 

CORPORATıON 

Olivier ve şOreki' 
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Ban. Birinci KordoO 
Tel. 2(43 

The Ellerman IJoeı Ltd. 
0 0PORTO,, vapuru 21 mart• 

ta Lherpool ve Sevaneea'dıD 
gelecektir. 

'· FLAMINlAN,, vapuru 22 
martta Llverpool ve Se•enseı· 

dan gelecektir. 
"DELOS,, vapuru 21 martt• 

Bamburg, Bremeo ve An•ere· 
ten gelecektir. 

" THURSO ,, vapura baleO 
limanımızda olup Londra '' 
Bull için yok alacak.lir. 

Not Vurul tarihleri n , •. 
purlann lılmlert dzerlne deııi· 
ıtkllklerden meı'ullyet 1tabol 
edllmerı. 

"EKSlLON A,, nporu 2 ot· 
sanda bekleniyor, Nevyori:ı 
Filadelf lya ve Boıton llmaol•· 
rına yak alacaktır. 

11EKSMOUTB,, vapuru J9 
olean:1 doğra bekleniyor, .Ne~· 
york, Fllldelf lya ve BaltJOJOt 
llmınlarma yük alacaktır. 

" EKSELSIOR ,, vapuru :; 
mayJBta bekleniyor, Nevyor1' 
limanına yflk alacaktır. 

0 EKSMINSTER,, vapuru 19 
mayıea bekleniyor, Nnyort: 
limanına ytık alacaktır. 

N. 8. - Gellı terlblerl '' 
npur tarihlerinde acenteıPI• 
hiçbir meı'ullyet kabol etme'· 

Telefon No. 2007 • 2008 


