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Etti .. • 
rmı rof'a Bir v 

l\.abine 
Venizelos'un Asilerle Beraber Olduğu Söyleniyor .. .......... ~- . 

Programını 
kuyor. 

Yunanistan'daki isyan Çok Kanlı Oldu. Asi 4 
Ankara, 3 (B111111i) - Bat· 

'-kan General lamel !nana, 
Pertembe gbtl kıblnenln çok 
llllhlm olan beyannameelni 
okuyacakbr. 

Harh Gemisi Girid Adasını Ele Gef;İrdi .. 
--··· 

Atatürk 

Bir Gemi Batırıldı. 3 Tayyare Düşürüldü. Toplu, Mitralyözlü, 
Muharebeler Cereyan Etmiştir. Kabinede istifalar Var. 

için Şenlikler 
Karakôee, 3 (A.A) - Ula 

Önderimi• Kamll AtaUlrk'dD 
lleınctlmhurlup yeniden lnd· 
..... dolayuilı ba gece Balk· 
•tinde toplantı yapılarak uml· 
"1 haablhaller yapılmıtbr. Balk 
feaer •ylan &ertlb etmiı, gece 
teallklerle geçmltdr. 

Aydın, S (A.A) - Baylk 
Öaderlmls Kamil Atattlrk'tln 
llewcamhuı.aa ....... mtl· 
'-tebedle A.Jdaa bftylk bir 
l.ayrua 11allll içinde oalka· 
llayor. 

lıtanbal 2 (Buıml) - Ati· 
na'dan bildiriliyor: 

HClkOmet bClttln •niyete 
hlklmdir. iki ıınıf ılllh altına 
ÇllAıralarak lıyan tenkil edile· 
cektlr. Batbakan bay Çaldarlı, 

bir beyanname neırederek iıyan 
ltlade ıtddetle hareket edeceAinl 
blldlrmlttlr. 

lıtanbul 2 (Bmmi) - Da· 
rlclye bakanı bay Mablmoe 
hdfa eımlttlr. Bqbakan bay 
Çaldarll bu nezareti de mavık· 
kııen berine almıfbr. Bahriye 

nesaretlne de genenl Darmınlı 
gellrUmlıtlr. Metabu da kabi· 
nede bir nnırhk almıı • ır. 

lıyan eden harb gemileri 
Glrld'e nrmıtbr. Glrld'le ma· 
habere luı.Umltdr. Eakl b.ıtn· 
kil Bay Venlseloe'an Glrld'de 
ayn bir. htlkdmet tetkll edece· 
ğlnden baluedllmıktedlr. İıyan 
dolayhlle tetkll edilen harb 
dltanı yuaadall idbuen faaU. 
yete geçecektir. 

Aydın Treni Reşadiyeden 
ileriye Geçemiyecek 

Gerek Venizeloe ıanftarla· 

nadan n gerekle diğer farta 
lider ve menıublarından birçok 
kimseler tetkif edllmlıtlr. Tn· 
klf edilen muhalif fırka lider· 
lerl uuında P•pulu n Pıpa· 

1 tvvelki Gece Yağan Şiddeıli] .Yağ
nıurlar Tren Yolunu Bozmuştur 

Aydm treni Aydın iıtaıyonuna girerken 

NasllU S (81111111) - D6n tekilde akeak olank devam 
ite. ılddetll yaımar yalda. edeceği anlaıılmaktadar. 
'-ayacak, Nuilll, Erbeyll, Ka· 
._pınar aruında eeller ortala~ 
..... tfmendlfer hatbnı bosdu. 
t11mpanya derhal amele tedarik 
'derek hatb ıemlslemeıe n 

'9tırmap bqlamıtbr. 
ANADOLU - Haber alda· 

8. Cemal 
idare Heye
tine Seçildi .. 

lı111ısa gGre bugtln n yarın latanbul S (Baıaıi) - C. 
.. Aydın poltalı ancak Re· B. F. vlllyet idare heyeti rehl 

Bay ÇaldarİI 

DHt11yo da nrdır. SelAnlk 
ayan meb'mları da te•klf edl· 
lenler aruındadır. Blkdmet, 
ayan mecllılni IAğtetmlttlr. 

lıtanbol, 2 (Buıaıi) - Gl· 
rld'e gitmekte olan harb gemi· 
lerlne h6kdmete menmb ıay· 
yareler tarafındaa bombardaman 
yapılmışbr. Aterof sırhlwna 
bir mermi lubet etmlttlr. 

Bir torpido mermilerden yo· 
lana denm edemiyecek bir 
halde kalmafbr. BClkdmet ka· 
çan gemileri konaa ilin et· 
miıtlr. 

Atlna, 3 ( A.A ) - Royter 
Ajuuı muhabirinden: 

Haber abndığıaa gl>re B. 
Venlseloe ullere taraf tar oldu· 

-.Uye'ye kadar gidecektir. Da· Bay Cemal, fırka gruba idare 
'-' Uırlal için yolcu n eıya heyed tlyelllfae aeçlldlglnden Aunu ıOylemlttlr · Perama ter· 
~llnı lmkb yok.tar. ÇaakCl yerine Malatya eaylavı bay eaaedne kaqı yapılan"' llyan 
~ bosakıur. Yana te Gbtlr AbdCllmClttaUb'la gelmeıl mah· harekedaln en ılddetU.lnl teı· 

için de nıkllyabn ayni temeldir. kil eden taarruz eenuında 

~f:s~·~·~~~st:c·==u~·~·~· •E™~H'·r:··~--~·t:.'i:·a~-~kiw::'ı:·~'u;o":::.8::ı:x~-:ı::ı:-~,.:::.·::ı:::ı:3,~i ~:~;.::;. 

: kalar gGndermlılerdlr. layana 

1 •• 

Yakında Anadolu' da .• 
• lıtlnk etmlyen ıabltler muhtelli 
• •hle bahanelerle Ynlfelerl ba· 
• ımclan usaklattınldıklan gibi 

ullerl tnklle teeebbll edealer 

,_ll!:&.Ea:!E!l:s&:ı!E!!~iElilamlllCBElll3!C~S:SSGl3:Ei8'' de 1bac1re wralmatludaı. 

Asiler~ıVenizelos Taraftarıdırlar. Divanıharb 
işe Başladı. Hokômet Vaziyete Hakimdir. 

Atlna, 3 (A.A) - Bavu 
Ajamı muhabirinden: 

Aıl harb gemileri Glrft'&e 
Sada limanma gelmlılerdlr. 

Scıkumet nrdır. Fakat Glrit'te 
brııık olan nslyet hakbnda 
earlh mahlmaı yoktar. BugGıı 

ağlebl ihtimal kat'I bir gtln 
olacaktır. 

Deniz itleri bakanı bay Badjl 
Klrlakoe htifa :etmitlir. Yerine 
amini Sophocle Do111111aala 
tayin edllmlftlr. 

Yunan cümhur reiai bir kabul retminde Geaenl Metabu aearellls 
nuar tayin oluamattnr. Ba 
mtlnuehetle Adna Aj.... Def· 
retti8f bir tebllide htlkdmeda 
eerbelt 6rb bllıba• Metabm 

Aitler, Belli barb gemhl ile 
S torpido muhribini zab&ettik· 
ten ifODU Un btibklmt.n lop· 
lannın menslUnden 11uklqmak 
için açılmıılar ve ıahil batar· 
yalınnın lesiniz ateı1ne topla 
mukabele ederek Perama kua· 
buını bayık buara uğratmıı· 
lardır. 

Atlna'dı en ciddi muharebe 
efsonlann kıtlaunda cereyan 
etmlıtlr. Burada aıl bir taburu 
bulunduğa meYSlden 16ktlp al· 
mak için 4 bôlClkle iki zırhla 
otomobil gGnderllmlttlr. Aıl ta· 
bur, kendlılne gönderilen illtl· 
matoma tlddetll bir tilfek aleti 
ile mukabele etmlt n mermi 
yağmurundıa iki sabit yanlan· 
mıtbr. 

- -

Bay Venineloı 

BClkdmıt, efson btlalannın 
bombardıman edllmeelnl emret· 
mlıtlr. Tefek n mlınlyoıla 

mukabele eden uller Gıserlne 

ateı edilmek için aetktllceyı 

noktalarlle Juplter mıbedl te 
Akropol hClk6met ukerleri la· 
ra6ndaa 11191 edllmlfdr. Malla· 

rebe 4 eaat 11lrmD1Ulr. Nihayet 
hlkdmete tan&ar piyade kıtu· 

lan ıtlagl takarak hGcam el· 
mitlerdir. Bunan Gserlne adler 
beyaz _bayrak çekmlılerdir. 

Halu1met, eılr edilen asileri 

Pasarteıl gGnO muhakeme ede· 

cek olan dltanıharbı ddn ak .. m 
tayin etmlttlr. 

Aıl hub gemilerini bombar· 
dıman eden ban flloeu kaman· 

danı uller elindeki bir muha· 
rlblo gör6n0te göre haıara ag
radığıaı beyan etmlıtlr. 

Htlkumet bagOn ellerindeki 
gemileri lacle etmedikleri ıak· 

dlrde ullerln han kanetlerl 
tarafından tlddetli bombardı· 

maa edileceğini llAn etmlttlr. 
Bay Makıimoı 

- Sona 4 ncCl 1ahlfede 

Yakında Çok Delerli iki BflyOk Tefrikaya 

Başlıyoruz. Bunlardan Biri Tarihidir. 

Hatun Hakan 
Bu te&lka, Ar1b ordularının orta Aıya yaylalanna •ldır· 

dıkları zamanlara aittir. (HATUN BAKAN), yapdığı denin 
n hlklm olduğa diyarın dilber bir hGktlmdan idi. 

Canavarlık, Aşk, Facıa, Fe8ad ve Entirika 

Diler Eser, Edebi ve Millidir. 

• 
iki Ateş 
Arasında. 

Arkaclaıımıı Orhan Rahmi G6kçe, ba eeerlnde ytbek ha· 
yal ve ifade kudred ile çok heyecaab bir mnzau tlıerlDde 
durmaktadır. Cephelerde dola .. n mtlllener bir lhdyat sabld· 
nln ruhunda eeen fımn.ıar, derin bir kalb ağna, hayaım 
umalmıyan teudtlf teri, harp, cephe hapb, lnean pldkolojlll 
bakımından çok heyecanlı n mllli edeblyabmıs için de gl•e· 
allerek gGlterllecek bir eterdlr. 



Türk Tipinin 
Ana Hatları .. ---·-

(TeDya~o DlUlylUlmDaıroı 
Atatürk ve Macar'lar .. 

.. 3 .. P L d o· -K. 
Muallim B. Hakkı Baha'nın eşler oy ıyor J, Atatürk Her-

. . 
Tdrk'Gn muft meılyetlerfn . 

den biri olan yalın . .aöyleme· 
meal de gene bu korkuıuzluk· 

tan ileri gelir. Çt'.lnktı yalan 
ıöylememek • pek kOçOk çocuk· 
lan mahana olan yalan şekli 

mdıtema olmak ftzere . korku· 
nan mChbet ve menfi lkl ıek:· 

lloden nee'et eder: Ya hak ka· 
HDllmıyan bfrıeye nılllyet he· 
vesinden, veya korkulan blrte· 
ylo vukuuno bertaraf etmek 
gayretinden. Şimdi ıöyledlğlm 

veçblle, TOrk, mftıtahık olma· 
dığı bir nalllyetten utanır; vu· 
kuuna mtnl olmak istediği ıeye 
karşı da mukavemete hazırdır. 

Tftrk.'an hdrrlyed de bu kor· 
k:oıuıloktan do~ar. ÇGnk.G hOr· 
rlyet demek, mes'uliyet kabul 
etmek demektir. Bir f illin fo. 
raıındın mfttevelllt meı'ulfyeti 

evelden kabul ettiği için ondan 
çıkacak neticeyi de kabule TOrk, 
evelden hazırlanmııtu. Mea'o· 
llyetinl kabul edemlyeceğl bir 
iti de evelden dOoftnerek icra 
etmez. 

Çocuklarım, bu noktaya 
ehemmiyetle n11arı dikkatinizi 
celbederlm: Herhangi bir lıl 

yapm11dan nel ondan çıkabl· 

lecek neticeyi eveJden diltO· 
nftnOz. Bu netice eğer fena 
lee, bu fena neticeyi evel· 
den kabul etmedikçe o fşl 

yıpmıyınıı, blltklı iyi lae onu 
yapmaktan nzl hiçbir konet 
menedemeıln. Amerlk:a'nın ilk 
relıfcOmhuro V ıılngton henftz 
yedi yııında bir çocuk iken, 
babuının fevkalAde ehemmiyet 
verdiği bir kiraz fidanını kır1r. 
Fidanın kırıldığını gören babıaı 
çlftllğln hizmetçilerine karşı fe. 
na halde aövab aaymıya başlar. 
Bu 1Grdltaya lolden çocuk hı· 
buının yanına gelir; hiddetinin 
ıebeblnl aorar. Babaııı ençok 
aevdlgl ıo klnz fidanının bo 
dllkıtılı, ıersem hertf ler tara· 
tından kırılmıı olduğunu söyler. 
Vıtlngton, bu yedi yatındaki 
kahraman gayet vakur bir tnu 
alarak: "Baba ·der· onları hık· 
ıız }ere ızarlıyorson; çftn~O bu 
fldını ben kırdım . ,, 

Y edl yııında gösterilen bu 
celAdetfn bogftn Amerika'dakl 
sembolO. kiraz ağacıdır. Ve Va· 
ılngton'un kabrinin etnfı vAsl 
bir kiraz ormınlle fhıta edil· 
mittir. Yapılın bo hatanın hl· 
rafı kadar rubu yakselten bir· 
eey yoktur. lıte hOrrlyetl böyle 
anlayınız. Bu mana ile anladı· 
ğınız hO.rriyet, ılzln izzeti nefal· 
nlzi, hayılyetlnlzl ve ıerefinlıl 
muhafaza eder. 

Yokla htırriyet, b111 hu· 
dalalann anladıgı gibi, oloorta 

• 
bir baıı hotloktan, aklına ge· 
len her şeyi yapmak iktidarın· 

dan ibaret değildir. 

Evet, Ttırk hdrddr; onun 
ıahammOI edemedl~I yegAne 
ıey eearettlr. O, minnet altın· 

dı yııamıyı öUlmd tercih eder. 
Tark o kadar hür olara.k ve o 
hClrrlyet için doğmuş bir lnaan· 
dır ki, fena bir tall ile eafr 
olduğa bir zamın hile, biltfto 
har olduğunu naneden sahih· 
lerlnl eılr etmiştir. lıte Abbaa 
tarihi, işte mıhlu1mlar tarihi. 

Bir de hakiki bir hflrrlyete 
malik olmak için lneanın hiç 
ktmeeye karıı maddi veya mı· 

Halkevindeki Konferansı ..• 

nevi · hiçbir borca ve minneti . . 
olmamı~ lAzımgellr. pnun için 
Franıızcada Uberte hO.rrlyet, · 
libre hor manasına geldiği hal· 
de; bunlano maadarı ltberer 
kelimesi ise bırcundan kur· 
tulmak, veya mGddetl cezaiye· 
sini ikmal ederek mahboHne· 
den çıkmık demektir. Ömer 
Seyfeddln'ln ( Diyet ) unvanh 
kO.çftk hlkAyeıılnl okuyunuz; 
Tftrk'On ne asil bir kana ma· 
ilk olduğunu, TOrk'ün ruhun· 
da ne bo.yak bir celAdet bo· 
lunduğunu tekrar ınlıyıcakeınız. 
Türk'ftn en ziyade nefret ettiği 

hlreey borçtur, minnettir. Tarlı: 

kimseye borçla olmayı, klmıe· 

nln minneti altında kılmığı 

sevmez. Maddi olsan, manevi 

olıon borç lnıanı kOçilltar; 
ruhun lstlklAlfnl azaltır; hayat· 

tan net'eyl, kılbden ıdayı 

kaldırır. 

Bundan dolayı Ttırk lzzfltl· 
nelılnl herıeyln fevkinde tutar. 

Bir arzusunun, bir ihtiyacı· 

nın tatmini için bir defa red· 

dedlldlğl bir yerde Tark'O. 
ikinci bir defa göreme11inlz. 

Halbuld mıkyoval: (Hık11z dahi 
ol•nız arza ettiğiniz herhangi 

htreeyl lateyinlz, tekrar lsteyl· 
nlz, dalma lateylnlz; görecekıl· 

nlz o eey, bir gCln mutlaka 
ılzln olacaktır . ., Demlttl. Bu 

nevi movaf fakıyetlerln insana 
tahımmOl ettiği mf noetlerden 
Tftrk latlkrak eder. 

Türk'O.n bo aall ce1aretl ken· 
dfılne haiz olduğu vekar ve 

aakunetl vermlı ve ona Hbır 
ve tabamm0.16 öğretmlıtlr. Fev· 

kalAde hadiseler, bayftk 11tırıb · 
lar kareuunda kalan Ta•k ka· 
tlyen tışırmaz, itidalini kaçır· 

maz; ona btrtaraf etmek çare· 
terini sftkdnetle arar; eamatah, 

gftrftltGla ıtkAyetlerden hoılan· 
m11. Bo ıalırabları hlrlıılne 

anlatacağı zaman kemıl aftkdn 
ıeklnetle bahseder. FevkllAde 

mecbur olmadıkça kimseden 
yardım lıtemez. Pek muzt1t 

kıldığı zamın bo yardımı öyle 
bir vekar lıter ki, onda dOokCln 

ve muhtaç bir adam siması ae· 
zemezılnlz. Fakat çok dikkat 
ediniz: Bo hl11i ve.karı, aza· 
metle, ve aabır ve tahammO.la 
meıkenetle kartılaetırmayınız. 

Bu farkı naha iyi anlamak 
için Bayın Hallde'nln (Efe) OD· 

Vlnlı kaçak htkiyeılnl oku· 
yunoı. 

- Sonu var -

Sar' da 
Şenlikler 

Yapılıyor .. 
Berlln, 2 (A.A) - Bay Bit· 

ler Sarbrnk't• söylediği nutukta 

- Sar'ın Almınyı'ya dönme· 
ılnin Franaa ile Almanya ara· 
sındald mClnaıebetlerl devamlı 

bir surette 11IAb edeceğini ftmld 
ediyoruz. 

Dtmlotlr. 

Berlln, Sar'ın dönmeeinl te· 

•inçle tea'ld etmektedir. BGyftk 
bir alay dan öğleden ıonra 

J,uıgınenden geçmtıtlr. Mektep· 
ler kaptınmıthr. 

şey.de . Bir Mucize G9stermiştir .. 
.. 

Bodapeşte 3 (A.A) - Bfttftn gaz~teler Atatilrk'ftn TOrklye Cumurluk baıkanlığına tekrar ıeçll·. 
dlğinl haber veriyorlar. Peoter Loyd gazeteıl hu mftnaaebetle neırettlğl bir makalede AtaUlrk'On 
Yonınhlara karşı olan mftblm zaferini hatırlattıktan ıonra Tütklye'yl bftUln aabalarda yenlleotlren 
muazzam ıılAhat eserini kaydeımektedlr. Gazete diyor ki: 

c AtatOrk memleketinin soysal,~ kftltftrel, ıılyaeıl ve maddi mahiyetini tamamen de~lttlrlrken 

hakiki bir: muclze~göıtermiıtlr. -------·· ............ ·--------
1 talya Haheşist:ına Hala (T), (P) Yeri-

Asker Sevketmektedı·r ne (D) ve (8) .. 

Diğer Bir Fırka Da Napoli'de 
Tahşit Edilmek üzeredir 

Floranae 3 (A.A) - General Maravlzna ıarkf Afrikayı gitmek 
ftzere Napollde tıbeit edilecek olan fırkayı tef tlt etmletlr. Kıtaat 
oehrln sokaklarında halkın alkışları ara. ında bir geçit reıml 
yıpmıetır. 

Roma 3 (A.A) - 534 neferle 76 zabit earki Afrlkaya sevke· 
dilmek (lzere }ıarh levazımı; ve otomobillerle Meılnaya hareket 
etmişlerdir. Palermodan daJ29cu piyade llv111uın erUnı harbiye· 
aile beraber general Boıcardl'nln komındaBında dıba hııka müf. 
reıeler Meslnaya gelmlelerdlr. 

Italya- Yugoslavya Monasebatı. 

iki Dev]et Arasında Yeni 
Bir Çağ Açılmış .. 

Roma, 3 (A.A) - İtalya ile Yugoılavya araaandıkl mao11e· 
batta oldukça ıarlh bir eurette görQlmeğe baalayan ealtb eıerl 

yarı resmi Comıle Dltalya gazetesi ıarafından fU suretle tefsir 
edllm,,ktedlr : 

- İki devlet aruında timdi yeni hlr çağ açılmış olduğundan 
bahsedilebilir. Ve bu çağa aarlh bir mablyd verebilecek bazı 

tezabarat beklemek gerektir. Böyle bir inkişaf endlte lçlnde~hu· 
lunan Avrupanın en tehlikeli bir mıntakaaındı sulhun istikra· 

· rına doğru mGabet bir adım olacaktır. 

Almanlar Hazırlanıyorlar 

Ingiliz Nazırının Yapaca· 
ğı Siyasal Ziyaret .. 
~~~~~~~---~~~~~~~ 

Son Anlaşmalar Paris ve Londra'yı 
Tatmin Etmemiş .• 
~~~~~~--~~~~~~ 

Londra 2 (A.A) r- Slr Con tarafındın çok iyi gôrftleceğinl 
Slmon Berlln'l ihtimal zlyare· aöylemeğe lftzum yoktur. 

tinden birkaç gOn ııonra Moa· Berlfn, 3 ( A.A) - Havas 
kova'ya gidecek ve bo arada Ajansı muhabirinden: 

Fransız hakunıetl Berlln'de Alman hülul.metl İngiliz ha· 
cereyan eden mClzakerelerden rlclye nazırına mohteoem bir 

İngiliz ıeflrl vuıtaelle haber· hOsnO kabul göıterecektlr. Von 
dar edilmiş bulanacaktır. 

Nörat dan akşam İngiliz sef I· 
Varşova 2 (A.A) - Gazete 

rlne hO.ktlmetln Slr Con Say· 
Polıka Lehlatan'ın cereyan et· 

mon için rlyasetlcflmbor sara· 
mekte olan görO.şmelerde bir yında miltevef fa Mareeal Hin· 
Amil sıfatlle olan rola hakkın· 

denburg'on dalreılnl tıb.afs ede· 
da diln Deylt telgraf gaseteal ceğlnl blldlrmiıtlr. 
tarafından neıredllen y111yı 

Diplomatik mehıfll Bay Bit· 
naklederek diyor ki: 

ler hcıktımetio bıeına geçeli· 
Yalnız hah Avropa'ıını alA· • 

denberl ilk defa olarak baıve· 
kıdır eden ınlıtmalırın Pırla 

kllet dılrealnde mohteeem bir 
n Londra'yı tatmin etmediği slyaaıl ve monden reıml bbul 
anlaşılmaktadır. fate İngiltere 

hilkumetl mftmeaeillnln mt'.lta· 
aaner seyahatinin ıebebinl 

Londrada aramık lcab eder. 

Bayak objtktlf ve alAa· 
tlklyetl ile temayaz eden 
İngiliz aiyuaaının mahiyeti 
itibarile böyle bir ıeyıhatln 

vAıt şumolft •tik.Ardır. lnglllz 
devlet adamının ziyaretinin 
İngiltere ile "n iyi münaaebat 
idame eden Leblıtan hlk6metl 

yıpılacağını ıöyllyorlar. 

Çocuklar 
Sinema-
ya Giremez .. 

Ankara, 3 (Hosust) - Ço· 
cokların ılnema ve tlyatrolıtra 

girmemeleri için bir kanon 
IAylhall bızırlanıcıkbr. 

Kat'i Kararı Cemiyet· 
teo Beklemek Lazım. 

Ankara 2 (A.A) - l Mart 
1935 tarihli Mtlllyet ve Son 
Posta gazetelerinde T ve P ile 
nihayetlenen kelhnelerln imla· 
ları hakkında son gilulerde ya· 
pılmış olan değişmenin tahei 
bir mfttaleadan ibaret bolun· 
duğooo ve gene evvelden ol· 
doğu gibi tedrisata devam edil· 
meal !Azım geldiğinin kültftr 
bakanlığınca mekteblere tamim 
edildiğine dair görftlen bava· 
dlıln aııh yoktur. Ve bo iş 

için K6lt0r bakanlığınca mek· 
teblere hiçbir tebligat yapılma· 

mıştır. Bu hususta kat'i karar· 
tar alınması ancak Tark DJU 
tetkik cemiyetinin imlada ve 
gramerde deV1m eden tetk:fk, 
lerl n_,ılceslne bağlı olduğunu 

altkadar makamlar nezdinde 
yaptığı tetkiklere istinaden 
Anadolu Ajansı tebliğe me· 
zundur. 

Çin Bir istik-
raz Aktedecektir 
Çin Bankerleri Tek· 
lifleri Tetkik Ediyor 

Londra, 2 (A.A) - Borada 
hıber alındığına göre Çin hft· 

ktlmetl kendine yapılacak mali 
yardım hakkında İngiltere ve 

diğer hClkumetlerle istişarede 

bolonmuetur. Çin bınkerlerl 

ecnebi lıtlkr11ları akdi lmkAn· 
ları hakkında ileri sGrO.len bazı 

teklif lerl tetkik etmlelerdlr. 
Çine mali yardımda bulunmak 

ftzere uluılararaıı bir pJan tan· 
zlm edildiği takdirde plAua her 

teyden evel Japonya'nın letlrak 
edeceği tahmtn edilmektedir. 

Japonya ile Çin arasında doğ· 
rudan doğraya mtızakereler 

cereyan ettiği bıkkındı burada 
hiçbir malumat yoktur. 

Vaılngton, 3 (A.A) - lngll· 
tere, Amerika, Fransa ve Japon· 

yı'nın mıli hosu&larda Çin'e 
mClttereken yardım etmek ça· 

relerini arattırmakta oldokla· 
rına dair matbuata akseden şı· 

ylılar hakkında 8. FUlplı mdta· 
lea beyanından lıtlnk4f etmlotlr. 

Sıtma Mücadelesi 
Aksaray, 2. (A.A) - Sıtma 

mftcadeleıl için korotulmııına 

karar verilen GelegOle batık· 

lığının kurutma lolne:baolanmıt· 
tır. Bataklığın genltliğf 30 bek· 
tardır. Açılacak kanaho uzun· 
loğo iki kilometredir. 

Belçika Kraliçesi 
Londra, 2 (A.A) - Belçlk 

krallçeel tamamen busaıi olarak 
birkaç gftn kalmak Gaere bu· 
rayı gelmlttlr. 

KO.çO.k Duyumları 

Vilayet Encftmeni DO 
Bir işi Tetkik Etti 

VUAyet idare heyeti dftJI 
öğleden sonra vali munfol 
bay Sedad Erlm'ln baıkanlıA1 

altında toplınmıt ve gftmrftk 
ld1reel aleyhine açılmıe olıO 

bir idari dava ile metgul ol· 
muştur. ldad dava memlekete 
lthıl edflmlt olan pirine onl• 
rından lıtihlAk resmi alınmak 

istenmesinden doğmootor. Da•• 
ddn akııım geç vakte kadar 
devam etmlı ve bugane hır•· 
kılmıştır. 

Ziyaret 
Şebrlmlı yeni AmerlkaO 

ceneral konsolosu dan vllAyete 
gelerek Vail General KAınlll 

Dlrlk'I ziyaret etmlttlr. 

Çeşmede Zelzele 
Oiln sabah eaat dokozd• 

Çeome kazaaında bir zelzele 
olmuotur. Vllılyete gelen mı· 

lumata göre zelzele iti ııntye 
sftrmilı ve oldukça olddetll ol· 
moetor. 

Vilayet Ta-
kas Komisyonu. 
Bugfln Toplanacaktır 

Yeni tıkaı kararnamesine 
göre teoldl edilen vllAyet tak., 
komlıyonu bugQn saat ondl 
Ticaret odasında vali mont11l 
Bay Sedad Erlm'ln baekanlığıll' 
da llk toplantııını yıpacak •e 
bu işe bıılıyacaktır. Yeni tak., 
komlıyonu 'f6rkofls mftdarO 
ile, kambiyo mO.dGrö, lhracal 
gtımrOğtı mddGrft, Ziraat Bao· 
kası mftdO.rO., Ticaret odıaı ge
nel kiti bi n Ticaret odaaı 
O.yealnden bir zatın letlrakll• 
teeekkül edecektir. Muhtelif 
memleketlerle Tarklye ıraıınd•· 
ki muvakkat anlıtmal11r hdkulll' 
terine göre ihracat kıymetlerlnlO 
teıbltl -ve &Dukabll ltbalAta ıtd 
muamelelerin lfaılle meıgol 
olmak dıere çalışacak ol.O 
takas komisyonları bGtClo lhr•· 
cat merkezlerimizde teokll 01011· 

maktadır. 

Kazım paşa 

Mektebinde. 
Çocuk Analarile Bir 
Konuşma Yapıldı. 

Geçen cuma gcına ıaat oo· 
beşte Vali KAzımpaea mekU'' 
binde haıokutan Bayan Bedi• 
ve okutanlar tarafından çocu~ 
velileri Bayanlarla bir hubıbJI 
yıpılmıehr. (Mektebin gayetlı 
çocuğa ne gibi ltlyadlar ver· 
meli, evde çocuğu na11l çaht 
mıya aevketmell, temizlik, IO' 
tizam ve mektebe vaktinde 
gelme çareleri) etrafında yapı· 

lan konoıımaya muhitteki 8'' 
yanlar bayak bir alAka göıteı· 

mlşlerdlr. İıtlrahat gClnlertol 
talebe velllerlol tenvir ve it' 
pda h1&reden mektebin b-' 
okutanı lle okotanlarını takdl' 
ederiz. 

MART 
1935 
Kaıım 

117 
4 1935 

GdD 
31 

Pazartesi 
Arabi 1358 Rumt ısso 
28 Zilkade 19 Şubıt 

Evbt Ezanı v.-d 
G~eı 12,38 6,SO 

Ôğle 6,22 12,25 

İklııdl 9,33 ı5,S6 

ilfam 12 ıs,os 

Yataı 1,30 19,3, 

lmat 10,48 ,,61 
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Şimdiden 

Esaslı Teşeb

bflslere Girişilmştir. 

lzmlr ve havalisl ~· meyva 
ve sebze aatae koope;tlfl önü· 
mftzdeld mevelmde/BI meyva 
ve ıebzelerlmizln Avrupa' ya 
lhr•cı için şlmdfdn teşebbOe· 

lere girlemlıtlr. ltııınbol'd• bir 
maeuese; Almany''ya yaı mey
n ve bllbaua yabOmlerlmlzln 
lhr•cını temin deceğinl İzmir 
eatış kooperatif ae bildirmiş ve 
bazı teklifler~ bulunmuştur 

Yaş maheulleımtzin yolda bo 
zulmaaına maıt olmak tçln en 
iyi ş~killerdcambalAjları temin 
edilecek ve bozulmağa karşı 

slgortı ettlr4eccktir. 
f'abt Jenlzyolları işletme 

ldueıl v.pırl.rında da mahsul· 
lerlmlzln et•nbul'a kadu sevki 
ıaraıında huı tertibat •hnmaaı 
lbımgelııektedlr. Yaş mahsul· 
lerln tııınmaaında iıkara ve 
eaire gUi teel&at yaptarmak lcab 
etmekttdlr. 

Bunın için Tftrkof la vaeata 
elle Ölonoml Bakanlığı nez 
dinde teşebbftelerde bulunul· 

Torbalı'dan 

Bir Tekzib. 
T.rbah muht•n Mehmed 

Kenal lmıaeile aldığımız bir 
meltubda deniyor ki: 

28 Şubat 935 gftnlO gazete· 
nlzin dör,IQncQ eahlfealnde 

[Terbah'da bir yurddaşı k11h· 

tcıoln içinde dövmOşler) başlığı 

akında çıkan yazı şahsımı ala· 
bdu etmekte olduğundan a11a· 
jıdald tanlhla ilk çıkacak g•· 
~etenlzln ayni ıOtunooda basıl· 

masını dilerim: 

Memlekete hizmetini 'feeaire 

ıelnl çekemedlğlmden dolayı dö· 
valdOAGna f ddla eden Bay 
Mehmed Ali; aslen Manlsa'lıdır. 
Germencik, Söke ve Selçok'tı 

oturamayarak iki sene evvel 
Torbalıya gelmlotlr. Kendlılnin 
Torbalı'da döv6ldOğGnden h11· 
berdar değilim. İşi mahkeme· 

dedir, haklı hakeız elbette mey· 
dana çıkıcaktır. Bu iddiası 

heni çekememekten başka bir· 
ıey değildir. Tekzibini rica 
ederim. 

Suçlular 
Bir Kadını Bağlayıb 
Evi Soyacaklardı .• 

Kaya ıokağında Bayın Bati· 
ee'nln 45 nomar•h evine gece 
iki hıreız girmiş ve kadının 

evdeln yalnız bulanmasını fıreat 
bilerek kencUıinl bığlımıe, çal 

ınak Gzere evdeki değerli eı· 

yayı k111tt1rmığa haelamıştır. 

EYln içinde pan "" ziynet n•· 
ınına yalnız 40 koruş bulan 

bınıalar bçmıelardır. 
Şakrn oğlu Fuat ve Hasan 

oğla lımall adını taeıyın iki 
klıt zmbıtac• tutul.rak Adil· 

Yeye verllmlelerdir. 

Dahiliyede Açıktan 
~emur Ahnmıyacak .. 

lçerllıler Bakanlığından vf · 
llyete gelen bir bildirimde 

hıflnhal memurluklara dıprdan 
klıneenln tayin edtlmcmeel ve 
IQuhtellf tekilde ıçıkta bırakıl· 
IQıe olan dahiliye memurlarının 
tercihan tayin olunmuı bildi· 
lilınlttlr. Açıktaki memurluın 
tclları He llcll numaraları da 

lfllyete gelmlttfr. 

' Viliiyet Büdcesi üzerinde 'vatandaşlar 'Ruhta Bir 
r 

işaretler 

Tetkikata Başlandı.. Unutma.rınız! Damar 5.~~ağı 
Kurhan Deri· insan y•ndıhııaın, b••• gl· 

Neden? __ _. ........ --
Bizim Bu işe 
Aklımız Ermedi. 

•• 
Kok kömürü eatıılannda ih· 

tikir yapıldığı haberini alan Öko· 
nomi hakanlığı, bu işin telkikini 
ve ihtikar yapanlann cezalandı· 

rılmasım alakadarlara bildirdi. 
Aldığmnz haberlere göre, İs· 

tanbul'da, kok köoıürıinün tonu 
toptan onahı liraya satılıyormuş. 

İzmir'de i e, 30·31 liradır. Buna 
şaımıımak elden gelmez. lstanbul 
halkı kok kömürfinü ucuz ucuz 
alırken, f zmir'liler niçin pahalı 
alı;ın? Hem o kadar pahalı ki, İ s· 
tanbul ile l:tmir f iatlcri arasında 
yan yarıya denecek kadar büyük 
bir fark vardır. 

Vilayet makamı, kok kömürü 
işile çok yakmdan alakadar oldu. 
Gazetelerin yazdıklanna ı;iirc. fz. 
mir'dcki kok kiimürü tacirleri 
masraf lietdcrini çok kabarık gö&· 

termi~lerdir. Onlar, istedikleri )is· 
teyi yapabilirler. .Fakat, hu fü. 
telerde gösterilen masrafların yer· 
li·yerinde oluL olmaılıklannı an• 
lamak güç değildir. Nitekim, '\'İ• 

Iayet makamının da maeraf liste· 
)erini çok kahank ı;ördüğü an· 
laşılıyor. 

Kok kömürii satan tacirlerin 
masraf listeleri C lkooomi Bakan· 
lı~ınn gönderilmiştir. Bakanlıktan 

henüz bir cevab gelmediği içio, 
fzmir halkı mütemadiyen yüksek 
fiatlerle kok kömürü almııktıı ve 
hu yüzden büyük zararlara uğ· 

ranıaktadır. 

Bu hale derhal bir nihayet 
vermek liizımdır. Kıo gününde 
kömür, ekmek kadar elzemdir. 
Keyfiyf'lti dcrlıal bir telyuısile 
Ôkonomi BakınhA"ına bildirerek, 
gönderilen masraf listelerine ve
rilecek cevabın teırii rica edil· 
meli ,.e alınacak karşılık iizcrine 
f iatleri indirmelidir. Halkın za· 
rardın k.urtanlmaaı için bonu 
yapmak, kanaatimizce, çok ye· 
rinde bir io olur. 

Varidat ve Masraf Arasındaki 500 
Bin Liralık Fark Kiildırıl ı. ________ , ______ _ 

men toplantııııoda ort•dan kal· 
darıldığı ve mQvazenentn temin 
edildiği haber alınmışlar. Na
fuı, maarif ve sıhhiye biitçele· 

rlodekl ebemmlyeıll işlere ait 
fazlalıklar üzerinde daimi encii· 

VUAyet daimi encümeni dün 
sabah viliyette toplanmıt ve 

saat onbeşe kadar faeılaeız çalı· 

şarak muhtelif dairelerden ve
rilen maeraf büdcelerlnl tetkik 

etmletfr. Toplantıyı Vali Gene· 

r•l Kizım Olrik başkanlık edl· 

yordu. Mahaaebel hu&uelye mü· 

dür vektıi defterdar Bay Ke· 

nan da toplantıda bulunmuş· 

tur. V arldat bOdceelne göre 

muhtelf f dairelerin masraf t- fid. 

celeri uasında 500,000 liraya 
yakın olan farkın dfinkü encü· 

men çok has aeı davranmıştır. 

Diğer daireler biidct:lerlnde ten · 
zllat yapılmıştır. 

Maarif fıüdceıd masraf ittlı• · 

rlll! en dolgun büdcedlr. Bu· 
nunla beraber teklif edilmiş 

olan 1, 114,000 liralık maııraf 

bfidceılnde de "Pİ tenzUit ya 
pılmıştar. 

Belediye Başkanı' ve Mu~ 
rahhaslar Dün Gittiler .. 
lstokholın'de lzmir Otomatik TelP
fon Şirketi işlerini Halledecekler .. 

---~~--ac ..... ~-•__,.., __ ~~~-
Beledlye başbnı doktor Bay 

Behçet Uz ile İzmir otomatik 

tf'lefon şirketi idare mecllel 
hatkını Tirc'll Bay lsmaU 
Hakkı ve şirket mfidürQ hay 
Rap dün Bandırma t!kprecıile 

letanbul'a gitmişlerdir. Oradan 
orta Avropı yollle Almanya'dan 

geçerek İstokbolme · ldecek· 

ferdir. 

dır. Eriluon ı,ıirketlnln lcıtediğt 

para milrtarı ile lzınir telefon 
şfrketloin heeabı arat ında fark 
olduğu söyleniyor. Bu ııeyahat 
neticesinde ihtll4fıo halledlle 
ceğl tahmin olunmaktadır. 

BelediyP. başkanı doo· Ba11ma· 
hane htHyonunda vali General 

Kazım Dirlk: ile C. B. F. ,·ilıi· 
yet heyeti bıtokan vekili dok· 
tor K imran Kenan, ıııehlr mec 
llal Oyderl ve doııtluı taufın. 

d•n uğurlanmııııtar. Sey•hat 23 
gnn eftrecek ve belediye baş 

kanı; LAyipzlg ve Viyana uluslar 
araeı pan•yırlarını da gezecek· 
tir. Belediye başkanının ıeya· 

Monbhaelar Erlkson telefon 
şirketinin; şimdiye kadar lımlr 
otomatik telefon elrkeıioe Bllt· 
mıt olduğa :malzeme içlo iste 
mekte oldu~u 650 hin liranın 
heHbınd•kl y•nlışhğı erlbon 
şirketi idare meclisine bildire 

1 \. __________ ** __ .,) cekler ve uadakl lhllllfın halli 

lzmir Memur- için mQıak~rede bulanacaklH· 

bati sıraemd• daimi encftmen 
ftyeefnden Bay Faik kendiıioe 
vekllet edecektir. 

lar Kooperatifi 
Kok KömilrQ Geti· 
rip Piyasada Satacak. 

Ankara'daki memurin koo
pentlflnden; İzmir memurları 
ietlhllk kooperatlf I m6d6rl6· 

ğöne bir mektob gelmle ve Al· 
manya'dan getirilmekte olan 

kok kömOrlerlnin 1zmir'de koo· 
peratlf namın• Htalmaeı teklif 
edilmiştir. Ankara memurin 
kooperatifinin İzmir'e gôodere· 

ceği Alman kok kömürleri tonu 
yirmialtı liradan sahlacakhr. 

lzmlr'de yeril kok kömdr 
şimdiki halde 30 31 liradan 
ıatılmıktadır. 

İzmir memurlar kooperatifi, 

Ankara kooperıtlflnin ba tek· 
lif ini mo .. afık görmüe, ılparlş 

yapmıştır. Kooperatif kok ıatış· 
farından bir h188e alacaktır. 

İzmir memurları istlhl4k koo· 

perıtlfi ortaklarına kredi te· 

mini için bir şube açacaktır. 

Memorlu; ydkeek. faizlerle bu 

aayede para tedarikinden kor· 
tarılmıt ol•caklardır. 

Oedehaeı Mezbahasın· 

da Kesilen Hayvanlar 
Dedebaşı örnekköy mezba· 

hasında şubat ayı içinde 181 
koyun, 9 keçi, 784 kozu, 200 
oğlak, 2 ökGz, 3 inek, 18 
dana olmak Oıere 1200 hayvan 

keellmlttlr. 

... 

" 

Boyok önderimiz Atatnrk'e. 

Ooıeklı milyon Tiirk'ün l1teği birden taşır, 

Yn•ltığı devrimler acun dordukc. yış.r, 
Gdnlemeçler içine ıığmayan At•tftrk'ııfto; 
Senin yüce varhğın ııanırlar çiğner aşar! 

• • • 
Ulu Tark, yüre~lnl sana nasıl bağl•maz, 
Senin verdiğin hızla naıııl coşmaz çağlamiz, 
Yer y0z6nde yae•yaD her varlıktan bOyükııiln, 
Senin bilydklüğdnft UHDZ ol•n anlamaz! 

• • • 
Tftrk'Oz, Tftzfto ıoydanız, •dımız, a.oımız 

Ünltl bayrığımızda alevden kanımız nr! 
Sen bize baş oldun da yağıludan öc aldık, 
Yaratıcı gücQne sonsuz lnenımız var. 

• 
• • 

Devrimler yaratm•ktao &1nmayın bıkacığıı. 

var. 

Temelıılz ) apılara kökOnden yık.cağız, 
Ulu Önder biz ıenden yenilmeyen gdc ıldık; 
Ülklmftzdür, acunun üetOne çıkacağız .. 

lzmir Gazi ok.ulu okutanlanndao 
Hamdi z. TOzOotOrk 

Kadın Yüzünden Doğan 
Bir Hadisenin Sonu 

Yaralı Rifat Memleket Hastane
sinde Don Vefat Etmiştir. 

---~~~--ı~--~-~-
Konya'h Rtfat'ı kamı ile k11ı· Geçen gün Eeklgamrftk ıo· 

kağanda Seltnlk'll B•y Niyazi· 
nin Ozftm ma~azaıında çahoan 
Dlnar'lı Tevfik; •ynl mağazada 

Habibe adındı bir kadını ıua:
bnçlık JlaDDdea it arbdata 

ğınd•n ağır ıorette yaral•mıştı. 

Hamal Rlfat ıol kHığından al· 
mıı oldo~u derin yara yOzDn· 
den baıtanede ölmGttGr. 

Vak'aaın eebebl; Tedlk'le 

terinizi Tayyare 
Cemiyetine Veriniz .. 

lçerlloler B•kanlığındau vJ. 
IAyete gelen blc bildirimde 
kurban bayramı mOnHebetlle 
kurbanlarm ve kurbın deri· 
lerlnln t•yyare cemtyetlne 
verilmesi için teşebbftete bu. 

lunulmae ı btldlrilmlştfr. 

Hava müdafaası noktasından 
yapılacak l~ln ehemmiyeti 
hakkmd• villyetten bütiln ka· 
zalara ve ruil tak.il nahiyelere 
ve daire miidOrlilklerlne bir 
hUdirlm gönderllmletlr. 

\..~~~~~~~~-J 
ölçftlerini 
Damgalatmıyanlar 

Hemen Davransınlar. 
Ölçülerin m•yıs ayı ıonuoa 

kadar damgalaomaların• devam 
edllmeEIİ h•kluoda B .. :anlar 
Heyettnce verllmlş olan kuarın 

oehrimlzde tatbikine baılanmıı 
tır. Nlıamn•meoln 170 ncl 
maddesi mucibince belediye 

ayar mf'murluı lllı: muayene 
lerde Yurulacak: belediye •yar 
damgalarlle birlikte lllı: mua· 
yene damgası yerine gf'!çmek 
Gzere Ôkoooml B•bnlığınca 
dağıtalon umumi ayar tş11retl 

ve 1934 yıl ralı:kammı kull•· 
nacaklar ve hu nıo•yeneln 

l 934 yılında yapılmış Hyıla· 

cıkur. Umumi ayar learetl ile 
yıl rekkaa11 l 935 yıla haztran 
ayıoan birinci gftnCl Ôkonoml 
Bakanhğına g,.rl gönderilecektir. 

Bu kararla verilmiş olan 
öç aylık mftsHde bittikten 

sonra ôlçtUerlni dam~al•tmamıı 

olarak yakalınanlar mıbkemeJe 
verileceklerdir. 

Telefonda 
Hakaret Ediyornıuş 

Göztepe'de oturan bir ut; 
dftn maddelumomlllğe bir dna 

arsohah vermlt ve bir yıldan· 
beri evindeki telefonla taciz 
edlldlğlnl ve tanımadığı bir 

kişinin ağar lÖdcrle bıyılyetine 
tecavilzde hulunduğuno blldlr· 
mle, bo •dam .ı,.ybine dua 
açmıştır. İstidad• 1100 defa ge· 
ne böyle kendl11infl leldon 
edildiği sırada mikrofonu ııçık 

bıralı:.rak telefon sıntmılına 

kendlılle görfteen numarayı 

baelı:a bir telefon vaeıtHlle teı 
bit ettirdiğini bildirmiştir. 

Maddelomumlllk şirketten 

bo zatla görGıtüğ6 teıblt edilen 
telefon numarasını öğrenerek 

dan evrakını 11llyecezey• ve 
rccektlr. 

Rifat'ın çalışllklan m•puda 
le gören Hablbe'yi ayni samın· 

da sevmeleridir. Tnf lk; bdı · 

nın Rlfaı'a mtıtemayll bulan· 

ma11nı hoe görmlyor ve llı:I 

r•ldb birbirini gözlftyormut. 

Geçen gftn Tnfik bir anlık 

m•ğızadan çıkmıe ve tekrar 

mağısaya döndüğü vakıt gliya 

kadının Rtfıt'la el takası yap· 

tığını görmüe.. Bundan çok 
mugber olan Tevfik berinde 

taşıdığı hançer ,eklinde bir 
kama ile Rtf•t'ın ftzerlae atll· 
mıe, onu ığır ıurette yaralamıı. 

Şimdi •dllyede lıledigl clna· 
yedn he•bı kendi•lnden aonal· 
maktadır. 

rind •e çıkıntıları nnhr. Ba 
girintilerde bir t•lum, bayağı 

dnııte gölgeler dolaıır, çıkınlı· 

larınd• da yoıon gibi yapıım•ı 
zaaf in ~örftlftr. Bunlardan biri 
he, dedi kodudur. 

İoean o~lo, •rı dediği mlı bu 
yovulık neilnenln ilıtüne dClf
tftğQ gftndenberi, dedi koda 

denilen y•man bir baıtahiın 

42 derece har.ret! içinde ya· 
nıb tutuıııuyor Ye durmadan 
ııayıkhyor, 

Hayat, nihıyetalz bir 
kodu katuını andırıyor. 

dinleyloia. 
Bir dedi kodu .. 
Sola kolık vulnlz: 
SırtHııra gr:lrn dedi kodu dal · 

g•ları .. 

Başınızda patlıyan eey, bir 
dedi kodu.. Paçalarınızı, etek· 

lerinlzl karınca gibi Hr.a vy 
d~. ~~ne dedl·kodu ..• 

E,o iyi, en temiz, tın gftsel, 
en y6luıelı: bir eeyln, bir lıla, 
bir keyf lyetin, bir nrhgıa 

karşıeınd• bile ruhamasan ba 
ç•tl•mıı damarı, gene daram•· 
yor, bir dedi-kodu ıısdmhyor. 

Gooddik yapyııımısdı ge· 
çeo sutlerl, dalı:lkalan dltl· 
nelim: 

Neler duymuyor ve hani 
hiçte farkıH ,.armad•D nelH 
söylemiyoruz ? 

Acı bir gerçekliktir bu!. Da· 
au@i işlerden, uzak Ye yakaa 
ıanıdıklard•o, batta taaım•dık· 

lardan ba~lıyarak yedi kal g6k· 
inin, öteıtne kadar bu d•ma· 
rın bulaıtarmadığı yer yoktur. 

• • • 
Cenubi Afrlka'da Nort Ro· 

dezyıoın karaıı haıuıl bir tay· 
yare ile Luınıya glderkea k•y· 

bolmut. Şimdi hayretten bay· 
reıe dOt•"ek kendimi kaybettim. 

Ya bo kadın orte A&ib•da 
vahşilerin araıına dcııta lı.e .. 

Vabıller klmbUir n•ııl .... r. 
mıılardır? 

Kadın güıelmlydl scaba ?. 
V ahıllerln rdıl rl, •rtık ona 

aalıverlrml derıinlz?.. '-t~, lb· 
tlras, hayal, YeHİre!.. 

• • • 
Oüe6nftyorum: 
Bayat bir ded!·kodud11n mı 

ibarettir yoksa? .. 

Orhan Rahmi Gôkçe 

Japon Mal· 
ları Memlekete 
Nasıl Girecek? 

B•kanlar heyeti; Türkiye·J• 
ponya ticaret anlaemuınıa im· 
zaaı tarihi olan 26.7.93' tatl· 
hine kadar Tarklye gamrtkl•· 
rlne gellb paraları tamamen 

ôdenmle olan Japoa mallanaın 

aah\blerl tarafındın d~m lete· 
nllmemek tartlle GÇt17 lçiade 
kontenjın dııı maamelealne IAbl 
tutulmmaı n memlekete IO· 

knlmuıaı kararlqtırmıflır. 

Kanr; din Ölı::oaoml bakan 

llğındaa tehrlmlı TClrkoflalae 

blldtrtlmlıtlr. 

Moskova 
Sefirimiz .. 

lıtubal 3 (Hoauıl) - y.,.. 
kova aeflrlmla meaaal7etl• 
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Burnava Zira· 
at EnstiUısnnd ~ 

Az bir zaman Arkun Borns· 
va ziraat enstitüsünde yerleemiş 
bulunuyordu. Daha, çokıaoherf, 
hayli zorluklarla, hele şimdi 
mutlak ortamektebJ hl tirmek 
şartile glrllebtlen ba içinde sa· 
yısız şeyler öğrenilen mektebe 
yerle,mio olmatla çok sevini· 

yordu. Böyle iken bir Ozüntıl· 
eü vardı : 

- Böcekleri,.. Mlşln kol· 
lekelyonuna flkme.ktepte olduğu 
gibi devam edebilecek miydi?. 

BütOn mektepll.ledn dinlen· 
me k.urunlarını geçirdikleri hah· 
çede Ar.kon dilşfincelerlle baş 
baoa kalmış, tasalı tasalı dola· 
oırken, kendialnfl doğru onunla 
konuşmak istedi ğl halinden bel· 
il blrlalnln geldlğlnl gördQ. 

Bu çok ılşman, ağır yapılı 
bir mektebll ldJ. Eakat o kadar 
sevimli, sıcak bir bakııları var· 
dı ki, lnaan bir dost gözü ee· 
zer hemen ısınırdı. Ark.un da 
öyle oldu. Karşısında duranı, 

ıokulan gülen bir çehreyle kar· 
ıılamııtı. Hiç duraklam•dı. Ye· 
nl geleut ıelAmlıyarak: 

- Bık, dedi. Benim adım 
Ôzkaa, ya ıana ne derler? 

- Arkun. 
- Buradan çıkınca ne yıp · 

mak istiyorsan? Şimdi oe ile 
oğra~acabın? 

Arkan, karşısındaki dostun 
.keodlıloe yudım edeceğini ıez · 
mlı, ona ıokulırak: 

- V ıl.lıhJ, dedi, ıonra için, 
gelecek için bir dOştıncem yoksa 
da ılmdllfk tabiat tarihile ağ· 
raımak fatfyorom. 

- Nasıl! Bir nebatat kollek· 
alyonun, bir yaprak çiçek kol
lekelyonun var mı? 

Arkan: 

- Tebatlardın çok böcekleri 
arışt1rdım. 

Sonra yeni arkadaıını karşı 
inan dolu bir gönftlle: 

- Gel, dedJ, ıana (Böcekler 
eYlml) göstereceğim. Dedi. 

Kocaman tiıman Özkıan, Ar· 
kon'nn kaçak bir dolaba yer· 
leıtlrdltl b6cek kutularını bele 
böceklerin realmlerlle dola al· 
bfimlerl bir bir elden geçirdik· 
ten sonra, bunları çok pekçok 
boldu. İç kıynaklarındau gelen 

bir kardeılllde Arkun'un elle· 
rlne sarılarak: 

· - Eğer, dedi, bu kadar 
dftzgün ve kusursuz bir yıprak 
ve çiçek kolleksJyona da yapar
san, şövalyemiz sen olacaksın .. 
Elbetteki en yakışıklı nlıana 
hak kazanacaksın .. 

Arkan şaşkm oa1Jkın arkada· 
oının yüzOne baktı: 

- Şövalye!. Bu flnvan da 
ne demek? Sonra bunun nlıan· 
lara ue oluyor? 

- Sabi, dedi, Özkao, daha 
mektebimizln tabiat tarihi bir· 
llğfnden haberin yok. Borada 
böyle bir köşe kurduk. Üyeleri 
arasmdı bulunduğun ba birli· 
ğln oldukça kuvvetli ve ciddi 
bir yıaası vardır. Kendi ara· 
mızdı meydana getirdiğimiz 
ıeyrek gönloen çiçek, yıprak, 
böcek, kOçfik hayvan k.olekııl· 
yonlarını birliğe getiriniz. 

En gtızel, en seçilmfı bulgu· 
yn getiren (Şövalye) ilnnnını 
alır, bir nlıana önen (Hak) 
kıunır. Ark•daıının anlattık· 
larlle Arkun'an yaza tenlcn· 
mitti. 

- Başı l inci yOzde - yerlerinden atmak ve daireleri Atina, 3 (A.A) - Atfna hlr mutat çehresini muhafaza mile haklın bulunmaktadır. 
ve Balkan muharebesi esnasın · f~gal etmek için Venfzelos par· Ajan!ından: ve herkes sılkunetle lşfne de· 
da deplz f~lerl erk4oı harbiye defne mensub bazı askeri şah · Amiral Sofokl Dvsmanie bah· vam etmektedir. 
reisi olan B. Doosmanisl Jş sJyetler Atlna'dan bJr işaret bek· rfye bakanı B. Slnas hava ha· Atfna 2 (A.A) Atlna 
başına çağırmak ıuretile ittihaz lemlşlerse de Atlna'dau gönd~ kanı ve serbest fırkası önderi Ajansı, başbakan bay Çaldarls' in 
ettiği kararların kendi mevldfnl rilen fesadçıların tevkif 1 üze. B. Jan Metaksae da devlet ha· Yunan milletine hükumetinin 
takviyeye matuf olduğunu yaz rlne bo teş~bbüe akim kalmış 

maktadır. tır. Zaten her ihtimale karşı 

Bay Venlzelos'un vaziyeti poUs ve asker kuvvetleri uya· 
dalma endlteler uyandırmakta· nık bulundurulmak.ta idiler. 
dır. Bfitün memlekette örfi 
idare tatbik edilmekte ve Ve 
ufzelfst gazetelerle diğer muha· 
lif gazeteler intişar etmemek· 
tedlr. 

Mastakll Eetla gazetesi, mu· 
halefet reislerine hitaben yaz. 
dıgı bir makalede Venlzelos 
ne:ı:dlnde teşebbüste bulunarak 
kendisini Atloa'dakl hakiki va· 
zlyet hakkında tenvir etmeleri· 
nl ve memleketi tamir kabul 
etmez felAketlerden kurtulma· 
larını taleb etmektedir. 

Atlna 3 (A.A) - Havas 
Ajanııı muhabirinden: 

Asilerin elindeki gemilerin 

ne olduğa malum değildir. 

Gldd vallel asilerin başı amiral 
Demretlhas'a bir telsiz çeklb 
kendisini hlr korsan telakki 
ettiğini ve Girld kıyılarına so· 
kolduğu takdirde top ateotle 
karşılanacağını bildirmiştir. 

Baıvekll Çıldarls hiikunıeıin 

ulusal harrlyetl korumakla 
vazlfetılni yaptığını ve bu hftr· 
rlyet uğrunda aonunı kader 
cidal edeceğini, eski başvekil 

bay Venlzeloı'a btldlrllmeslnl 
Ghld nlfılne emretmlıtlr. 

Atlna'da toplanan btıyilk bir 
halk kGtleal lıyan tertlb eden· 
tere karı• nefretini izhar etmlo 
ve Çıldariı hOkumetlnl alkıı· 

lamıştır. Seltnlk'te, Makedonya 
ve Trakya'da tam bir aOkunet 
vardır. SelAnlk'tekl memurları 

-----------..... -.----------
- Ben de, dedi, hen de bu 

birliğe girmek isterdim. 

Özkan bunun için hereeyden 
ônce bir çiçek ve yaprak kol· 
lekalyono meydanı getirmek 
!Azım geldiğini bildikten ıonra: 

- Böyle blr,ey hazırladığını 
hanı duyur, dedi. Ötesi lı:o. 
laydır. 

Arkan bonon çok çabuk 
olabileceğini biliyordu. O gftn · 
den lıe glrlıtl. Civar bahçeleri 
kırları ıık·eık dolaştı. Serll (Lt· 
monluk) bahçelere sokuldu. Az 
samında da eksiksiz bir çiçek 
kollekılyonu meydana getirdik· 
ten bı,ka da btiyak bir ince· 
ilkle yanırsız, yınlı,aız bir de
resim albümO ınıklımıetı. Bu· 
rada çiçeklerin en gôrftnmlyen 
tüaeyçlerl, yaprakların en in· 

ceclk damarları bile büyük bir 
ôzenle belirtilmişti. 

Asi donanmanın muhtemel bir 
taarruzuna karşı körfezin boğa· 
zına lhrly•ten toplar yerleıtl · 

rllmlştlr. Borada örfi idare 
llAn edllmfıtfr. Toplantılar ya· 
saktır. Telgraf ve telefon mu· 
haberah yeniden açılmıştır. 

Atfna 3 ( A.A ] - Havas 
Ajansı muhat..frloden: 

Henüz teeyyüd etmlyen ha · 
berlere göre, asi gemilerden 
biri batırılmıe, hükumet tayya· 
relerinden de Qçu tahrib olun
muetur. 

Bay Venizeloe'un isyan ha· 
reketioc ihlhak ettlgl rivayet 
edlllyor. Miralay Sanakakte GI· 
rld lbtllı\lclleri kumandanlığına 

naebolunmuştur. 

Parla, 3 (A.A) - Jurnal ga· 
zeteslnln Atine muhabiri bildi · 
rlyor: 

Glrld valisinin fş'arları cevab. 
sız bırakmHı adanın asilerin 
eline dtı,t6ğü endişesini doğur· 

maktadır. 

Parla, 3 ( A. A) - Echo dö 
Parfa'e göre, Çaldarfı hılktlmetl, 
Venfzellstlerln ekseriyette bu· 
londokları ayan meclfslnl lağvet· 
miotlr. 

Parlı, 3 (A.A) - Echo Dö 
Parla gHeteslnln Atlna muha· 
biri Atloa'dakl Venlzellat meh· 
usların tevkif edlldfğinl ve daha 

ılmdiden lhtllll reislerinin dl· 
vanıharb tarafından muhakeme· 
lerioe başlandığını ve ağlebl 

lhtlınıl 11k11erlelnin ölüm ceza· 
11na mahkum olacaklarını yaz· 
maktadır. 

Ayni gazeteye göre, general 
PJAstıraa taraftarları uzun za· 
mandanberl orduda memnunl· 
yetsizllk uyandırmıya çalıımakta 
idiler. Bononla beraber iki ıe· 

nedenberl Cennas oehrinde otur· 
makta olan Plı\atıraa şu beya· 
natta bolunmoştur: 

- liogün bfltiin bildiklerimi 
gazeteler vasıtaelle öğrendim. 

HAdlaeye hayret etmlyororo. 
Çaukil memleketin hemen ya. 
rıaı tayın halindedir. Franea'yı 
ancak taraftarlarım heni çağır· 

dıktan aonra terkedeceğlm. 

Ayni muhabirin verdiği ma· 
hlmata göre, eski cftmhurlyetçUlk 
ıefl general Papulaı Atlua'dakl 
hare.keti idare etmekte, çiftçi 
ıosyallst fırkaaı ıef t olan hay 

Papanıetasyo da mevkuf bu· 
lunmaktadır. 

kanı tayin edilmişler ve yemin 
etmf şlerdfr. B. Venlzelos isyan 
hareketine iştirak etmiştir. 

Atioa, 3 (A.A) - Atlna 
Ajansından: 

Hiikiimet hemen lkl aydan 
beri Venlzelos fırkasına men· 
sub ve eski general Plastıras'ın 
telkf nlerfne itaat eden açıkı~kl 
zabitlerin bir isyan har~keti 

hazırladıkları hakkında haber· 
ler almaktı ve ayni zamanda 
Venlzelo cu gazeteler hükumet 
altıyblnde şiddet le nı ücarlelede 
bulunmakta ldfü:r. 

Bu sırada cCümhudytıtçh 

denlleıı cemiyette şldrle tll tah· 
rlkAta bıışlamı~ bulunuyordu. 

Hatta bazı gazeteler Plaetıras'ıo 
gizlice Yunnn·Bulgar hududuna 
kadar geldiğini ve fakat hazır· 

lıklarıııın henüz kafi olmadı 
ğıoı görerek tekrar KRna ha · 
reket ettiğini yazrnı;l ıtrdır. Son 
günlerde Veuizclf'3tler borsada 
piyasayı kırarak mühim oılk 

taçda satış.yapıyorlardı. Dünkü 
i yan harekıitıodan f"Vvelii eale 
min tenaneslnde boogö termiş 
ve açığa çıkarılmıı olan 30 
kadar ordu ve donanma zabiti 
küçük bir müsademeden sonra 
5 barb gemisine glrmeğe mu· 
vaffak olmuşlardır. Harbiye 
ve bahriye bakanları hemen 
ılddetli tenkil tedbirleri ittihaz 
etmişlerdir. Sabile ve tersane· 
nfn karşısındaki tepeye kıtaat 

gônderllmlı ve aıilere ateş et· 
meğe Amade ikt batarya konul · 
muştur. Ayni zamanda bakanlar 
meclisi de toplanarak biltüo 
Yuuanlatan'da adi idarenin 
llAnına karar vermlı ve Atine· 
da bazı tevklfat yapılmıştır. Bu 
sadece bir ihtiyari tedbir idi. 
Zira shll ve askeri memurlar· 
dan gelen haberler hütön ee· 
hirlerdekl garnlzonlarm hüku." 
mele sadık kaldıklarını ve her 
taraftı tam bir eQkun bük.tim 
sürmekte olduitonu bildiriyordu. 

vaziyete t11mamile hakim oldo 
ğu hakkında teminat vermiş 

olduğunu, ancak sükun ve 
huzuru temin için tahrlkiitçı · 

lara karıı şiddetle hareket 

etmek mecburiyetinde kalaca· 
ğını flAn ettiğini bildirmiştir. 

Atlna 2 (A.A) Atlna 
Ajauaı bildiriyor: 

llün akşam tersanede Plaa· 
hrae taraf tarı zabitler bir feeat 
hareketine lP§ehbüe etmişlerse 

de bu ı e,şebbüs bastırılmıştır. 

Hükumet vaziyet~ hakimdir. 
Bütün memle etle tam bfı' 

sükt"ıo hftküm tıürmektedlr. 

Atlnıı 2 (A.A) Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Harbiye nazmoın beyanatına 
gör~, tayyareler isyan halinde 
bulunan gemileri bombardıman 
etmi~lerdir. Harbiye nazırı bay 
Venlzelo 'un asilerle beraber 
oldu~unu teyld edemlyece~lnl, 

ancak balen asilerin elinde 
bulunan ve hareket etmiş olan 
dört gemi Glrld'e gittiği tak· 
dlrde bu bnsusun tahakkuk 
edeceğini ilave etmiştir. 

Parie 2 (A.A) - Atfna'dın 

Tan gazetf'ılne gelen btr tel· 
grafnameye göre, tayyareler 
ıisyan halinde bulanan ve bir 
harb gl'!mlel tsrafından çekil· 
roekte olan hlr torpido muhribini 
iş göremlyecek bir Lale ıok· 

muşlardır. HlllulmP.t isyan ha· 
linde bolonau gemilerin itaat 
edinceye kadar veya tahrlb 
oluncaya ka~ar bombardıman 

edilmesini emretmiştir. 
Sellnlk, 2 (A.A) - Make· 

donya ve Trakya'da tam bir 
sükun hilkum sürmektedir. İh· 
tlyaten örfi idare ilAn edllmlı· 
tir. Venfzelos taraftarlarından 

birkaç klei tevkif edilmiştir. 
Atine, 2 (A.A) - Ecnebi 

memleketlere gönderilecek olan 
biltün telgraflara aaneör konul· 
muşlar. Muhalif gazeteler tatil 
edllmlıtlr. Amiral Flpoldos; hfl· 
kumetle bir kruvazördeki aailer 
arasmda tavassutta bolunmuştnr· 
Asller cevab vermek için yarını 
saat milhlet istemişlerdir. 

Atlna, 2 (A.A) - Gazetele· 
rln hususi muhabirleri 1 yarı 

reemi hl r surette, tevkif edil· 
mlı asilerin divanı harbe sev· 
kedlleceklerinl haber vermek· 
tedlrler. Öğleden ıonra kanunu 
esasi meyanında muazzam bir 
halk kitlesi isyan failleri aley· 
hinde ve hOkumet lehinde bir 
nQmayl, yapmıştır. 

Elen \osu tamamen müsterih 
olabillı İki yıldan beri irticaı 

tutmak'çio bıltOn gayretlerini 
sarfetml olan lıükiimet şimdi 

nizamı DJbafaza ve Elen va· 
tandaılarıın istirahatini temln 
1 çln tahrl~tçılara karşı şiddetle 
hareket e'1ek mecburiyetinde 
buluumaktlllır. Bu mücadelede 
ölen ve yariananlarla memle· 
ketin bütün •ekeri kuvvetlerini 
tebcil etmek vazifemizdir. 

Atlna 2 (J A) - Gazete· 
lcre nazarao Urid valf el bay 
Venizelos'tan kndlstolu naştrl 
ef kan olan gaztelerce hülui · 
mete karıı yapımış olan şld · 

detll tenkldlerl tklb eden is· 
yan hakkındaki ıatb hareke· 
tini ll4n etmesini aleb etmlş · 

tir. Tersanede vdtua gelmiş 

olan isyan teşebbftsUıden baş· 

Jca Evelplden askeri kolej ile 
Atina'dakl efzun kıtılarında da 

bu kabil teıebbftale: yapıl · 

mıetır. 

r 

1 
Görftşler 

Sezi~ler. 
Y uan : :Ecsacı K. E. Aktaı 

Mart içeri 
Pire Dışarı! 

Mart içindeyiz. Bu ay, brçın, 
asabi, tabiatı limoni adama çok 
benzer. Martta pireler galiba 
~lrelenlyor ki, böyle bir de 
darbımesel ıöylenmlı: (Mart ka· 
pıdan baktırır, kazma karek 
yaktırır. ) Deriz. 

Mart havası gibi değtılyor, 
derler. Velhaaıl mart marttır. 
Bir zamanlar bize aeneha,llık 
yapan bu ay her nedense, biraz 
tabir hoş görilnaQn, eakardır. 
(31) giln olueu netameli olotn· 
nun işaretidir. Tarihin (31 
mart) ı ho lıaretlerden biridir. 
İzmlr'ln bdyük zelzeleıf (31) 
mart gecesi oldu. Naııl eöyli· 
yeylm: Mart hırçın, asabf, hop· 
pa ve ıakardır. Nisan haf lf, 
yftıfl yaşlı bir gençtir. May11 
ter ve taze tecrübesiz bir ço· 
cuktor. Hızlf'.an olgun Ye gln 
görmOıtür. Temmuzun eaçları 
ağarmıştır. Ağustos yorgun ve 
dinç bir ihtiyar gibidir. Eyhll 
dahı ya,lı Ye daha yorgundur. 
Blrlucl teşrin, bastonu elinde 
gözlilğil g6zilnde, az tftrektlr. 
İkinci teşrin hayatt n çekilerek 
evinde lıtirabat etmek: devrinde 
bir ihtiyardır. K&uunlar akıı· 
rıkh, ökaiirOklQ, enflyesl bur· 
nanda yatak ihtiyarlarıdır. Şu· 
bat hııtalıklarlle çırpınan sa· 
yıf lam10 bir baetıdır. Martta 
biç öyle değil.. O, dediğim 
gibi, hırçın, asabi, tabiatı 11· 
moni adamlara çok benzer. 
Sabık: ıenebaı• i "rri girince 
pireler plrelenlrmlı derler. Bu 
sene fapıllah kızma kOrek 
yaktırmıyacak uslu otoracıktır. 

Özkan bunları gördiikte se· 
vincinden eaıumı1t1. Kardeıtm 

dediği Arkun'un boynuna sa· 
rılmış, sonra onan etrafında 

zıp zıp sıçrayarak, iğllerek ılı· 

manlığıua verilemlyen çevik 
bOkillOılerle becerikli bir zenci 
dansı oynamııı, dostunu birçok 
gOldDrdükten eonra yeniden 
kucaklamış, yanaklarından IJapır 

ıupor öperek: 

Londra, 3 (A.A) -Atlna'dan 
Royter Ajansına bllıfirlldlğlne 

göre, 1932 sınıfına mensob lh· 
tlyat bahriye efradı seferber 
edllmlıtir. Oüktlmeı; lcab1Dda 
kara ordusunun iki ıımfını 

ıllılb altına almıya hazırdır. 

Asiler Glrld umom valisi B. 
Apaekhls'I tevkif etmişler ve 
telsiz istasyonlarını işgal eyle· 
mlılerdtr. 

Bu arada harbiye mektebinde 
bir isyan teşebbüsü başgöster· 

miı ve 15 kadar açığa çıka· 

rılmış olan zabit refakatlerinde 
"Cfimhurlyetçl11 denilen cemi· 
yete meosub siviller olduğa 

halde içeri glrmlye muvaffak 
olmoşlarıa da hemen teslim 
olmıya mecbur kalmışlardır. 

Üçüncü ve eon isyan harekAtı 
Atlna efzon tabura kışlasında 

olmuştor. PJAatıras taraftarı 15 
kadar zabit tabur zabltlerloln 
orada olmamaeından Jıtifade 

ederek kışlayı işgal etmişler ve 

askerin baıına geçmlye çalıı· 

mışlardır. Htıkumet asilerin 

ııilAhlarını teslim etmlye davet 
etmişse de bunlar mukavemet 
gösterdiklerinden topla ınQceh · 

bez kıtaat ate' açmıılardır. 

Asiler geceyarıeından sonra saat 
iki buçuğa doğru teslim olmuşlar· 
dır. Mfieademe neticesinde 3 

::;elanlk, 2 (A.A) - Resmi 
bir tebliğe nazaran Venfzeloa 
taraftarı olan askeri zevat Atine· 
dan verilecek işareti bekliyor· 
lardı. Fakat hu işareti getir4!· 
cek olanlar tevkif edilmişlerdir. 
Venlzeloe'un taraftarı olın ga· 
zereler tatil edilmiştir. 

Atine, 2 (A.A) 
Ajansı bildiriyor: 

Atine 
Pirinç Idhalatının Ser
best Bırakdacağı Yalaıı 

- Bak, demişti, beni ne kı· 
dar sevindirdin. Sana şimdiden 
ıöyllyeylm. Bu gldl1Jle değil 

yalnız btrllğlmlse girebilecek. 
hem tövalye tınvanlle ni1Janlı· 

nacak, hem de bııkanımız ola· 
cabıu. Sen bana inan... Bak 
gördrıGn diye tekrar etml1Jti. 

-Arkası Hr

Sabite A. 'Ouın 

Atlnı, 3 (A.A) - Bıearı fş . 

lerl Bakanı B. Makslmos istifa 
etmlotfr. Hariciye Bakanlığını 

Bı,bakın fi. Çaldarls derohde 
eylemlıtlr. HDkumet; millete 
hitaben bir beyanname befre· 
derek isyanı her tftrHl vaııta · 

lara baovurarak tenkil edece· 
glnl Uta etmltdr. 

ölO ve 10 kadır yaralı vardır. 

Sabahleyin saat 7 de tereane 

htıkumd kıtRatı tarafından 

tekrar işgal edilmişse de asile· 
rin elinde bulunan 5 gemi 
denize açılmıyı muvaffak ol· 
muştur. Şimdi hunlar tayyare· 
ler tarafından taklbedilmekte· 
dir. BütOn hıva f iloııı ve hd· 
tOn ordu hflkumete eadıktır. 

Örft idare Ulaını nğmen oe· 

Başbakan ôay Çaldarls ulusa 
hhaben aıığıdakl beyannameyi 
neeretmhtlr: 

Bahriye tezgahlarında, iki 
efzun bölftğünde ve harbiye 
mektebinde baıı beyinsizler 
hdktimete kartı tayan etmiş. 

lerdlr. Ookumet 11dakatle mQ. 
cadele eden askeri .kovvetlerlle 
vatan aleyhtarı teıebbClednG 

butırmıı olub uslyete tama· 

Tllrklye'ye pirinç ldhalitınıD 
serbest bırakılacağı hakkınclı 

hızı şayialar deveran etmekte 
tdl. TOrkof Is relıllğl, ba pyl· 
anın aeılsız olduğuna, konteD• 

jan kararnameeUe memlekete 
girecek emteanın tahdld •e 
teshil edildiğini ve kararname· 
de bir değlılkllk yapılmadığıD• 
ıehrlmlzdekl alAkadarl•ra bll· 
dtrmlıtlr. 



Selçuk Muhta
rının Cevabı .. 

·····~--28 oubat günle meç ve 6Hi 1 
aayıh sevimli gazetenizin 5 inci 

yfizGntın 5 inci çlıfsi sonlann· 

da (Selçuk muhtar seçiminde 

Lig ikinci Devre Fikistilrü 

uygunsnzluklar mı var) başlıklı 
yazıya karşılıktır: 

Sel çak muhtar seçi mfnde 

uygunıuzluk olduğunu ileri sü· 

Bu Haf ta Alsancak Saha
sında Mühim Maçlar Var 

~----~--~~ ·------~---~~ - ıa -
Benden daha nıes'ud bir Lfdya'dan kovulan hakikat· tılm1Bına dair oJan vaıılyetl 

yerine g~tlrdf. 

renlerln ne demek lsıedlklerJnl 

ben ve beni muhtar seçen kom· 

oularım ve köylüLO pek gftzel 
anladılar. Açık olarak yaııalara 

Llk mıçlırının ikinci dene 

f iklstürii oöyle haaırlanmıotır: 
Bu Haftaki ~taçlar 

Ve Hakem!eri 
Saat ondan itibaren A leaocak 

lltadyomunda: 
insan gördün mü? perest Solon, Kıbrıs'• geçti 't'tt 

Birinci hafta: 

Şat'kspor· Buca 

K.S.K Tfirkııpor 
Altanordu Göztepe 

Altay Jzmlrapor 

Evet. TUus adında bir burada kral Flloııplr'e misafir Solon'un kadrini ölümlle aykırı ioler yapıldığını ileriye 
sftrenler yaşadığımız denin Atlna'lı tanırım ki, kanun ve oldu. Susuz bir yerde kain olan anlayan Atina~lılar, elinde yap· 

tığı kanunların kitabı olduğu 

halde Solon'u canlandıran tunç· 
tan, muazzam bir heykellnl 

yaptılar. Salimin'liler de halka 

hitab eder vaziyette başka bir 

heykelini yapıdır. Artık taç, 
tabı, para ve istila hırslarlle 

çırpıoao memleketler birer 

birer eöoerlerken, muhtetem 
bir Yunan medeniyetinin nur. 

nizam He muk•yyed bir cüm· payıaht Opl'nln yerine, 1 yl hfr kanun devri olduğunu unuta 

rak genel efkarı bulaodırmıya huriyet idaresi altında ömrünü yerde, iyi bir belde loşısıoı 
Jldocl hafta: 

(;özt«'pe Şarkepor 
A ltınot'do Buca 

namuıkirane lmrar etti ve iki tavsiye etti. Solon'uo f lkriol 
çalaşmn!arı acınacak hallerden· 
d r. Seçimde uygunsuzluk vare• 

idari makamlar araştırır ve se. 

çimi bozar. Komşularının sev· 

rlsfnl kazanaroıyınlar, köyüm Ü· 

zil ve stçiml bllmfyen genel 

efkara başvurmalarıoa köy16· 

mı1z gülmekle cevab veriyorlar. 

değerli oğluna kifayet edecek kabul eden kr.ııl, onun nezareti 

bir senet bıraktı. Neticede alımda yeni bir paytaht lntJ& 

nıaoı uğrunda barh ede-ede ettlreıek adını (Soloa) t~smlye f zmlrspor Türkspor 

Altay K .S.K. elinde sUAhılc öldü. Atlnılılar eyledi. 
ÜçüncQ hafta: ona muhteşem bir mezar yap· Arlık ömrünün !!onuna kadar 

tırdılar, hatınııım tazimle ya· l Altay· TOrkepor 

deıtller. 
JUrada oturan Solon, ack11en 
yaşında olduğu halde gen~ 

Bu s5zler, Krezüs'ün hayre· burada öldü. Cesedinin Sali · ları da dünya ufuklarıoı ten. 

vire başlıyordu. 
İki Bf!nelllr muhtacım. Komou 

larımın ve gözetici makamların 

A ltınordu Şarhpor 

Gözl«'pe Boca 

lzmlrepor·K.S K. tini artırdı, Solon'un hakiki mlo'e nakUle kemlklerlnhı ya · 

bir deli olduğuna kanaat ge· klıb kül halinde evlere dağı· DördOnctı haf ta: - Sonu var 
tirdi. Maamaflh tekrar sordu: - ...;;;.::;;;..__~------------------- eevglsfnf'I dayanarak daha 4 

ııene muhtarlık yapaca~ım. iki 

senelik zaman f çtnde işleri mi 

yaptı~ımı sanıyorum. l>ört ıe 

Şarkspor T6rlu•por 

K.S.K . ·Buca 
Altay- Ahınordu 

lzmlrııpor-Göztepe 

- Tflus'tan sonra en mes'ut 
insan kimdi? 

- VaktHe hlrbfrJerfnl ııon 

derece ınen ve her dövflşmede 

galib gelen Kılyopls ve Blton 
ad1Dda cesur, kuvvetli iki kar· 

det vardı. Bunlar mabuda bü· 

yok hizmetle inden dolayı ayol 
ıecede, ayni lihzada vefat ey· 
lemlolerdl. 

Solon'on, bu ayni mealdeki 
ce.abıodan ıonra, hiddetinden 

kuduran Krezüs mebzuh bir 
1eıle haykırmıştı: 

- Demek ki, beni asla 
ıueı'ud bir insan zannetml· 
yoraun? 

- Ey Lldya'lılar kralı! Fil· 
haldka ıen çok zengin va çok 

keılr tebaalı bir hnknmdarsın. 
Lakin hayat öyle değloen bir 

neınedlr ki, herhangi bir ada. 

mın Akıbetini görmeden mea'o· 
diyetine h6kmedllemer. Zira 

felek; aılA hatır ve hayale 

gelmlyen hldlıeler te•lid ede· 
bilir. Bir muharebenin bita· 

ınından evvel hiç klmııe gali 

bfyetlne inanmamalıdır. 

Bu ce.ab; Krezfls'ü son de· 

rece giicendirdl. Artık Solon'un 

yGzflnfl bile görmek istemedi. 
Derhal memleketinden, hudut· 
larından nefyettirdl. 

Bu eınada Krezüı'Q eğl""D · 

dlrmek için Sard'a cclbedilmf ş 
olan lzop Solon'•: 

- Solon, Solon! Ya krallarıt 
hiç takarrClb etmemeli, yahad 

da onlara dalma hoşlarına giden 
•özleri ıöylemell .. 

Dedi. Solon da dedi ki: 

- Bllllds onlara yanaşarak 

iyi ve doğru sözlerden baoka 
hiçbir tey aôylememelf! .. 

ANADOLU 
Gilnlük Siyaaal Gazele 

Sahip ve Baıyazganı 
Haydar Rıltdil ÔKTE..1\1 

Umumi neoriyat ve yazı i~leri 
llliidürii: Kemal Talat KARACA 
idarehanesi: 

İzmir ikinci Beyler sokağı 
C. Ualk .Fırkan binası içinde 
Tclgrar: İzmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi : 
l'ıllığı 1200, Alb aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuruıtur. 
l' •hancı memleketler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Ileryerde 5 Kuruıtm. 

llaü geçmiı nilabalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA .. BASILMIŞTIR 

Loid Corç'un 
işsizler (>Janı. 

B. Makdonald Tarafın
dan istendi .. 

Buz Parçası 
Tehlikeli Bir Vaziyet 

ihdas Etnıi~tir. 
Varşova, 2 (A.A) - Oatrov 

mınıakaııında Buğ nt'hri ftze. 
riorle altı kllomeırelf k bir boz 

. nelik yükümiimü de ba"araca· 
ğmıa çok inanıyorum. 

Beşinci hafta: 

';iarkepor K .S K. 
Buca· T6rkepor 
Altay-Göztf"pe 

Altınordu İzmlrtıpor 

Selçuk muhtarı 

R. Baran 
I~ondra, 2 (A.A) - Hay 

Mıekdonald 8 . Loyd Corç'a bir 
mektub göndermle, son ııöylev· 

lerlnde aoaçlzgllerlol bildirdf ğf 
lpfzlere yardım plioını b6k (ı. 

tabakasımo yumuşamıya batla. 
ması yüzüuden vahim bir vazl . 
yet h4die olduğu bildlrilmt"k· 

tedlr. Şimendifer köprüsıi tt-h· 
ilkededir. Buzların dinamitle 

llalya ithalat ve ihraca
tı Araeında Müvazene. 

Altıncı haf ta: 

Altınordu-TQrbpor 

lzoıirepor-ŞakPpor 
Altıy·Buca 

mele bildirmesini fetemietlr. 8. 
Loyd Corç cevabında, kendi•dle 

beraber bu planın yapılmBBında 
yardım eden mütahassnlarla gö · 

rüşeceğlnl ve mftmküo oldnğo 
kadar kısa bir zamanda plloı 
hakllmete bildireceğini snyle· 

parçalanmaeına çalışılmaktadır. 

Romı, 2 (A.A) - lthalitın 
tanzimine dair olan mOtem K.S. K. Göztepe 

mittir. 

Roma'da Bir Kabul 
Roma, 2 (A.A) - Kral ka . 

pltal sarayında Fenlandlya eoy 
sal işleri bakanı Bay Blmnlenl 
kabul etmiştir. 

mim bOküml~r bllb1Bsa halyan 

tüccarlarının ihracatı kartı tı:k 

lif edecekleri miktar niebl'tlndl" 
lthılAt mezuniyeti Yeıtlmt!alnl 

ihtiva etmektedir. 

Yedinci haf ta: 

1zmlrııpor·Buca 
Altay Şarkııpor 
Göztepe ·Tarkııpor 
Altınordu·K . S.K. 
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Saleal - 1. balçık, 2. çamur, 
UUecl çamuru, 3. garcın. 

Saltanat - 1. erk, (kuvvet, 

kudret man.) 2. kaohk (hı~lık, 

hakanlık man.) 

Sıhanat stırmek - 1. başkar· 
mak, 2. hlll"mek, 3. erklenml"k, 

4. ilenmek, 5. kannamak, 6. olar· 

mak, 7. paokarmık. 
Salyane - 1. algut, 2. salgın, 

3. vergi, 4. yıllık. 

Salyangoz - 1. elblz, ilbiz, 2. 
hilez, S. kabuklu bacek, 4. kok· 

!an kırı, 5. s6mtıkltı böcek. 

Sam (rOzglr) - hı yel, isi yel, 

2. sanğ. 

Sami - 1. dlnlfyen, dinleyici, 

2. lşlden, lşidlcl 

Samia - 1. etfdftt, 2. işitme 

lşldlş, 3. itilme duygusu. 

Samim - 1. göbek, 2. iç, 3. orta 
Samimi - 1. candan, 2. çike· 

zlncl, 3. doııdoğru, 4.. gerçekten, 

5. gön Giden, 6. içten, 7. kancı (Sa· 
mimi adam man.) 8. kerti, 9. 
kertft, 10. klrtG, ıı. könl, 12. 
yürekten, yQreğin içinden 

Samlt - 1. ııeesiz, &es çıkar· 

maz, 2. ııuıan, 3. şok turuğlu 

Samt - 1 dilsizlik, 2. epsem· 

llk, 2. susma 

Samur - l. lteğln, 2. ki~. 3. 
Hmur, 4. eansar, ııa•aar, 5. 
t«'yio 

Samut - 1. az söyler, 2. 
blleng, 3. epik, 4. epsem, 5. 
aeulz, 6. susamış 

San'at - ı. c üzme, 2. düzOm, 

3. epik, 4. erdem (hlrfet, ean'at, 

mebaret, liyakat, fazilet man.) 5. 

lı, 6. oran, 7. anD, 8. utabk 

TGrkçe kartıhklar 

Sao'atkAr - 1. 
eplkll, 3. erdemli, 

uyarıcı, 6. uz 

düzQcO, 

4· usta, 

2. 
5. 

San'at eteri - 1. erdenl, 2. 
erdlni, 3. uz işi. 

Sandalye - 1. köten, 2. kftt· 
men, 3. ortaç, 4. oturacak, 5. 
osıırgaç, 6. otorkaç, 7. sece, 8. 
seki, 9. eekmeo, 10. ıökCl. 

Sandık - ı. arca, erce (çuval, 
torba, eandık: mnn.) 2. kabl!fcak, 

3. kabarcık, 4. kabırcık. 5. kapsa, 

6. kayırçak, 7. tutma, 8. ükek. 

Sand•fç - 1. düremec, dOr· 
mlç, dtırGm. 

Sauem - 1. abak, 2. balının, 

belman, 3. borheo, burkan, 4. 
korçak, kurçvap (suret, nlgir, re· 

sim, endam, eallp mın.) 5. sın 

(suret, heykel man.) 6. töı (öl· 
mflş eamanların ruhuna temsil 
eden tılsım man.) 

Sani (yaratan man.) - ı. loll· 
yen, 2. yapan, yapıcı, 3. yaradan, 

yaratan (batik, mudlt, mObdi ). 

Sani (ikinci man.) - 1. ikinci, 
2. lkinçl, 3. ikindi. 

Saniyen - ikinci olarak. 

Sanla - 1. dOzen, 2. uydur· 

ma, 3. yalan. 

Sanlk - 1. doğaç, toğaç, toğao, 

2· doğan, doğmuş, 3. dftştınme· 

den bulunan, '· yörenç. 
SanJh olmak - 1. dammak, 

2. doğmak, içe doğmak, 3. tam· 

mak, !i. yôrenmek. 

Sip - ı. berk, 2. çetin, :l: 
güç, 4. dadır, 5. k6nç, 6, paçarız, 
7. sarp, 8. ıor. 

Sir, - öc6t, 2. öc. 

S.n 1. tutar, 2. tutarak, ta· 

Torkçe kareılıklar 

Safsatacı - 1. saçma, 2. HÇ· 

malıyan, 3. yam,mk. 

Safsataya dftomek - ç.nısırt· 

mak, 2. saçmal"mak. 

Sagar - 1. bardak, 2. barı, 

3. uğır, 4. aoğrak. 
Sıgir - 1. balaca. 2. çocuk, 

3. klççik, i. klçl, 5. kiçlk, 6. 
7. ufak. 

Saha - 1. açıklık, 2. açık yer, 
3. alan, 4. nh, 5. durom, 6. 
dlzUık, 7. elen, 8. manay, 9. 
ortalık. 

Sahal fntJtH - yaylım. 

Sahal vasJa - 1. yaban (OYa 
mın.) 2. yazı (on man.) 

Sahabet - 1. itilik (sablpllk 
mao.), 2. kayırma (himaye man.) 
3. koruma (himaye man.) 4. iltOn. 

Sahabet etmek - 1. benimse· 
mek, ~. cakatamak, 3. kayırmak, 
4. korumak, 5. üstdne almık. 

Sahan - 1. •o kabı (içine yl· 
yecek konan kah man.} 2. kab, 

man.) 2. kab, 3. tabak, 4. tıpil, 
r; • o. tepsi. 

Sahba - ı. kızıl, 2. ıtlcu. 

Sahi, - 1. ağı, 2. ahı, 3. akı 
4. eli açık, 5. eli bol, 6. kocak, 

koçak (daha çok babayiğit man.) 

7. Muıığaa, 8. paydak, 9. ıelek, 

10 verglll. 

Sahife, - 1. bet (bir şeyin yel· 
zü dst sathı man.) 2. bit, 3. ıep 
4. yağraz (inha, yazı levbaıı man 

da.) 

Sahi, - I. bayık, 2. cGp, 3. 
çın çin, 4. doğru, 5. emen (11hati 

yerinde man.) 6. gerçek, 7. girt· 
ten, 8. içim, 9. lgtız, 10. lua, 

11. kercek, 12. kerd, 18. kertlı 

Şarkspor-Boca hakem bay 
Hnseylo Alıınordu, Hat onlkldf" 

K S.K · Tftrkspor hakem bar 
Muıııafa Ahıoordu, Hal ondört· 
le Altınordu Gözt«'pe hakem 

t.ay Eead K.S K, ıaat onaltıda 
Altay lzmlrapor bay f!,P.rld 

Göztepe .. 

Halk Sabasmda 
Tehir f"dilml, olan ikinci 

takım oıaçlanndan Hat dokuzda 

f zmlrtıpor Türk•por bık em bay 
Ret1d Gör.tt'pr; saat ooblrde 
Bucı Şarkepor hakem bıy Baba 
Koooralp Altay 

Gui kal mı' otan c lh ta· 
kamları maçlarından fklıl bu 
hafta icra edilecek 't'e ikinci 
deneye de gel«'cr.k haf tadan 

itibaren başlanacaktır. 

Bir Valinin 
Karısı Kayboldu. 
Tayya.-e ve Askerleı 

Kendisini Arayorlar .• 
Kap, 2 (A.A) - Nort Ro· 

duya vallıfnia kanıı l~t!ydl 

Yang 5 tıyyarf", 200 yerli ••· 
kcr •e 170 demlryohı mf"murn 

tarafındın ar.nmaktadır. Leydt 
Y ang ve bir arkadaoı bundan 
IU ~an enel huıu~i bir tayyare 
ile Levlngatan'daa Laun'ya 
hareket etmlılerdl. 
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14. kfrıi, 15. kirtil, 16. majat, 

17. onğ, 18, pujo, 19. uı, 20. 
aağlam, 2 t. toğre, 2:! tk, 2:t 
uıun. 

Sıhlhın, gerçekten, 

Sahil, 1. aran, 2. çet, S. kını, 
4:. kırağ, 5. kırak, 6. kıraa 7 Pn. 
rıg, . kırıy, 9. k;y, 10. kıyı, 11. 
kodağ, 12. ıuYat, 13. vah. 14. 
yalı. 

Sahih - 1. buyruk (Amfr, bt· 
kim man.) 2. eğe, eye, 3. ıt, 4. 
ıeı, ıuı, f>. idi, 6. iğe, 7. ike, 8. 
iye, 9. Ju,rçan. 10 oğo'!, 11. 
yesf, 1 :?. yl~fl. 

Sahih çıkmak 1. benlmae· 
mek, 2. kanamak, 3. kayırmak, 

4. yan çıkmak. 

Sahibi devlet - idi kut. 
Sahibi arazi - çokay. 

Sahibi fen, sahibi san'al erdem 
iyeal. 

Sahir (ılhlrden man.) - ı. ar· 
bağcı, 2. arpakç•, 3. arkıKı, 4. 
btığtıctı, bcıynccı, 5. göı hatcı, 6. 
kam (tamın rahlb n ktblal man) 
7. koınaçı, 8. yatçı, 8. 

Sahir (uykuaa maa.) 1. gece· 
leri uyuyamayan, 2. oykaaas, 3. 
uyumaz. 

Sahk (etmek,) 1. dö~mek (ha· 
vanda) ezmek (hnandı) 3 genç· 
mek, 4. kırmak, 5. mGcGkmek. 

Sahra, ı. - balon, 2, çöl, :l. 
dala, 4. kaagıray, 5. kuıu, 7. 
OH, 8. ıaı yer, 9. yaban yaıı 11 
yalanj, 12. yazı, 13. yazılık, 14. 
yazı yer. 

Sahre, - 1. ~ğ, ç6Y, 2. kaya 
3. kaya yıAını, 4. tat iri t8f. 

S.banç (ıanaıç) - 1. Witt 
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lzmiricra memu· 
r1uğuııdan: 

Bay eöleyman samlnln 
emlak ve eytum bankasından · 
ödQnc; aldığı paraya mukabil 

bankaya ipotek eylediği Kasabanın 

camii cedit yeoi belediye dere· 
köy camii şerif caddesinde ze. 
mini Qç cebhell bir dükkan 
arası tahta bölme ikiye ayrıl· 

mış ve yukarısı dahi bir salon 
şeklinde altı pencereli ve beton 
balkonlu ve alt dflkkanın tı9 

taraft storlu ve evin üç taralı 
20-2 genişliğinde beton ve ke· 
narları köşe bent ve hepsi 
26,68 metre morabbaında n 

2625 lira kıymetinde olup mı 
müştem114t 

Mülkiyeti açık artırma sure· 
tile ve 844: numaralı emlak ve 
eytam baokau kanunu muci· 
hince bh defaya mahsus olmak 
earttle artırması 16·4·1935 
salı gunft saat 1 ;i.16 da kasaba 
icra dairesinde yapılmak üzere 

30 gfln müddetle satılığa konuldu. 
Bu artırma neticesinde satış 

bedeli tahmin olunan kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulursa en 
çok arhrana ihalesi yapılacak· 

tır. Aksi takdirde 2280 ouma· 
ralı kanona göre aatıe geri hı· 

ralulacaktır. Satıe peşin para 
ile olup mfleterlden yalmz yflz · 
de iki buçuk deUaUye masrafı 

alınır. İşbu gayri menkul 'ftze· 
rinde herhangi bir şekilde hak 
talebinde bulananlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte yirmi 
gftn zarfında ve kasaba lcrasuıa 

müracaatları lazımdır: 

Aksi halde hakları tapu af. 
clllnce malum olmadıkça pay· 
laemadan hariç kalırlar. 4:~: 

1935 tarihinden itibaren şart· 
name herkese açıktır. Talip 
olanların yüzde yedi buçuk te· 
mlnat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 933· 

278 

(baraj man.) 2. koyu (tevsi yolu 
ile) 3. ealak, 4. solak. 

Saht, 1. berk, 2. çetin, 3. güç, 
4. katığan, 5. kıtı 6. pek, 7. 
sert 8. yalt. 

Sahte - l. çamılşa, 2. dQzme, 
3. dftzmece, 4. lğlt, 5. kaltagay, 
6. takma, 7. uydorma, 8. yalancı, 
9. yalancıktan, 10. yalandan, 11. 
yapma, 12. yapmacık ( sahte n 

elli tavşır ve hareket men.) 
Sahtekar - 1. düzenci, 2. dftı· • 

mecl, 3. uyduran, 4. yalancı. 

SahtekArlık - peke. 
Sahte tavor - l. yapmış, ., 2. 

yapmacık:. 

eahtlyan - 1. gön. 
sahur - 1. dünne, 2. erek· 

meğf, 3. erlcek, 4. erlik. 5. erte· 
ilk, 6. lğrlk, 7. illik, 8. lrlik. 

Sal (postacı man.) - ı. arkıe, 

2. çapar, 3. çadırlı, 4. k?ymat, 
5. savcı, 6. tatar (asıl uruk adı. 
dır. Bir zamanlar postacılığı ta· 
tar atları yaptıklarından hu ma· 
naya da kullanılmıetır.) 7. ulağ, 

8. ulak, 9. yalavuç, 10. yellçl, 
11. yolavoç, 12. yüğorgen. 

Sal (Siyden man.) 
Saika - 1. çağın, çakın, 2. 

gök odu, gök oto, 3. yaşın, 4. 
yıldırım. 

Sall - 1. devşirici, 2 dilenci, 
3. istenci, 4. kolçı, 5. koldıcı, 

6. kolgucı, 7. kolgucu, 8. soran· 
çık, 9. umducu, 10. umucu, 11. 
urunca. 

Sair - 1. baıka, 2. öbftrft, 
öteki, 3. özge. 

Sair fllmeuam - 1. mendeAek, 
2. oluoak, 3. uykuda yGrClyen, 

Kemalpaşa Asliye hukuk İzmir Belediyesinden: 4 - 376,25 Ura bedeli mu· 
mahkemesinden: 1·461,88 Ura bedeli muham· hammenelt doktor Mustafa cad· 

Müddeialeyh: Kemalpaşa ka · menell doktor Mustafa cadde· desinin tik sağ sokağında 5 ' 
zasının aşağt Kızılca köyünde sfnin eağında Türk yükseltme numaralı adanın 30 l metre 
sakin iken halen lkametglhı cemiyeti arkasında 58 numaralı murahbaındakl · sayılı arsanın 
meçhul Selanikli Arif tarafına adanın 369,50 metre murabba· mülkiyeti belediye başkatiplik 

Müddeiye Kemalpaşamn aşağı 
Kızılca köyünde sakine hacı 

Mehmed Ali kızı ve .karınız 

Tayibe tarafından aleyhinize 

mdakl 5 sayılı areanın mülki· kalemindeki şartnamesi veçhtlc 
yeti belediye başkAtlpllk kale· ve açık arttırma ile 9 3.93;> 
mindeki şartnamesi veçbUe ve cumartesi günü eaat 16 da be· 
açık arttırma ile 9 3.935 co· tediyede müteşekkil artuma ve 

martesl günü saat 16 da bele· eksiltme komlsyonnnca ihale 
diyede müteşekkil artırma ve edilecektir. Artırmaya iştirak 

eksiltme komisyonunca ihale için 28 Ura muvakkat teminatlı 
edilecektir. Satışa iştirak için •öylenen gün ve saate kadar 
37 Ura muvakkat teminatla belediyede artırma ve ekeUtme 
söylenen giln ve saate kadar komisyonuna müracaat olunur. 
belediyede arltlrma ve eksiltme 5 - 1 ~54 lira bedeli mu· 
komisyonuna mürac1111t olunur. hammenU Celal Bayar cadde· 

2 - ·139,38 Ura bedeli mu· sinde 54 numaralı adanın :391 
metre morabbıundaki 10 s11yıh 

arsanın mOlklyerl belediye ba!J· 
katlbllk kalemindeki şartnamesi 
veçhlle ve açık artırma ile 

9.3 935 cumartesi gilnn s&11t 
16 da belediyede mfitP.şekktl 

artırma ve ~kslltme komisyo· 
nunca ihale edilecektir. 

17966 dosya numaraslle lzmir 
2 inci icra ve şartnamenin açık 
bulunduğa ;14-755 dosya nu
marasUe kasaba lcramemurluğu· 
na müracaatları UAo olunur. 

8. iş . No. 80 652 

İzmir ikinci hukuk mahke· 
meeinden: 

İzmlr'de oturaa Hayriye ta· 
raf1ndan kocası letanbol'da 
Bostanlt mahallesinde Tahsin 
oğla eczacı Hayri al ey hine aç· 
tığı talAkın efibuto davaııının 

muktezi tebUğatı yapılmak 

(lzere gönderilen davetiye ve 
arzuhal sureti lkametgAhı meç· 
bul bulundoğondao bahelle 
bll4tebllğ iade edilmesi üzerine 
bu baptaki tebliğatın llAnen 
fcraıına ve arzuhal suretinin 
mahkeme dlvanheneslne talikine 
ve tahklkatmm 25 ·3· 935 pa· 
zarteef gftnüne tallkan katar 

~erilmiş olduğundan mt1ddela· 
leyh eczacı llayrlnlo mezkur 
günde saat 1 O da a<ıaleten veya 
vekaleten tahkikat hılkimi nez· 
dinde hazır bulaı.ıması, aksi 
halde aleyhinde gıyap karan 
•eriteceği B. U. .M. K. nun 
lebltğat faslına tevfikan tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 

açılan boşanma davasından 

dolayı namınıza berayı tebliğ 

çıkarılan davetiye ve dava 
arzuhallnin lkametg!hınızt terk 
Ue semti meçhule gittiğiniz ve 
halen nerede bolıınduğunuz 

belli olmadığı meşrahatlle ev· 
rakı mezkurenln ve ayni köy 
muhtarlığı tarafından verilen 
llıniibaber üzerine mübaşir 

tarafından tebliğsiz olarak geri· 
ye gönderilmiş ve şu suretle 
ikametgahıoızın belli olmadığı 

anlaşılarak keyfiyetin gazete 
ile lldnen tebligat ifasına ve 
bu baprakl muhakemenin 23 3 · 

935 gQnüne ra tlıyan cumartesi 
güoü saat ona talikine mahke· 
mece karar verilmiş olduğundan 
işbu ilanın tarih neşrinin fer· 
dası günı1nden itibaren on gün 
zarfında bu baptaki 1 ddlıı ve 
müdafaatımzı layiha ile sert 
eylemek ve o gün ve o saatte 
gerek kendiniz bizzat ve ge· 
rekae luafıoızdan şeraiti ka· 
nonlyeyi haiz bir vekil gön· 
dermek: suretilc Kemalpaşa 

asltye hukuk mahkemesinde 
!sbatı vQcod eylemeofz ve şayet 
gelmlyecek ve vekil gönder · 
miyecek olursanız hakkınızda 

gıyabi muamele icra olunacağı 

ve bu husustaki davetiye ve 
ilişik dava arzuhaltnin bir 
sureti mahkeme divanhanesine 
llsak edildiği hukuku usul 
muhakemeleri kanonunun 142 
ci maddesine tevfikan keyfiyet 
tebliğ makamına kaim olmak 
ih:eıe ilan olunur. 

bammenlt Atatürk mektebinin 
yan tarafında doktor Mustafa 
ve Celal Bayar caddelerinin 
arkasında 59 numaralı adanın 

35 l,50 metre murabbaındaki 
20 sayılı arsanın millklyetl be· 
tediye haekitlhlik kalemindeki 
şartnamesi veçhlle ve açık ar· 
tırma ile 9.:l .935 cumartesi 
gunu ııaat 16 da belediyede 
müteşekkil artırma ve eksiltme 
.komisyonunca ihale edllt.cektlr. 
Satışa f~tlrak için 33 lira mu· 
vakkot teminııtla söylenen gt1n 
ve saate kadar belediyede ar· 
tırma ve eks\\tme komisyonuna 
müracaat olunur. 

:3 - :J76,25 Lira bedeli mu· 
bammenll doktor .Mustafa cad· 
desi nlo Hk sağ eoka~mda 58 
numaralı adanwn 301 metre 
murabbaındakl 4 sayıla arsanın 
mülkiyeti belediye başkAtlpllk 

kalemindeki şartnamesi veçhfle 
ve açık artırma ile 9.3.935 
cumartesi günü saat 16 da be· 
tediyede milteşekkU arttırma ve 
ek!!iltme komisyonunca ihale 
edilecektir. Satışa iştirak için 
28 lira muvakkat teminatla söy· 
lenen gün ve eaate kadar bele· 
diy~de arttırma ve eksiltme ko· 
misyonuna müracaat olunur. 

Artırmıya iştirak için 118 
lira mavakkat teminatla söy· 
lenen gün ve saate kadar he· 
tediyede artırma ve eksiltme 
komlsyonnna mftracaat olunur. 

6 - 481 Ura bedeli mu· 
hammenll CelAl Bayar ve dok· 
tor Mustafa caddelerini birbiri· 
ne vasleden ilk sokakta 59 
numaralı adanın 384 metre 
murabbaındakl 16 sııyılı arsa· 
nın mülkiyeti belediye başka· 

tlplfk kalemindeki şartnamesi 

veçhlle ve açık artırma ile 9. 
3.935 cumartesi günü saat l (j 
da belediyede mdteşekktl artır· 
ma ve ekstltme komisyonunca 
ihale edilecektir. Artırmaya iş· 

tlrak lçlo :~4 Ura muvakkat 
teminatla söylenen gfin ve sa· 
ate kadllr b"lediyede artırma 
ve eksiltme komisyonuna mü· 
racaat olunur. 

keyfiyet illin olunur. 68~ 

Borsa . ···-Borsada dünkü üzüm, afyon 
zeytinyağı ~e zahire eatışları 

aşağıdaki eekildedfr: 

ftzftm Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

659 Kooperatif 12 15 
7 6 H. z. Ahmet 11 50 12 25 

2 Leblebici İs. 18 18 
737 

Tdrk:çe Karşılıklar Türkçe karşılıklar 279 

----------------------------------------------------------4. yarbıgo, yarbık, yarbıkçak. 

Stfd - 1. ağan, 2. yakarı c.;ı· 

kan, 3. yftk:selen 
Sak - 1. ağaç özdeği, 2. bacak, 

3. balıdır, 4. incik, 5. locflk, 6. 
ôz, özen, 7. özdek, 8. ııap, 9. 
sapak. 

Saka - 1. çandavnl, 2. çlnda· 
vol, 2. sucu, 3. eutakçı, sotnkçu. 

Sakat - 1. ağmanh, 2. bllenki, 
3. bozuk, 4. codar, cudar, 5. 
çalık, 6. çarkıt, 7. çelplk, 8. diiodk, 
9. avuç, 10. kınçır, 11. koruk, 12. 
köttlrüm, 13. kakam, 14. maeat, 
15. mamır, 16. peçel, 17. sağır, 

18. sökel, 19. ıökGI, 20. toğa, 21. 
yanuz, 22. yatlı. 

Sakarlaoma, sakat etmek - 1. 
bertmek, 2. bozmak, 3. lmget· 
melı:. 

Sakatlık - ı. çört, çörllük, 2. 
lkylk (hastalık, illet man.) 

Sakatlanmak - lmgenmek. 
Sakf - 1. araetak, 2. arıstak, 

arıştak, 3. çatı, 4. dam, 5. ev lil· 
besi, 6. köke, kilke, 7. örtme, 8. 
örtmen, 9. sivl, slvik, 10. elhak, 
11. tarıs, 12. taros. 

Sakıt - 1. diişen, 2. dü.omiiş, 

3. dftşftk (cenini sakıt man.) 

Saki - 1. ayakçı, 2. ayakşı, 3. 
içki ııuuan, 4. sağoçı, 5. eu dığı· 
tan, 6. au veren, 7. sftrftc6, sO· 
rftğcCl, 8. üleıtlrmeç. 

Sakil - 1. ı~ır, 2. avor, 3. 
batpan (batman man.) 4. can 
sıkan, 5. çirkin, 6. erşln, 7. kalın 
8. kerenet, 9. kobat, gobat, gubat 
(kaba ve galiz mao.) 10. eıkıntılı, 
11. sınrak:, 12. yoğ an 

S.kU olmak - 1. ağır gelmek, 

2. ağarmak, avurmak 
Sim - yanlış 

Sakin - ı. abınılı:, 2. algor, 
3. amal, 4. amal, 5. ımul, 6. 
amrak, 7. basık, 8. baeınçık, 9. 
basınkı, 10. bayav, 11. cım, 12. 
cıvao, 13. dinç, 14. diniz, 15. 
dölek, 16. duran, 17. emül, 18. 
inç, 19. lnçküUlk, 20. oturak, 
(mütekait man.) 21. oturan, 

oturur (sftkna edinmiş man.) 22. 
oynamaz (gayri müteharrik man.) 
23. sıla, 24. sob, 25, sök, 26. 
tek, 27. teetlğ, 28. tıbık, 29. 
tınç, tınk, 30. tınş, 31. tlnç, 33. 
ultak, 34. umul, 35. uslu, 36. 
yabaş, 37. yavae, ( asude, hare· 
ketsiz, gayri milteharrlk, makim, 
rakh, rahat, halim, sabit) 

Sakin olmak - 1. amnltur· 
mak, 2. dlncelemek, 3. dinmek, 
4. dölenmek. 5. köeO.lmelı:, 6. 
oturmak, 7. oturuşmak, 8. seğnl· 
mek, eeknlmek, 9. sozalmak, 10. 
tek durmak, 11. tınmak, 12. 
tohtawak, 13. uçmak, 14. uyun· 
mak, 15. yavaşmak 

Saklp - 1.. delen, deUcl, 2. 
delip geçen, 3. parlak, 4. yaşnağlı 

Sakit - 1. efsem, 2. epsem, 
3. epelm, 4. eea c;ık:armıyan, 5. 
sessiz, 6. eosan, 7. susmuı. 

Sakit kalmak - 1. dınmak, 

2. susmak, 3. ınmak. 
Sal - yıl. 

Saldlde, ealhurde - l. ece, 2. 
eprlk, 3. geçkin, 4. kocamış, ko· 
calmış, 5. yaşlı, 6. yılcalmıe. 

Salabet - 1. dayanık, dayanık· 
lık, dayanma, 2. kadık, 3. katı· 
lık, ıfı. peklik, 5. eağlamllk, (me· 

tanet, sebat, mukavemet) 
Salabet keebetmek: - ı. kat

mak, 2. katılaşmak, 3. korcamak, 
4. sağlamlaşmak. 

·salibetll - 1. dayanıklı, (mu· 
kavim .. mütehammil mın.) 2. katı, 
(sert, sulp man.) 3. koçak (me· 
tin, cesur, man.) 

Salih - 1. arıç, arınc;, 2. 
eoc;llk, a. lrlç, irim;, iris, 4. iyi· 
ilk, 5. ongur, onur (şifa man. da) 

Salih bulmak - 1. df ncelmek, 
2. dölenmek, döleemek, 3. iyi· 
leşmek, 4. onulmak, 5. onmak 

SalAhlyet - 1. elinden gelir· 
Uk, elinden gelme, 2. karışabll· 
mek, yapabilmek, 3. söl, 4. ye· 
tiklik 

Salıtt - 1. yülLünç (rüku, sü· 
cut, hürmetle eğilme man.) 2. 
yüvünce 

Salhane (selhane) - 1. kana· 
ta, 2. eoğım 

Sallf - 1. eski, 2. geçen, geç· 
mlş, 3. ilki, 4. önftrdücü (eabık, 
mezkur) 

Salih - 1. eğl, 2. etkü, 3. 
ey, 4. eygl, 5. eyi, iyi, 6. ezgö, 7. 
lzgi, 8. nat, 9. uz, 10. yarar, ya· 
raşır, yalı.ışır. 

-Sallk - 1. girmiş, 2. sapmış. 

Salim - 1. bütev (tam, ta
mam man.) 2. diniz, (selim, ha· 
Um, sakin man.) 3. enç, 4. esen, 
5. lğslz, 6. isen, 7. kadık (metin, 
mnkavlm man.) 8. sağ, 9. sağlam. 

Salon - 1. baş oda, 2. btiyük 
oda, 3. koğuş, 4. odak:, 

Salp - asma. 
Salbetmek - 1. asmak, 2. ipe 

çekmek. 

I 

7 - 560 Ura bedeli muham· 
menli belediye ktmyahaneel lc;ln 
satın alınacak olan alılt ve 

edevatı belediye başkAtlbllk 

kalemindeki şaru~amesl veçhlle 
ve açık eksiltme ile 9.3.935 
cumartesi giinü saat 16 da he· 
tediyede mQteşek.kil artırma ve ' 
eksiltme komisyonunca ihale 
edilecektir. 

Ekelltmlye iştirak için 4.2 
Ura muvakkat teminatla aöy· 
len en gfln ve saate kadar be· 
ledlyede artırma ve eksiltme 
komisyonuna müracaat olunur. 

540 21 24 28 4 

1 - Beher tonu 11 lira 
bedeli muhammeneli belediye 
un fabrikası için satın alınacak 
700 ton ereğll maflen köm6r0 
belediye haşk4tlplik kalemin• 
deki şartnamesi vrçhlle ve ka· 
palı eksiltme ile 16·31935 co· 
marteel günü eruıt 16 da bele· 
diyede ihale edilecektir. iştirak 
için 578 lira muvakkat temi· 

nalla söylenen gfin ve saate 

kadar beledi yede ki komisyonu· 
na milracaat edilir. 

2 - 10515 lira bedeli ke· 

şif il yangın yerlednde yapıla• 

cak olan bftyOk park için 40, 

71, 75, 82, 86, 89, 92, 97, 
100, 77' 72, 73, 79, 67' 41 

numaralı adalar üzerindeki 
molozların nakliye temizlenme 

işi belediye başkatiplik kale· 
mindekl şartname ve keşifna• 

meal veçhlle ve kapalı eksiltme 

ile 16·3·935 cumartesi gftoil 

eaat 16 da belediyede ihale 

edilecektir. Ekelltmlye lştfrıJıı: 

için 796 lira muvakkat temi· 
natla söylenen gün ve saate 

kadır belediyedeki k.omisyo· 
nana mftracaat edilir. 645 

1. 4. 10. 14 



-------------------------------------------, UmlYlmô Harpte TlUırrköye 
ede OıngöDö(lg CaslYl~Daıroa 
Yazan: Conl Bohan Tefrika numarası.91 

Sandi Derhal Otomobile Doğru Fır
ladı, Ilişar da Onu Takib Etti .. 

---------------------------------Be ygl r lerln I yedeğe alarak başladı. Rlşar bir şey göreml· dığı yumuıak ve tatlı. bir ses 

4.0-50 metre kadar yQrüdiUer. yor ve yalmz onun ilerlediğini duyuldu. Sandl, derhal otomo 

Her halde bina pek uzakta de· ve kendisinin de onu taklb bile doğru fırladı, Rloar da onu 

ğlldl. Fakat hangi istikamette ettiğini hissedebiliyordu. ıaklb etti. Çalılığın içinde ya· 

olduğunu bilmiyorlardı. GOntın On onbeo metre kadar ileri· kalanmak eflbheslz Rlşar için 

bo ıaatlnde her hangi bir kim· de bflyOk bir otomobilin llm· en fena bir [ıeydl. Paraltının 

se ziyaret edilemezdi. Maksat· bası parlıyordu. çok ani bir surette zuhuru ile 

ları eadece bir arkadaş bulmak Otomobil ağır e~ır ilerler· Rfşu'ın gözleri o derece ka· 

ve kendilerini lstaobul'a ulıt· ken Rlşar ve Sandl bir çalıh· maştıkl bidayette hiçbir şey 
tar acak yolu sormaktı. 80 yolu ıröremedl, sonra gözleri ziyaya 

gın içine daldılar. Otomobilin " 
bolduktın sonra lstanbol'a ırl· alııats, otomoblllo içini t.,lylce 

" asetilen lAmbası her iki tarafa " 
debllmekte zorluk çt-kmlyecek· ııörmlye başladı ve otomobilin 

doğru huzmesini yaymıftı. " 
lerdl. Bir tarafta dır yol, diğer içi gayet güzel döşenml~, gfl· 

l h SofôrOn yanında ftntformalı 
tara ta lna olmaeı dolayHlle • mflş ve f lldlşl tezyinatla göz 
b f 1 1 L L f bir adam bulunduğunu iyiden eyg r ere ta.ır ta.ur g tme· kamrştırıcı bir hal almıştı. 
1 l b l ki L 11 hl ı iyiye f;rk edebildiler, fakat er ıtıp eı z a.ı ıca r f İçindeki kadın gayet güzel~blr , 
Olm Zd P t ' b Ll ı ı otomobilin lrindeklnl ırörmek 

ı ı. e er e e• emeı n .. rı elbise giymiş, omuzlarına bir 
" l' Rl l b nıflmktın olmadı. ıuy ıyen ıar ya nız aşına atkı atmış ve Jncl yüzüklü 
karanlık içine doğru ilerlledf. Otomobil ilzerlerlne do2ro parmaklarile de uçlarrnı tuta· 
Yol bltmlıe benziyordu. Aya· ~eldi. Fak•t bereket versin ki rak bir çift mavi gözün par 

ğının altındaki ıslık .komhr az sonra durdu. Otomobil için lattığı 'çehresini kısmen ört· 
•yığının çıkardığı sesi örtOyor· de bir kadın vardı. Hizmetçi wOotfi. Parmakları ince ve 

du. BQyük ağaçlar zemine doğ· derhal aıaAı fırladı. Ve_ kapıyı mini mini idi. 
ru 11rkmışh. Çalı yığınlarını açtı. İçeriden Rişar'ın anlama·i (Sonu var) 
geçmek için ekseriya oğraımığa 
mecbur kalıyordu. Sonra oldo· Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
ğu yerde derhal durdu. Çankü asker ilanları 
kulağına ıılık ıeıltrf çalındı. 

lelık ıeııl pek yakından gell· 
yordu, rahminen on metre ka· 
dn Uerlde idi. Bo ıeıln ahen· 
gl Rlıar'a yabancı gelmiyordu. 

Ve biç beklenllmlyen bir yerde, 

daı. yınıo bu parçasında bir İı· 
koç havaeı doyuyordo.. Islık 
çalan adam her halde Rlşar'ın 

mevcodlyetJnf anlamıı olmahdı 

ki bir maniln ortasında birden 

bire durdu. Bu adımın llm 

olduğunu anlamak için Rişar ' 

da bGyilk bir merak uyandı ve 

llerUedl. Bir eanlyellk bir sll· 

k O.neti mtUeakf p bu meçhul 

adam tekrar ıılık çalmağa bat· 

ladı n sonra gene durdo. Rl· 
tar bir defa daha o istikamete 
doğru gitti. 

Ankar6. M. M. v. ıat. al. ko. re. den: 
Kmkkalede 11n•atlır mektebi binası yeni tediye şutlarına 

göre kapılı zarf la lbaleal yapılmak Qzere ekelltmlye konmuştur. 
Keşif bedeli 67589 lira otuzbeş kuruştur. Şartname ve keşif 

evrakı 338 kuruşluk maliye vezne makbuzu : mukabllfnde vekA 

let inşaat oubeslnden verilecektir. lhale~i 6.mart.935 çarşamba 
günü saat 11 de Ankarada 1\f. M. v. sat. al. ko. nunda yapıla· 

caktır. Muvakkat teminatı 4629 lira 4 7 kuruşluk baulr.a mek· 
tuba veya maliye vezne makbuzudur. Ekeiltmlye girec,,kler 2490 
sayıh arttırma ve eksiltme kanunu He ve şartnamede istenen 

vesikaları, teminat ve teklif mektublarlle blrllkte ihale gilnü 

en son saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermit bulunacak· 

lardır. 17 22 27 4 488 

lzmir ithalat gümrüğü müdürlü
ğünden: 

Kilo 

00 
00 
00 

3160 
71 
87 
37 

574 
3930 

Gr. 

580 
615 
700 
00 
00 
00 
00 
00 

895 

(,loel eoyı 

Pamuk yatık çarıafı 

1 pek menıocat 

" 
Al Atı zirai yeden Tırpan 

Sadeyağı kutuda 
Galelitle mürettep ağaç şemsiye eapı 

Boyalı ve cll41ı ağaç ıemslye sapı 

Adi mukavva kutu 

Yekun 

Kıymeti 

Lira Kuruş 

1 80 
20 
06 

400 
30 
8i 
37 
;lij 

6ll 

00 
00 
60 
00 
00 
00 
00 
RO 

Yukarıda cine ve miktarı yazılı eşya harice glHürtılmek kay· . 
dile satılacağından isteklilerin 7 ·3· 9:35 perşembe gtınn saat 

TLJR KiYE 

Z:IRAAT 
BANKASI 

-DAoA 
BiRiKTiREN 

'QAJ...tAT--~DbQ 
lzmir Mıntakası Kadastro Modnr
lüğünden: 

Tflkllfk caddesi kepekli, Rana, Meserret, Abdullah efendi, 

birinci, karakapı, Falkpa~ yokuşu eokakları arasında kalan Fa· 

lkraşa yokuşu, Karakapı, ikinci taslı çeşmt-, Tamaşalık ban, 

Oamınzade yokuşu sokakları arasında kalan şeyh adlı mahalle· 

terdeki gayri menkul mallaran kadastrosuna llAn tarihinden on. 

beş gün eonra başlanacakcır. Bu mahalleler içinde gayri menkul 

malları veya gayri menkul malları Qzf'rlnde ayol hakları bulu

nanlar oobeş gfinden eonra bir hafta içinde bu mahallede bulu· 
nacak kadastro postalarına müracaatle beyanname almaları ve 

bunları aldıktan sonra doldurulub veya posta m murlarına dol· 

dorulob en çok bir ay lc;inde tekrar postalara tapu senedi nfi· 

fus kAğıdı veealr vesikaları da göatererek geri vermeleri aksi 
taktirde gayrimenkul mallarla bunlar üzerindeki ayni haklar 

2613 sayılı kanunun 20 inci maddtslnln c. fıkrası mucibince 
vukuf erbabından ahoacak malumata istinaden tahdit ve tesbh 

edlJeceğl bu mahallelerde gayri menkul veya gayri menkul mal· 

lar üzerinde "yol hakları bulunan kimselerin malumu olmak 

üzere ilan olunur. 677 

1 ~11-111111111111111111111111111 

Yazıhane nakli 
Kerestecller'de Murabıt çar

şısında kain 43 numaralı tlca· 

rethanemi l ·I · 935 tarihinden 
itibaren Keten çarşısrnda 17 nu· 

maralı Tiltün hanı içerisinde 
satın aldığım yazıhaneye nakley· 

ledlğlml görnlen IOzum ilzerlne 
saygılı milşterilerlmln nazarı 
ıttılaına arzeylerlm. D. 3 

İnce Alemdarzade 
Ali Rıza 

Üniversitede Döçent, 
(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara bergün öğleden 
ııonra bakar. 

fetiklal r.addesi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TA N BUL 
Telefon : 49250 

Rioar'ı öyle geliyordu ki bu 

meçhul adam da kendisine doğ· 

ru yakl oıyordo. Blrdenbf rd he· 
men bir metre kadar llerfleme· 
den bir elektlrlk ziyası parladı. 
Bu; o kadar ani ve ıeri oldu 
ki Rlşar maalesef bu meçhul 

şaheı görmedi. Soara alçak bir 

eeı karanlık içinde ona hltab 
etmiye baılıdı. Bu seıı; Rlıar'.n 

tanıdığı bir seatl ve onu takl· 

ben de karanlıktı bir el kolunu 
tuttu: 

- Burada ne şeytanhk ya· 
pıyoreunuz? 

13 de İzmir ltha!At gO.B!rilğO satıı komisyonuna ~ftrHcaatları = 
ilAn olunur: 427 ~ 

Meyva Fidanları • lzmir birinci icra 

Dedi. Bu cümleyi söyllyen 
dudaklar ayni zamanda ıese de 
korkunç bir ahenk vermişti. 
Sualin ihtiva ettiği şiddetli ve 

hararetli hhab Rfşar'ı fena 

hılde ilrküttü. Korkusundan 

tltrlyerek bir eeyler mmldandı. 

Fakat ne söylediğinin kendi de 
farkına varmadı. 

Meçhul ses devam euf: 

- Şimdiye kadar hayatınız · 

da bundan daha büyük bir 

tehlikeye maruz .kalmadınız. 
Ne gibi bf r ıışkınlıklı böyle 
tımanda buraya geldiniz? 

Rfoar fena halde korkmuştu. 
((endlılni bu kadar korkutan 
(Sıudf) tdt. 

Rlşar'ıo orada bulunuşu ken· 
diılnl) fena haİde hiddetlen: 

dlrıniıtl. Herhalde bir oeyden 
Çekiniyordu. Asabi yet le Rf11r'ın 
kolundan yakaladı ve onu yo· 

hıu keaarıoa do,ru çekmlye 

~------------------------------------------------~~ memurluğundan: lzmir Evkaf Müdürlüğünden: 
1-

2 -

10 lira aali vazifeli 11lepçloğlu camii ikinci imamlığı, 

haebi saraç etem camii imamlığı ve otuz lira maktu 
Qcretll hisar camii vAlzllğl açıktır. Bu cihetlere istekli 

olanların imtihan gDnQ olan 23,3,9:15 cumartesi günün· 

den evvel istidalarını vermeleri ve imtihan günü 81\at 

14 te tahslllerine ait veııalk ve millet mektebi şahadet· 
aamelerlle birlikte Evkaf mftdQrlOğdnde toplanacak en· 

cQmene müracaatları. 

ı lzamname mucibince vAızlık clh"tf için Darülfdoun 
flAhlyat fakültesinden mezun olanların tercihan ve im· 

tlbaneız olarak tayin kılınacaldırı ilAn olunnr. 678 

lstanhul: Deniz Levazım Satınal
ma Komisyonundan: 

Tahmin edilen lıedell 18,400 lira olan 11500 metre elbiselik 
klrp11 kumaş 21 mart 935 perşembe güoü saat 15 te Kasım· 

paşa'da komisyon blnaeında lupalı zarf la ekslltmlye konulmuştur. 

Şartnamesini ve örneği komisyonda görebilirler. Muvakkat 

teminatı 1380 liradır. İsteklUerin teklif mektublarını 2490 no· 
maralı kanonun 2 ve :J Dncü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 

ilkte helll saatten bir saatten önce komlıyon relıliğlne vermeleri. 

4 8 14 19 1052·651 

-:= Türkiye ve A vrupanın en iyi cine damızlaklarından = aşılı hastalıksız "e fenni surette yetiştirilmiş mey va f I· 
§ danlarlle : 
;;;; Aşmz f fdanlar İzmir' de Başlurakta İzmir ve el varı 
- meyva ve sebze satış kooperatifi tarafından satılmakta · 
§ dır. Fazla tafsilAı almak letlyeolerlo kooperatifimize mü· 

= Şarl P. Baladur ve şfirekıi · = sana borçlu Bay KAzımın 349 
;; No. lı kamyonu taksi mP.yda· 
- nandan başhyarak gezdirilmek 

~ racaıtlerl. 

11111111111 il 111111111111 il 11111 111 1 

lzmir 2 inci icra 
memurluğundan: 

Bay halimin emlAk ve eytam 
bankasından bedelini taksitle 
ödemek üzere ipotek tesis ede. 

rek satın aldığı lzmlrde reşa· 
diyede Faik bey ıokak sağı 2 

numaralı arsa, solu şaban aadt 
veresesinin 136 metre murıb 

bıauda arsa ve kuyu arsası 4 
numarala arsa önfl yol ve 294 
cilt 91 eahlf~ No. sında ka· 
yıtlı 606 metre 50 desimetre 

murabbaıoda ve 240 lira kıy· 
metli arsaeının mı mOştemllıit 

MGlklyetl açık artırma ııure· 

= eurettle Martın 7 ·3· 935 ta· 
_ rlhlne rastlıyan perşembe gftnft 

ve eytam bankası kanunu mu· 
clblnce bir defaya mahsus ol
mak şartlle artırması 10 .4.9 :~5 

salı gOoü saat 11 de fzmlrde 
hükumet konağındaki 2 lncl icra 
dairesinde yapılmak nzere :30 
gOo müddetle satılığa konulda. 

Bu artırma neticesinde satış 

bedeli tahmin olunan kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulurl!a en 
çok artırana ihalesi yapılacaktır. 

Akel takdirde 2280 numaralı 

kanona göre satış geri bıra · 

kılacaktır. Satış peşin pnra 
ile olup müşteriden yalııı:ı 

yOzde iki buçuk dellilf ye mas· 

rafı ahnır. lıbu gayri meakul 

saat 15 raddelerinde satılaca · 
gından taliplerin yevmi ıuuay· 
yende hazır bulunmaları llıin 

olunur. 676 

üzerinde herhangi bir şeklide 
hak talebinde bulunanlar elle· 
rlodekl resmi vesaik ile birlikte 
yirmi gün zarfında lzmir 
icrasına milracaatları llizımdır. 

Aksi bnlde hakları tapu si· 

cilince malum olmadıkça pay· 
taşmadan hariç kalırlar. 4.4. 
1935 tarihinden itibaren şart· 
name h erkese açıktır. Talip 
olanların yüzde yedi buçuk te· 
minat akçesi veya milli bir 

banka itibar mektubu ve 33 13262 
ilosya numarasile İzmir 2 inci 
icra memurluğuna mQracaatları 

ilan oluaar. O.it. No. ~8 



Aylık elektirik 

Masrahıiız yüksek mi? 

içi gazli 

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

LU 
> 
z 
<C 
>< 
al Mehmet Tevfik 

Büyük Elcktirik, Telefon ' ' t: 
ve i'orjf•n Şnlıapııı 

En Üstün Bir Müs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayımz. 

o:: 
Malzemeleri deposu. Ll.I 

~ ...... Pcştemalcılar N. 77-79 1,el. 3332 

Aydın belediye başkanlığından: 
Aydın şehri umumi f'lekttrik tesisatının yapılması kapah zarf 

ueullle eksiltmiye konnlmaştur. 

1 - Tesisatın keşif bedeli 50872 Ura 97 kuruştur. 
2 - Şartnameler ve fenni projeler 250 kuruş mukabilinde 

Aydın belediyesinden alınacaktır. Posta ile gönderilmesini isti 
yenler ayrıca 50 kuruş göndermelidirler. 

3 - Eksiltme 15 oiı:;an 1935 J>azarteai günü aant 16 da Ay· 
dm belediyesi daimi encfimenfnde yapılacaktır. 

4 - Teklif mektubları 2490 sayılı arttırma ve eksiltme ka· 
nanunon hfikumlerlne göre yukarıda tayin olunan gün ve saallen 
bir saat önce belediye başkanlığına makbuz mukabilinde veril· 
melidir. 

5 - liizde yedi buçuk muvakkat teminat parası 2816 liradır. 

6 - İsteklilerden arnnılan vesaik şunlardır. 

SIHHAT 
ECZANESi 
Hamdi Nüzhet 

Ucuz, taze, temiz llAçlar bulunur 

11 Başdorak - Büyfik Sa· 
lebçl Hanı karşısında. 

Ku vvctl i l\tns bil 
lstiyenlcr Sıhhat 
Snrgün Hapl\lrını 

Arasınlar. 

Maruf Eczaneler· 

• 

Q -~ 
>< 
"' 

Fratelli Sperco Vapur Aceııtası 
ROYAL NEERLANDAI~ KUMPANYASI 

"CEHES,, vapuru 10 martta gelip yükünü boşalttıktan sonra 
sonra Borgaa, Varna ve Köstence için yük alacaktır. 

"0RESTES,, vapuru 10 martta gelip 14 martta Anven, Ro· 
terdam, Amsterdam ve Hamburg için yük alacaktır. 

A - Ticaret odasından tasdikli iktldari mali vesikası. 
H - Nafıa Vekaletinde tasdikli ehliyeti fenniye vesikası. 

ı 4 8 12 

"CERES., voporo 24 marttan 28 marta kadar Anvers, Roter· 
640 dam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yiik alacaktır. 

hına göre ucuzdur. Bundan evel senelerce mfisteclrl bolun· 
muş olduğum bu müesseseme gösterilen rağbetin gene göa 
terilmesinl muhterem müşterJlerlmden rica ederim. 

AbdulJah l\lolaliç -

Aydın Nafıa haşmühendisliğ"nden 
l - 20758,18 lira keşif bedelli Aydın - Tire yolunun 

17 + 4:.ı5 -19 + 233 kilometreleri arasında dokuz aded menfez 
foşoaıı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usullle mfinakaııaya ko· 
nulmuştur. 

2 - lsteklllerln 661 numaralı eksiltme kanununa tevfikan 
h zırlıyacakları vesaik le 0o 7 ,5 nfabctinde teminat akçesini havi 
t klif lrrlnl ihalesi olan 11 ·3· 935 pazartesi gün il saat on beşte 
vll yet encümenine vermeleri. 

3 - Eksiltmlye gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalarım baş 
mübendi lige müracaatla olmcları. 

4 - Faz\ izahat almak ve ke if evrakını görmek 
fsti}enlerin lzmlr ve Aydın bnşruühendisllklcrfuc mfiracıı · 
atları. (588) 26 28 4 6 

Doktor -. 

Ziya amdi 
Kulak, Burun, Boğaz ruütahasaısı. Cumadan başka 

hergün hastalarını 3 ~ 6 ya kadar kabul eder. ıklncl 
Beyler sokagı, Beyler hamıımı karşısı N o. 41 

TELEFON: 3686 
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A '-Şehir bankası 
- Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

o~müır ŞlYlb>~~n 
Jkln 1 kordonda Borsa civarında kendi binasında 

TELEFON: 2363 --.. -........... __ _ 
llertürlü Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

1\1üe-ait şeraitle mevduat kabul edilir -
Hububat, nznm, incir, pamuk, yapak, zeytin· _ 
yağı, afyon vcsair emtia kumusyoncuhığu ya· -
pıhr. Malların vfirudunda sahiplerine en mQsa· = = it şeraitle a\·ans verilir. =: 

lııııııııııııuııılııuııııiuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııı 

SVENSKA OR1ENT LİNİEN 
11HEDRUN11 elyevm limanımızda olup 2 martta Roterdam, 

Bamburg, Copenhagen, Dantzlg, Gdynta, Goteburg, Oslo ve 
lekandfoavyıı limanları için yük alacaktır. 

11ROLAND,, motörü 20 mıutta Roterdam. Hamburg, Copen· 
hageo, Dantzlg. Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskaodinava IJman· 
lerı için yük alacaktır. 

NATIONAI~ STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
Jzmfr Nev· York arasında ayda bir muntazam sefer 

"TAMESJS,, vapuru 19 martta (doğru) Nevyork lçfn yük 
alacaktır, 

11JUNOS,, vapuru 20 nisanda ( Doğru ) Nevyork için yük 
alacaktır 

SERVİCE MAR1TlM ROUMAIN 
Gubi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"ALBA JULYA,, vapuru 12 martta gelip 1:3 martta Malta, 
Cenova, Marsllya, Bareeloo ve Cezalre hareket edecektir, 

11 PELES,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, Cenova, 
Marsllyn, Barselon v~ Cezolre hareket f'deccktlr. 
Hamiş: llAnlordekt hareket tarlhlcrJndekt değlşlkllklerden oc~nte 

mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tııfsildt için İkinci Kordo11da Tahmil ve Tahliye şirketi 
binası arkasında Frntellf Sperco acentalığına müracaat edllme!I 

rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

V. N. 

V\7• F. il. 
Oer Zee 

& Co. 

Olivier ve şüreka
\ ' au sı Limitet Vapur 

DEUTSCHE LEV ANTE L1NJE 

" THESSALlA ,, ·vapnru 5 
martta lıekleniyor, 7 marta ka · 
dar Aovers, Roterdam, Ham· 
burg ve Bremeo için yfik 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULOT 

HAMBURG 
"IlA~SBURG ,, vapuru 27 

ıubatta bekleniyor Hamburg ve 
Aoverstf!D yük çıkarıp Roter· 
dam, Bamburg ve Anvers için 
yük alacaktır. 

"TROYBURG,, vapuru 23 
martta bekleniyor, Hamborg 
ve Anversteo yük çıkarıp An· 
ver!!, Roıerdam ve Oamburg 
llmrnlarına yük alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSBıP 
CORPORATaON 

·' EKSARCB ,, vapuru 3 
martta bt!klenlyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

"EKSECUTlVE,, vapuru 19 
martta bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

Aceutası 
Cendell Han. Bfılncl Kordon 

Tel. 24.4.~ 

Tbe Elle~man Llnes Ltd. 
" MARONIAN ,. vapuru 22 

şubatta Londra, Bali ve An· 
vers'ten gelip tahliyede hulu· 
nacak ve ayni zamanda Lond .. a 
ve Bull için yük alacaktır. 

11EGYPSIAN,, vapurn ay eo· 
nanda Llverpool ve Sevanaea· 
pan beklenme.ktedlr. 

" TB URSO ,, vapuru mart 
ortasında Londra, Hull ve An· 
vers'teo gelip tahliyede bolu· 
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

'·FLAMINIAN,, vapuru mart 
ortasında Lfverpool ve Svansea· 
dan beklenmektedir. 

Not Vurnt tarihleri ve va· 
purların lefmlerl ilzerlne deni· 
şlk ilklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

N. 8. - Geliş tarihleri ve 
vupur tarihlerinde acentemiz 
hiçbir mes'uliyet kabul etmes. 

Telefon No 2007 · 2008 

DOK 1'0R 

Fahri Işık 
f zmir Memleket Hastanesi Rontken MOtahassısı 

llERNE\'ı RONTKEN MUAYENELERJ 
ve ELEKTfRIK ;TEDAVfLERJ. 

Yürümiyen ve Bilhassa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Viole 
Tatbik ve Rontkeo ile KEL Tedavileri Y11pıhr. 

ikinci lleyler Sokak Fırın Karşısı No. 25 

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

wara levhaları 23.2.935 tarihinden itibaren on beş gün mftd· 

detle ve aşağıdaki ıarllar dalresindP. açık ekstltmtye çıkarılmı.tır. 

1 - ihale 9 mart 9S5 cumartesi güoü ıııaat 17 de Denizli 
belediye dairesinde yapılacaktır. 

2 - Sokak numara ve ieinı levhaları sekiz numaralı eaçtan 
otuz santimetre uzunluğunda ve 1lrmi santimf!lre genişliğinde 

kırmızı ya~lı boya zemin üzerine beyaz yağlı boya ile yazılmak . 
3 - Kapı numaraları keza flekiz numaralı saçtan ve on iki 

santimetre uzunluk on santimetre geofşllkıe ve kat'ı uakıe şek· 

linde gene ktrmızı yağlı boya zemin üzerine beyaz yağlı boya 
ile yazılmak. 

4 - J~evhalar ihale tarihinden itibaren yirmi gfin zarfında 
teslim edilmek. 

5 - Diğer şartları görmek ve fazla malumat edinmek latlyen· 
lerin belediye fen memurluj!una müracaatları. 26.1 ·4·7 594 

_,. Doktor 

Zekai Tarakçı 
Dahiliye Mütehassısı 

İkinci Beyler sokak No. 45 Beyler Hamamı karıııında .. 
Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar hastalannı kabul eder. 

TELEFON: 3806 

Bergama C. Moddeiumumiliğinden: 
Bergamada yeniden yapılacak olan 26221 Ura 69 kuruı be· 

deli keşif il cezaevinin inoası 10·1·935 tarihinde kapılı zarf 

uaulile mfinakasaya konularak uaulen llAn edUmlı ve zuhur eden 
taliplerin teklifleri 10·2·935 tarihinde komisyonca tetkik edile· 

rek !ıaddi !ayıkta görülmediğinden 10·3·935 tarihinde pazar 
g6n0 saat 15 te pazarlık suretlle ihale yapılmak Cbere bir ay 

möddetle münakasaya konmuş (Jlduğundın taliplerin yOıde 7 
buçuk teminat akçesi mıl aandı~ına yatırdıklarına dair makbuz 

veyahut teminatı muvakkate mektubu ile 2490 no. lı arttırma 

ve eksfltme kanununun 2 inci maddesinde yazılı vesikalarla ihale 

günü bergama C. M. U. lik dairesinde arttırma ve eksiltme ko
misyonuna müracaatları ve bu husustaki keşif ve prtname &u· 

retlerini beş lira mukabilinde alabilecekleri ilin olunur. 
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- Esnaf ve Ahali bankası 

-

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M i R 
Şıılleleri: ödemiş, SalihH, 'furğutlu 

Alaşehir, Tire .. 
• 

Hertilrlil Banka Muameluta Yapar .. 

Bir stıoellk mevduata % 6 
Ahı aylık 

" % 4,1·~ 
V adeslz hesabı carilere 4. faiz verir. 

-rınm 111111 il llt 

Tayyare Piyangosu 
5 inci keşide 11 Mart 1935 

•• 
ADET J, J R A 

1 MnkAfat 20000 
1 ikramiye 30000 
1 

" 10000 
1 . " 4000 
1 

" !J o o o 
2 " (2000) 4000 
4 

" (1000) 4000 
30 " (500) 15000 
50 " (150) 7500 

100 " (100) 10000 
300 " (GO) 15000 
510 " (30) 15300 

100) ı:l7800 
500 Amorti (20) 1000 

1500 Adet 147800 
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