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Atatürk 
Duygu ve Sevgi
lerini Bildiriyor. 

Ankara, 3 (A.A) - Riya· 
l«"tlcamhur kAtlbl umomlll· 
ğlnden gönderllmlotlr. 

Yurdun her yanından, ko· 
mutanlardan, tflrlft kurum ve 
oranlardan yeni ıeçlm dev· 
reıi için de komutayca Co· 
morluk Bııkanlığına seçilme
mi kutlulıyan birçok telyazıla· 

rı aldım. Bana kırıı göete· 
rllen bu bağlıbktan çok doy· 
galandım. Kamuya derin sev· 
gl ve eaenllk dileklerimi su· 
nar, yilkaek yurdumuz için 
ıomuz ytlcelfkler :dilerim. 

Kamil AtatOrk 

Bay Karahan 
lstanhul'a Geldi. 

-
Makedonya'da isyan 

lmıir'de hergtln sabahları çıkar eiyaaal gazetedir. 

Asiler Makedonya'da Sıkıştı- -
rıldı. Hükumet Kuvvetleri 

Serezi Istirdad Etti. 
~~ Telef on: 2776 

los,Atina' •• 
1 

Bay Venizelos Hokômet Aleyhine Beyanname Neşretti 

AvCrof'la Elli Krıi;azörü, 2 Torpido, 1 
Denizaltı Gemisi Sakatlanmıstır .. 

~~~--------·---.-·~------------~ ' Anastasyo ve Kafandaris Yakalandıl!lr. Girid ve 
Serigo'da Bombardıman Var. Muhalifler Kaçıyor. 

------------·---·~·~·~--~~~-----
H ük ô met Asilerle Anlaşma Kabııl Etmiyecektir. Gönüllü Toplanıyor. 

Yunanistan Fevkalade Ahval içindedir. Mohim Tevkifat Yapıldı. 

~~\.lif'~ 

~ ... 

Ingiliz Lirası 
Gene Düşüyor! 

Onu Istanhul'da 
Drahmi Qzerioe Mu· 
amele Yapılmamıştır. 

İstanbul, 4 (Haınıi) - Ba· 
gftn para boraasında lngtlta il· 
rreı altı pavan dCltmGı •c dnh· 
mi üaerlne maımele yapılma· 
mııtır. 

P•rls 3 (A.A) - 2 m1rt ta· 
rlhlnde Parla boraaıı nalyed: 
&hım boraasıada deha u 

lttlrat nrdır, İngiliz llruının 
ehemmiyetli ıokata bClUln pi· 
yaaaya muhtelif ıurette tetir 
edan bir takım dedi • kodulan 
mocib olmaıtur. Fnnıız pon· 
doları blrkıç panto kayetmif· 
tir. Ve pek hafif tahaYTilller 
gôıtermektedlr. 

Londra, 3 ( A. A ) - lngtlla 
llraıının henfts ermedlAf un· 

"' nında balonduklan ıakatan 
• tbfslr eden bazı mClhlm malt· 

lıtanbol ( (Baıuıi) - Roı· yectler lagtllz.Franııa •e Ame· 
ya'nın Tır•lye elçisi Bay Ka· • rlkan mahlmıtı araaında ietlta· 
rahan bogGD Raıya'dan gel· ·' relere glrlımek için zamanın 
mlıdr. ha•ten ma•afık buldaga mD· 

Ankara 4 (A.A) - Bir mftd· tıle•ndırlar. İltlknr teminine 
dettenberl Moekon'da balan· Hükumete sadık topçu kıt'ası, .Efzun kıılaeı bombardımandan eonra n aai sabitler muhafaza altında tevkifhaneye göUlrülilrken.. m•tuf oldDğa takdirde abmete 

makta olan Sovyet bClyClk elçi· lıtanbal 4 (Baıasi) - De· ı •teıf, mClatakbel harbların deh· tından ablan bombalar ekıerl· dıı memlekeılere gttmek fıtl· a~yaeak olan bu latltareler 
ıl Bay Karahan bogdn ıehrl· nla taryarelerlnden ul donan· ıetlnl andıran bir oekllde ol· yede Averof ve Elli krovasôr· yenlere pllaport verilmemek- ancak kambiyo piyuauadakl 
mise dônmGttftr. maya k1rıı açılan bombardıman mu~tur. Deniz tayyareleri tara· !erine isabet etmlı ve beriki tedlr. Son gelen haberlere göre reeml mCldahıleler uuında bir 

ı;y;~-M-;keJony;;y·a·na-si~a: :::~:=:~E·.::~;~::;; ::::;~~:k~,~::::~:~:7~~ ~~:~:::~~a:·= 
Yet Etti. Vaziyet POk Karıs, ık. ~~:~.~~~~:; ~:·~~=~ ~~~::.:~~!;~n ~~!~:::!~·~:: 1 ~~~°:~~~!?;atr°:. 

~ kGnden ıllaneğe k .. rar verdiğin· kllmet tlyatroea için talul..ı 
Deniz tayyareleri, bombar· - Sonu 4 nc6 eahlfede - kabul edllmlttlr. 

Venizelos'un Girid'de Topladığı Kov- ~~:::. ~.~ ... :.~:n~.~~n~a.!~ ~=-=-0~~~~~ım.8~11!R!!!-k!9!!!1!! ...... ~,. etmekte ve elli metreye kadar .. a t u n a" a n 
ti At. , e .. Edecekmı·ş inerek gemilere bomba almakta ve er ına ya ucum ... idi. leyına lotlrak eden donan· 

r 

8. Venizelos Yunanistan'ı Ele Alacakmış. 
Parla, 4 (A.A) - Pari Suar gazeteleri Sırp•• Yunan hudndundan 

öğrendiğine göre Girid ieyan hareketinin haıına geçmiı olan B. Veni· 
aeloı Atina hflkt1meti tat'8randan kanun harici ilan ed.ilmiıtir. B. Ve· 
llizeloı taraftarlarıma yardımı ile Atina'yı ve bütün Yunanietan'ı hilk· 
nıü albDa alacaktır. 

Atlna 4 ( A. A ) - V radlnl 
glaettıılnin huıaai bir tıbında 
llınya'da Venlaeloı'un evinin 
bir hflkO.met tayyareel tarafın· 
dan bombardıman edildiğini 
bildirmektedir. Bu hıber reı· 
ınen teyit edllmemlıtlr. 

Atlna, 4 ( A.A ) _: Atlnı 

.\jıuından: 
Slter adaııaa doğru g'den 

iki aıl torpido muhribini hft· 
kdmet tayyarelerinin bombll· 
damın ettiklerini bildirmekte· 
dır. Neticenin ne oldugo meç· 
lıuldGr. Salamın teraanealnde 
Jedl barb gemlıl ıftr'atle tamir 
•dUecektlr. Makedonya 'ya 11ker 
le•kl ıeferberllk ıuretile ilerle· 
ınektedlr. Kitle halinde gönGl· 
IQ kaydedilmektedir. 

Parb 4 (A.A) - Aıl donan· 
....... Kandlye'ye Yarmuı hak. 
kanda tafall&t nren Jurnal 
ltaetelbaln Yunıalltın' dakl 

-~ 16re, bay Venlselot 
Giıtd a-...ı idare için bir 

Clçler mecllıl tesis etmlotlr. Aıl 
gemiler Glrh'tekl kovntler 
tarafından hiçbir mukavemete 
maraz kllmımıolar •e Suda 
limanına ıerbestçe demir at· 
mıılardır. Adı halkı ııl do· 
aanmaya iltihak etmlolerdlr. 
Donanmaya amiral Demeıtlha 
kumanda etmektedir. Girld 
radyoıu adadaki bcıkumet erkA· 
nının tevkif edildiğini ve 
Glrlt'teld kuvvetlerin Venlze
loa'u tıklbe hasır olduklarını 
hlldlrmlıtlr. Zınnedlldlğlne göre 
Venlzeloı Glrlt'te mevcut hfttdn 
kuvvetleri toplıyarak Atlna'ya 
karııı nlhal bir teııehbGate bu· 
lonmak tlzere 111 ~emllerle 
sevkedecektlr. 

Atlna, 4: ( A.A ) - Hav11 
Ajanıı muhabirinden:~ 

Baobakan 8. Çaldırlı Hnaa 
Ajansı muhıblrlne yaptığı be· 
yanıtta demlıtlr ki: 

- 8. Veaiaeloı haklkl bir 
Yatın dlıawu gibi hareket el· 

mlotlr. Memleketf' hizmetler 
ettlkte4 sonra d~vlet ıdamı ve 

Bay Vcniseloı 

bir p1rllmentocu ıeref ve hay· 
alyetlnl lekelemektedir. Veni· 
Zf'loe halkın iradeılne ve ka· 
nunu euıi hftrrlyetine karıı 
tım 84: Hat letlhfaf gGetermek· 
tedlr. 

- Soaa i iacl llldl• -

ma efradının bir bımı, bom· 
bardımandan 10nra Suda Uma· 
nana giren gemileri terketmlı· 
lerdlr. 

İatanbul 4 (Boıust) - Ati· 
nı'dan haber veriliyor: Nazır· 
lar mecliel, Çaldarle'in başkan · 
lığı albnda toplanmıı nılyeti 
tekrar mdzakere etmlıtlr. Bft. 
kumet, aallerle temaıa gelme· 
meğe evelce karar vermlı 'bu· 
lunduğundan, aıllerln tedibi 
için ılınan ılddetU tedbirleri 
infaz etmeğe ve divanı harb 
tarafından mıhkô.m edilecek 
olanların rtıtbeıl ne oluraa ol· 
aun hemen ceZ1ya çarptır••· 

maeına karar vermlıtlr. 
Hcıkumet, muntazaman be· 

yuname neıretmekte ve halkı 
vasiyetten haberdar eylemek· 
tedlr. 

1.tanbal, 4 (Huıuıi) - Co· 
mutesi gtlnCl tevkif edilen ZI· 

bitlerden bazılannın ftıerlnde 

uller tarafından verllmlı tlfre 
telgrafları bulunmaıtar. Aıller; 

bu zıbltlerden muavenet iıte· 

mekte ve mlmkdn oldola ka· 
dar kara kuvvetlerinin de lıyana 
lıtlrak ettlrllmealnl bUdlrmekte 
idiler. 

latınbal, 4 (8111uıi) - Elen 
İçlıled BakıDhpnın emrlle Y D· 

11a11btın'ın hiçbir tarafındua 

Kahramanlık, A,k, Kan, ihtiraı, Fesad Dolu Tarihi 
Bir Maceranın Nakline Baflıyoruz .. 

r-·-·· H a t u n H a k a n ··-·-·y 
ı ı 
i Türk tarihinden alınmıı ve ?ti. Ayhan Gökçe'nin kalemin· i 
i den çıkmıı emeali az bulunur bir şaheeerdir.. i 
i Aeya ortalannda kahraman Türk'ler .. Dilber bir kadın hG· • 
• kümdar.. <::ap.ulcu Arab'lar .. ~lıyan, yalvaran, Hatun Blkandaa ! t merhamet ıatıyen muzaffer Arab Amiri .. Feud klll'llll Yahudi. .. ! 
t Serdar Kuteybe deliğe eıkııtınlmıı... t 
• • 
ı Halk Bağırışıyor: ! 
. ! 
i - Bu Çocuk Kimindir?.. Sftyle Ey 1 
t Güzel Hakanımız, Kimin Bu Çocuk,! 
i Kimden Bu Çocuk!.. f 
l·-·-·-·-·-·-·-·· Yazan M. Ayhan Gökçe •• _.J 

iki Ateş Arasında .. 
Arkadaıımız Orhan Rahmi, bu e1erl guetemb için bamr· 

lımıttır. Baıtan bııa heyecanlı doludur. Vak'anın kalınmam 
İzmir'li bir ihtiyat 11bltldlr. 

cYüıil güriilmiyen evlit... Bakire ıevce. .. Cephe •tel" 
leri... Gözyaoı ile anılan hatıra ve eevgiler ... Nablmtaıı'a, Sa· 
karya'ya... Aaaaah İzmir... Garbi Anadolu'ya giden yollar. 
da... Boo, kuılan uçmuı yuvalar... Afk, iki baıh bir atq ve 
tımarhanenin parmaklıklan ... > 

Bu iki Boyok Eseri Yakında 
(ANADOLU) Da Okuyacaksınız! .. 
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Halkevi Konferanelan : 

Türk Tipinin 
Ana Hatları .. 

~ '

1

• Go.nnn 1 T e o y a ~ o D lUI y iYi m o a ır o 11 Ktlçtlk Duyumlan 

Makedonya Da isyana Karıştı. ım;r 0=a=Ik=e=vi=nd=e==~, 
----------------------~ı----------------------.. 4 .. 0 ç Sınıf· Silah Altına çağırıldı. Serez Istirdad Edildi. Konferans . 

Muallim B. Hakkı Baha'nm A f' y A "' d y • •d T 
Halkevindeki Konferansı... Vero Un arası gır tr. ırmı ört ayyare Ônflmdzdeki perşembe gGnd 

saat onyedlde Halkevl ealonla· 
rında erkek muallim mektebi 
madara Bay Refet Tok tara· 
fından "BogOnkd içtimai ce· 
reyınlar,, mevzuu dzerlnde 
mdhlm bir konferanı verile· 

3 - Tftrk ıeclyeılnln iiçGn
cfl bir bir unıuru da cömert· 
ilktir. Tdrk'Gn nl gibi eli dtı 

açıkbr. TGrk'tın bu vasfının 

membaı gene OlkQaflnan azame· 
tinde, baeına gecenin yıldızla· 

rından yaptığı tacın lhtleamın .. 
da, atının eğerinde teala ettiği 

tahtının ıdkdn n istirahat 
bllmlyen btkararlığında bulabi
liriz. 1)JkdsGnQn lılerlnl k4h 
karlı dağların yakııek ııhlka· 

larında, kAh Ateıfn çöllerin kız · 

ğın kumlarında, bazın bucak· 
ıız ormanların kuytu köeelerin· 
de, baııo genle yaylaların he· 
ltrılz ufaklınnda ararken, p•· 
ra pul diye herkesin taptığı 

maden kırıntılarına; inci elmıı 
dJye bllhaıaa kadınların çıldır

dığı çıkıl tatlarını o, bir kıy· 
met veremezdi. 

Her eene muayyen gtlnlerde 
bdtfln ulusa umumi ziyafetler 
nrdlkten ıonra earıyının had· 
nelerini ıçıb yığma ettiren ve 

bundaa bir zevki azamet do· 
yan Tark bakanlan vardır. 

Sevgili geneler; bir tllküea 
olanlann yaeamağa kifayet ede
cek miktardan faale bir paraya 
lhtlyaçlan yoktur. Ülkd aahlp· 
)erinin paraya, ıervete karıı 

olan iıtlğnaları 'yflztındendir. 

İhtiyacınız olmıyın ıeylere alA· 
kanız yok.tor; al4kanız olmıyan 
teylere dikkat edeme11lniı; 

dikkat etmediğiniz ,eyleri bil· 
mez ve anlamazıanız, bilmedi· 
timiz ve anlamadığımız teylerl 
de ıevemenlnlz. Bir dlkD.ıd 

olmıyanlann ise ihtiyaçları mil· 
temadiyen artar. İhtiyaçlar art· 
tıkça alakalar çoğalır, ılAkala. 

rın çoğalmuı dikkati, bu da 

bllgll!ri çoğaltır; fakat bu bil· 
gller o kadar dağınık ve o ka
dar faldeılzdlr ki, bundan an· 
c.k anılldopedlıtler, gevezeler, 
Te tarlatanlar ietlfade edebtllr, 
Size çok bilgi değil, Alkfil'dzftn 
yolunda ılze rehberlik edebile· 
cek olan bilgiler IAzımdır. üı. 
kdndzdn ihtiyaç göstermediği 
bilgilere bağlanmayınız. Dlkka· 
tlalzl dığıtmıyınız. Dikkat çok 
mdekll blrşeydlr. 

Bllhı81a iradi dikkat insanı 
çoli yorar; mudahhar enerjtlerl 
ifna eder. Eğer earfeUlğlnlz 
dikkat 6lkflndze voıul için size 
faydalı blreey öğretmiyecebe 
bu lirin hayatınızda f ozolf bir 
enerji zlyaı olur. Bu, blnnetlce 
o demektir ki, vatanınıza her· 

hangi bir ıoretle faydalı bir un· 
ıar olmağı karar vermeksizin 
tahılllnizl bitirmeyin iz; Yani, 
orta tahılllnlıl bitirmezden evel 
bu kararı vermlı olmalııınız. 

1ote ılıl vatanseverlik Glktıntıze 
ulaıtıracak yolu ancak bu karı· 
rınızla bulabllecekılnlı. 

BftUln ilhamlarını o bitmez, 
tftkenmez utan ve millet aşkı 
membaından alın Danimarka· 
nın btıydk mfllhlmi Grondovlg, 
iki neıllde Danlmarka'yı tanı· 

maz bir bale getf ren medeniyet 
merahlllne yftbehen mesılelne 
ıu prenılplerle baelımıştı: 

c: Zamınımızın mektepleri lft· 
zumundan fazla kitaba ehemmi· 
yet veriyor. LOzumundan fazla 
okumak, ve pekAz dGtftnmek 
öğretiyor. Kitaplardan okuyarak 
aldığımız mal6maı, ancak bizi 

bir ite leplk eUIAf allltene 

kıymetlidir; yaptıtımız itin de Asi Gemilerin üzerine Gitmiştir. 
kıymeti manası bilindiği nlıbette 

artar. > 
Bazı mdtemeddln milletlerde 

gençler için onları iilkalerlne 

laal edecek yolu gôıtermeğe 

yardım mOeıseıelerl vardır. 

Her gene bu ilmi mfteHeıe· 
lerden aldığı direktif dahilinde 
yolunu tayin edtr. Ve ılelek· 

aer bu yol kendisini ftlktıaDne 

iaal eden yol olar. Memleke· 
tlmlzde de tesisine çok muhtaç 
olduğumuz bu kabil mdesıeıe
ler vacudP. gellnciye kadar iten· 
dl yolunuzu kendiniz bulmığa 
mecburıunuz. Bu noktaya has· 
ıaten nazarı dikkatinizi cel· 
bederek ııı ~kısa ıatıtradıma 

nihayet veri yor ve Tark tipi· 
nln dördftncll unıorona geçi· 
yorum. 

4 - Tftrk toleranıdır. Yıol 
baıkalarının kanaat ve imanına 
karı• mftaamlhtlr. Hiçbir ka· 
naat, hiçbir iman Tark'G hld· 
detlendlrmez; ona bir huıumet 
fikri telkin etmez. Tark'D.n 
hizmet ettl~I oey, imanı ol.mı· 

yanların içtimai lAkıydld ve 
imanlarını yanlıt göateren iğ· 

falkArların mftnafıkların riya· 
k4r harekAtıdır. Tolerans vaıfı 

onun hakpereıt sıfatının mem· 
baıdır. Bakpereıt olmak, yani 
hıkka tapmak demek, hakka 
nerede muttali olur, hıttA ha11· 
mının iddialarında bile onan 
mevcud olduğunu &ezerse he· 
men hOrmetlnl arzetmek ve 

bu btıyftk mabude btıtdn ihtl· 
raalarını, bdUln kanaatlerini 
kurban eylemek demektir. Ce· 
earet ile hakpereıtllk aruında 

çok aamlmi bir mQnaaebet var· 
dır. Onun için tab'an cesur 
olan Tark'ftn hakpere~t olma· 
maeı mDmkfln değildi. Hak 
yolundaki cehde sebat, hakka 
mukavemete inad derler. Tdrk 
ıebatk.Ardır; binaenaleyh anud 
olamaz. Bu iki kelimeyi biri· 
birinden ıyırmığa itina ediniz. 

- Sonu vır 

Çankırı'da 
Yağmurdan Sel 
Oldu, Evleri Bastı .. 

Çınkm, 4 (A.A) - 24 eaat 
yağan yağmurlardan çaylar 
tatmıt, Çankuı'dakl aheab köp· 
rfilerl sel almıştır. Zabitan 
yurdu ile birkaç evi su hae· 
mıttır. Zarar çoktur. Pek.çok 
bahçeleri su baamıotır. 

Muğla Vilayet 
Meclisi Toplandı. 

Mo~la, 4 (A.A) - Umumi 
vllAyet meclisi valinin başkan· 

lığ1Dd1 açılmııtır. Vali kıaa bir 
nutuk söylemlotlr. İlk g4nd 

yalnız encftmenlerln ayrılmaslle 
geçmlıtlr. İzahname bugdn oku· 

nacaktır. Umumi mecllıte iki 
de Bayan vardır. 

Kendir için 
Çiftçi Takas istiyor 
Takası tAbl maddeler ıraıına 

kendirin de eokulmuı hakkın· 
da Ôkonoml Bakınh~ı neıdin· 
de tetebbtııte bulunulmuıtur. 

Bu takdirde ihracatın, o nlı· 

bette de lıtlhaalln artacağı ld· 
dla ellllmektedlr. 

1ıtanbol, 4 (hususi) - Ge· 
len haberlere göre Adna ile 
Seltnlk: arasında muhaberıt k:e· 
allmlştir. Atlna'da, Bay Veni· 
zelos'un evinde yapılan araetır· 

mada birçok 'eaalk ile 11lllhlar 
bolonmuıtur. 

--~~~----ı--~~~-

Glrld'e giden hftkumet tay· 
yarelerl, Venlzelos'un evine 
bomba atmıılardır. 

• • • 
İstanbul, 4 (Hososf) - Atl-

nı'dan blldlrlllyor: Üç ıınıf 
ıllAh altına çağırılmıttır. GOnfil· 

Rüşvet Verenler Mahkum Oldu .. 

Metr Salem Yirmi, Fara-
ci 12 Lira Verecekler .. 
Ankara 4 (Hosod) - Ankara Aıllyeceza mabkcmr,sf, rftş· 

vet vermek &uçandan Metr Salem'I yirmi ve I..eon Farıcl'ye de 
onlkl lira para cezaeına mahkum etmiştir. 

Loyd Corç l\fesai Teşriki
ne Çağırılmamış •.• 

Bu Hareket Hem Saygı ve Hem De 
imtihan Vesikası imiş ... 

Londra 3 (A.A) - Ulusal 
hDkumetln Bay Loyd C.orç'u 
kendlıile meeal lttlrakfne davet 
etmit olması, bu hareketi çok 
mAnidır gören İngiliz elyaıal 
parlAmenter aıahıffllnde hara· 
retle tekzlb edilmektedir. Üç 
aydanberldlr ki, eski baıvekll 

Okonomlk mali ve ıoyıal kırı. 
şıklık aleyhinde tlddetll tart z. 
terde bulunmıkta ve ökono· 
minin devletçe ldareılne dair 

geniş, fakat gıyet umumi plAn· 
lar teklif etmekte idi. HOkft· 
metin mtırac.ıtl hem bJr saygı 
eıerl, hem de lıbatı mdddeıya 

davet mahiyetinde görfiUlyor. 
Zfra Loyd Corç ulusal kabl· 
nenin adaletine karşı acı ten· 
kitlerinden ıonra şlmdJye ka· 
dar muhalefet aaflırında zu· 
hor edegelen bir faaliyeti dur· 
durmak için bu bir imtihan 
olabilir. 

Turizm Kulübünün Or
tadan Kalkacağı Asılsız .• 
Torkofis Turizm Masası Daha Baş

ka Sahada Çalışıyor. 
Ankara, 3 (A.A) - TGrko· 

f lı'ten: 
Tarkof lıde bu yılbaeından 

itibaren bir turizm maeasının 

ibdaı edllmlı olması mtınııe· 

betile matbuattı çıkın yazılar 

araaında 28 ıobat tarihli Ak· 
tam gazeteılnde Torlng kulft· 
ban itlerini haziranda Tarim· 
flee devredeceği ve turizm iş· 

lerlnln devletleıtlrlleceğl şek· 

llnde bir haber görtılmdttGr. 

Ttırkoflıde ihdas edilen tu· 
rlzm maıısı memleketimizin 

turlıtlk vaziyetini, ecnebi mem· 
leketlerle olan turizm manaae· 

betlerini ve hu memleketlerde 
turizm faaliyet ve propaganda· 
larını taldb ederek Tilrklye ta· 
rtzmlnln inkleafanı temine ma· 
tuf tedbirleri teıblt ve teklif 
edecektir. Bu lolerle tnrlzm ku
lflbfinfin husuıi faaUyet eaha· 

Postacılar 
Muhakemesi 
Devamda .. 

Ankara, 4 (Huıuıi) - Sa· 
bık poıtı umum mfidftrtı ile 
muavininin mahakemelerlne bu· 
gfln de devam olonmut ve mu· 
hakeme 23 marta talik olon

mat111r. 

11 ara11Dda hiçbir mdnıaebet 

yoktur. 
Memleketin yegAne bir mllli 

turizm tetekkdlfl olan kulft.b 
faydalı çalaımalarına eskisi gibi 
devam edecektir. Keyfiyet tav· 
ılh olunur. 

Çocukları Esir-
geme Kurumu .. 
15 Gonde 3158 Çocu-

ğa Yardım Etti .. 
Ankara 3 (A.A) - Çocuk 

esirgeme korumu genel mer· 

kezi 16 ıobat 1935 ten 1 mart 
935 tarihine kadar 3158 ço· 

coAa yardım etmlotlr. Bun· 
lardan 337 haeta çocuk ve an· 

ne genel merkezin pollteknlk· 
lerlnde muayene ve tedavi 

edllmlıtlr. Muayene evinde 
1170 çocuğun dlılerl muayene 
ve tedavi edil mittir. 

Sdt damlaaı k11mında da her 
gftn 152 çocuğa 925 kilo ye· 

kftn olarak bedavı ıtıt tevzi 
edilmiştir. Fakir talebeler için 

aıhaneden hergan 206 çocuğa 
aıcak öğle yemeği verllmletlr. 

Yardım için mOtıc.at eden 
dört aileye para yardımı yapıl· 

mıştır. 27 fakir çocuğa elblıe, 

palto, ayakkabı, çamaıır veril· 
mek ıaretlle HYladlrllmlttlr. 

ltılerin de vaki mftracaatları 

kabul edilmektedir. 
Makedonya'ca da lıyan çık· 

mıştır. Hilkdmet kuvvetleri asi· 
Jerl sıkıetırmıı ve Serez'f istir· 
dat etmletlr. Tayyareler aıl filo 
Qzerlne tekrar hücumlar yap· 
mışlardır. A verof zırhlısında 
mOhlm bir rahne vardır. 

İıtanbul, 4 (Husoıl) - Ati· 
nadan bUdfrlllyor: 

General Kondfllı, Metabaa 
ve Dematls'den mtırekkeb ve 
aon aelAhlyetll bir heyet teı · 
kil edllmlttlr. 

Bay Venlzeloı'nn Gfrld'de 
bir beyanname netrettlğl ve 
iıyanı teşvik e yledlğl blldlrlll · 
yor. Plre'de de bir mJtlog ak· 
dedflerek tayın harek4b tel'in 
edllmlştlr. 

SelAnlk, 4 (A.Al - Royter 
ajınıından: Makedonya aahll· 
)erindeki bdtDn fenerler geçen 
gece aıl gemilerin muhtemel 
hareketlerini eaeutmık Ozere 
aöndflrftlmftetar. Sel4nlk limanı 
gece hattın gemilere kapılı 
kalmıttır. 

Atlna, 4 (A.A) - Royter 
ajanıı muhabirinden: 22 bom· 
bardıman tayyaresi asi gemileri 
bombardıman etmek ftzere ha· 
re ket etmektedir. 

cektfr. Mfl nen er le rl mi zl n, 
gençlerimizin ve halkımızın hu 
kon fe ra nıı kaçır mı mala rını 

tavsiye ederiz. 

'--------------------· Peşin TekaOt 
Maaşlarının öden· 
mesine Başlandı. 

Cenk aakatlarlle yetim ve dul
ların mart, nlaan, mıyıa dç 
aylık peıln tekadd maaolarının 
dağıtılmasına baelanmıetır. Ma· 
aıların kıaa bir zamanda dığı· 
blması için milteaddld kollar
dan tevziat yapılmaktadır. 

idare Heyeti Don De 
Bir Davaya Baktı 
VllAyet idare heyeti dftn 

Bay Sedad Erlm'la haokanlı· 

ğında toplanmıt, tftccardan 
Kohen ve ofirekhı tarafından 

gOmrcık ldareıi aleyhine açıl· 

m•ı olın pirinç unları lıtlblak 
reımJ davaıına bakmıt ve iki 
tarafın avukatlarını dlnlemlttlr. 
Bazı tetkikat yapılmak ftaere 
bu dava on marta bırakılmıttır. 

isyan Makedonya- Takas Komisyonu ilk 
ya Da Sirayet Etti. Toplantısını Yaptı. 

Yeni takas komlıyonu ddn 

ticaret odasında Vali muavini 
Bay Sedad Erlm'Jn haokanh· 
ğında ilk toplantısını yapmıı· 

tır, Çalı oma tarzı gôrftotllmae, 
talimatnamenin beklenmealne 
karH verilmlttlr. İtler fasla 
olursa haftada iki defa topla· 
nılacaktır. 

- Başı 1 inci sahifede -

B. Çaldırls; iıyan hareketinin 
nihayet baıtmlaca~ını kanaatini 
blldlrmletlr. Rakumet tayanı 
bıstırmağa devam ediyor. 

Fakat dan öğleden ıonrı Gf · 
rld adaııoa gönderilen tayyare 
f lloıu havanın fenahğından 
geri dönmOe, vazifesini yapa· 
ınımıştır. Hftktlmet lrovvetlerl 
earki Makedonya asilerini ıırka 
doğru pOskfirtmOelerdir. H4dJ. 
aelerln Jnkleıfı isyan hareke· 
tinin aadece entlrlkacı birkaç 
zabitin eıerl olmayıp iktidarı 

ele almak için Venlzelletçller 
tarafından tertlb edilmiş, hazır· 

lanmıe bir plinın tatbiki oldu· 
ğunıı lıbat etmektedir. Asiler 
tarafından hıelıca hırb gemi· 
lerlnln ele geçlrllmeal Salamin 
tereıneılnde yapılan bozgun hı· 
reketl yalnız hOkdmet memur· 
lırının suç ortaklarlle yapıla· 
bilmlıtlr. HOkftmet merkezinde 
sükunet vardır. Halk endişesiz 
bir ıuretle eehlrde dolaemak· 
tadır. Yalmz devriyelerin do
lıtmalatı örfi idare olduğunu 

hlssettlrmektedl r. 
Royter Ajanıı muhabirine 

beyanatta bulunan başbakan 

bay Çaldırls isyanın baetmla· 
cağ1Da kanaati olduğunu bildir· 
mtıttr. Bay Çaldarls bay Veni· 
zeloı'un hareketlerinden acı acı 
bahsetmiş ve onun bir korean 
kahramanı olmıya IAyık oldu· 
ğonu ıöylemittlr. Sırki Make· 
donya'dakl asi kuvvetlerin hft· 
ktimet kuvvetleri kare181nda 
ric'at ettiklerini bildiren bir 
telgraf tayan hareketine yalnız 
Glrld adaslle donanmanın bir 
kısmının değil, fakat Yanınla· 
tan 'ın kara mıntakaaının bir 
kısmının da ittlrak etti ğlnl ilk 
defa olarak meydana çıkarmak· 
tadır. Makedonyı'ya ıtır'atle 

kuvvet eevkedllmektedlr. İhtl· 
yat kıt'at sllAh altına çağrıl· 

mıetır. Serez oeıhrl hftkftmet 
kuvvetleri ıarafından itgıl edl· 
terek aıllerln elinden geri 

ahDIDHbr. 

Bay Hikmet 
Rah•tııı bulunan vilayet 

m11rlf mftdftrft Bay Hikmet 
lylleımle, vazifesine bıelamıttır. 

Bay Adil 
VllAyet baytar mftdlrd Bay 

A ill Y ergök Kıbrıı'tan •llAyet 
köyleri için 19 etek aygırı ıa· 

tın almak dzere bog6n Mer· 
eln'e hareket edecektir. 

Adli yede Başka tipler 
Adliye Bakanlığı mahkeme 

baek4tlpllk vazlfeılnl vekAleteD 
görmekte ve unvanları batkitlp 
muavini olanlara (BııkAtlp) de· 
nllmeslni blldlrmletlr. 

B. Aşkı Naili 
Ziraat bınkaeı İzmir ıubetl 

milddrtı Bay Atkı Naili bugtlJI 
Ankarı'ya gidecek, banka itleri 
hakkında umum mGdtırltıkle 

temularda bulunacaktır. 

Kanunlar 
Torkçe 
Yazılacak .. 

Ankara 4 (Huıuıl) - Yelli 
Mecll11ten geçecek kananlat 
Tdrkçe olarak yazılac.ktır. 

Çankırı 

Vilayet Meclisi 
Çankırı, 3 (A.A) - VllAyeı 

umumi mecllıl bug6n toplan•· 
rak çalıımılarına batlamııtıf• 
Mecllee verilen vlltyet bldee'i 
350.000 llnn yakındır. 
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Karaburun 

Kooperatif Reisi 
Yapılan Neşriyata 

Cevab Veriyor 

, ................................................. 1 ........................ , 

1 G lY n lY n Ş a ır <dl lY v lY lf!!! o a ır ~ _J Borsa __ _. ........ __ 
Borsıadı dtınkü üzftm n :ıa· 

bire satıeları aeağıdald şekli· 

dt'dlr. 

26 ~ubıt 935 tarih ve 6149 
numarala eaygı değer gazeteni · 
zin üçılncil sabtfeslnin birJncl 
sütooonda Karaburun mektubu 
bışhğı altındaki yazıda lrnope· 
ratlf fmizl alıikadu eden kısım· 
lara eevabd1r. 

Karaburun merkez koopera 
tlf I 930 senesinde teşekkül 

etmiş, teşekkfilü zamanında 

maheulıitm bolluğu ve flatlerln 
yilkaekli~i nazarı itibara alına· 
rak o zamanki idare heyeti 
ortaklarımıza gelirleri nlsbetln · 
de lkrazatta bulunmuştur. Diln 
yı lktısadlyatınan bozukluğu 

haeeblle mahsul f latlerlnln 
geçirdiği düşkünlüğe mahsullerin 
azlığı da inzimam edince or· 
ıaklardan hak.kile tıbetlal yapı · 

lamamıştır. 

933 senesinde idare heyetine 
seçildiğimiz zaman kooperatif in 
ziraat bankaema 12985 lira 
borcu olduğu gibi sene eonunda 
551 lira zararla kapanmış 

olarak devir aldık. Kooperatif 
ılacaklarının tıhallatına ehem· 
mlyet veıllerek bugün ziraat 
bankasını olan borcumuz ö900 

lirayı indirildiği gibi 9;32 
ıeoesindekl 550 Urı zararı 

ödedikten ıonra 933 senesi 
hlAnçomozu 118 Ura karla 
kapattık. 

ViliiyetBüdcesiHazırlanıyor 8ay Asım .. 
Ankara'ya Gıttı .• 

Bu Yıl Masraf Fazladır. Yeni Mektep· 
lere Muallim Verilecektir .. 

~-------------.. ---------------
V ti ıi yet daimi encümeni dün Dünkü toplantıda zaro i rafı için kabul edilen fazlalık 

öğleden evtl vilayette Vail Ge· lliivtlerln tesbft edilerek vilayet 7000 liradır. Muhasebel hososi · 
neral Kazım Dlrlk'in başkan· umumi meclleioe blldlrtlme!l ye ve eao'at mekt~hl büdceleri 
hğıoda yeni yıl bıidcesl üze · karsrlaştırılmıştır. Birçok köy- geçen yıhn aynidir ve viJay,.t 

rinde tetklkahnı devanı etmiştir. lerde yeni mekteblerin yaptı· köy bürosu kadrosuna iki me 
Toplıotı saat 9 dan 14 c kadar rılmış olduğu, batt! ders sıra· mor lliiv·!Si ooaylaorn.im ş1 ır. 

devam etmiştir. lara vesalr levazımının dı temin Nafıa büdccsiodt>; muhtelif 
EncOmen; büdce tetkikatına edildiği anJaşılrııış ve buralara lstlkametlerdekt yolların tamiri 

bogfin de devam edecektir. muallim tayini tçin tahsisat ve bazı başlanmış yolların bi 

Varidat ve masraf büdcelerl ooaylınrrıası kt~stlrHwiştlr. MR tlrllmesl, 9;J4 yılında gt>oi~lt 

arasındaki 500 bin liralık fark arif idaresinin fevkalade büd. yen yol ş~ht•lu·siolo iyi muha· 
dolayıslle masraf büdcelerlode ceslne geçen yıl büdceeine na· faza edilmeııi için ruütemacl i 
tenzilat yapılmıştı. zaııtn otuz be~ bin IJra ilihe tamlr.tt posıalarının çoğaltılması 

Nafıa, maarif ve sıhhiye edilmiştir. gibi zaruretler kabul <'dilmiş 

büdcelı!rindekl tetkikler masraf Sıhhat hüdceeiode geçen yıla ve büdce geçen yıl büdcesloden 
büdceslne geçen yıla nazaran göre değişiklik yoktur. Memle 50,000 lira bir fazlalıkla lee 
llheler yapılması zaruretini kel haetaneııl büdcesloe geçen bit olunmuştur. 
ıoeydana çıkarmılJllr. Masraf yıl büdceelodf'n 1(),000 lira Daireler kadrolarında bar..: 

büdceslnin; varidat blldceslndeo fazla tahsisat konmuştur. Bu me göre terf il 14zımgell"n me 
daha kabarık olması kabul yal hastane için bazı levazım morların tahels11tlarıoın artırıl 

edllmlştlr. satın alınacaktır. Y ılnız ilaç ruas ması imkanı göı iilememlş ve 

Yol Bozukluğundan Ay
dın Postası işlemi yor! 

Aydın - Denizli Arasındaki Tamirat 
Onu Sona Ermiştir .. 
~~~~~~---~~~~~~-

Geçen gOn yığan şiddetli tedirler. M uhteJif yerlerden gön 

yağmurlardan husule gelen eel· derilen tamtr postalan dün ak 

lerln Kuyucak ile Nazilli ve şama kadar Nazllll ve kuyucak 

Karapınar ile Germencik letas· arasındaki arızaları ıamlr et 

daire müdürı11k lerloce gösterll 
mfş olan fazlalıklar kaldınlmış 
t1r. Yeni ihd.a edilme!li teklif 
edilen memurluklar abamlan· 
mıştır. 

Bay Aeıoı 

Adliye Bakanlı~ıom dav ti 
üzerine müddeiumumi Bay 
Aıum dün sabah Afyon trentle 
Aokara'ya gitmiştir. Bay Ası · 

mın bu seyahatinin lstaobul 
müddetumumtliğioe tayini mes· 
eleslle alakadar olduğu tahmin 
edilmektedir. Vekil mt\ddehı · 

mumi muavini Bay .Ali Akka. 

ya'dır. 

Bu st-yabıtte lzmir'de yapı · 
lacak (Asri mıntıka hapiııba 

nesi) lnşaatmın ve bu yapılın · 

cıya kadar da şimı:I ki hapis· 
hane binasında b11zı ı amlrat 

ve ilaveler yapılmasının konu· 

~olacağı ve Bay Aınm'm An 
kara'da on gOn kadar klla: 
cağı tahmin edilmelı.tedir. 

Qzüm Satışları 
Ç. Ahcı K. S. K. S. 

.~Ol Kooperatif l :ı 15 
25 D. Ardhl l~ 25 )2 fı( 

18 Şınlak z. 12 75 ı:l 
... n: 

16 M. Ali 16 16 
,(30 

Zahire Satışları 
Ç. Ciosl K. S. K . S. 

454 .300 U. M. in. 799 82S 
224S Buğday 4 20 4 ~· ır: 

90 S1111m ıo :li) Hl 25 
8 Faııuly~ 7 25 7 ~ı: 

9:3 ti, pamuk 45 47 

Bay Mazarik 
Çekoslovak ya Koneo· 
loshanesiode Mera
sim Yapılacaktır .. 

Çekoslovakya Cümbur relıl 

Bay Mazarllı.'io doğumunun 

seksen bt>şioci yıldönftmQ mft 

oasebetllt: öoömüzdelı.i P"' ır.mbe 
günü ak~amı saat 18 de şehri · 

mlz ( ekotılovakyı konıoloıha · 

nesinde meraelm yapılıcaktır. 

Merasime vali, •llAyet erklın, 
şehdmlzdeki ecnebi konıoloe · 

lan, gazeteciler ve daha birçok 

zevat davet edilmiolt-rdlr. 

Tire Mezbahasında 
Vilayet baytar mOdGrllğlne 

gelen bir habere göre Tire 
kazaeı ınezluhaıunda ıobat 

.• yında :39 koyun, 12 keçi, 67 l 

kuzu, 1 O mınd•, 55 ökllı, 9 
inek, 84 dana v..: 5 dr.•e ol· 
mak üzere 8S5 bıyv•o keıil · 

mlştlr. 

934 senesinde ortaklarımıza 
kredflerinln mllrnadeei nlsbe 
tinde az miktarda lkrazatta 
bulunduk ve bu sene de tıh · 

sllAta ayni ebemmlyt:t verilerek 

ortaklarımızın bütün mabaula 
tına haciz konmuş ise d,. kn· 
rakhk bueblle ilzam mahsulü· 
a6o yok denecek derece az 
olmHı haeeblle bagftne kadar 
8900 lira tahıllAt yapılmııtır. 

934: 1eneal bltnçomozu da :J32 
Ura kArlı kapattık ve geçmlı 
senelere göre kooperatifi olduk· 
Ç8 iyi bir 'tulyete ıoktuk. 

yonları ara11nda demtryolo miıılr. Aydıo•da kahıut olaa 
köprGlerlnl muhtelif yerlerden Denizli treni bugfln Denizli'ye 
boımuı:ı ve yık'Dıttır. Bo y6z gidecek ve yolcuları r;ötGre· 
deo Denizli ve Aydın posta cektlr. 
trenleri bili itllyememektedir. Karapınar · Germencik ara 
Birçok yolcular Aydın ve Na· sındakl köpralerden yıkılmış 

Bngüo baytar ve ziraat mü· 

dürlükleri büdceleri tle E~ref· 

paşa hutanetııi ve bayar cemi· 
yetlerioe vesaireye yardım gibi 
masrafları ihtiva eden ve çok 
kabarık olan (Mulıtdlfe) büd· 
celeri üzerinde tetkikat yapı 

lacak ve bildce son ş Jklinl ala· 
caktır. Vilayetin 1,5 milyon 
lira totın varidatına bu yıl 

vllAyet umumi meclblnes maı 

rafı ydklek olan bir badcenln 
verlleceğl anlaeılmaktadır. 

Yunanistan'ın 

934 Istihsalatı .. 

Adana'da ökonomik Du 
rum Gittikçe Iyileşmekt 

Yakanda gôaterllen Yızlyet· 
ten idare heyetimiz iki eenellk 
zamanı ldarealnde çılı,mıt 

olduğu anlatılacagı gibi daha 

faılı muvaffakıyet gösterlleme· 
meılnln 1ebebl gene yakanda 

yaııldığı gibi enelce ortakları· 
mıu fazla ikraaat yıpılmuı n 
bogdu taheilAtıa eok mGı:ıkilAt 

çekilmekte olmaaı ve evvelce 

lkruat yapıhrkea tamımlle 

kontrol nalfealni yapamadı~ını 
anlıyan ılnat bankuı e11ki 
hatalannı görerek kontrol va
ılfeelnl yapmak letiyorn da 
yaabt •e hlıei yollardan yftrQ 
yerek çirkin 'taılyetler lhdaıına 
ı ebeblyet verdiğinden keyf lyet 
lımlr ılrut bınk11ına da arse· 
dilerek neticeye intizar edil· 
mektedlr. fııbo tavzlhlmlzln 
kıymetli gaaetemlıla ayni ı4to· 
nanda dercini ve derin saygı· 

lmmıaın kıbolClnft dileriz. 

zilli' de otellerde kalmıılar ve olanlar çoktur. Demiryolanon da 

trenlerin lı:ılemeılal beklemek· uzun bir kıımı bozulmuıtur. y onanlstaa'ın 934 yılı umum 
Buradaki tamirat için 60 vagon lstlhsalAtı hakkında şehrimiz 
taı gônderllmlıtlr. Fakat bo· TGrkof lıe maldmat gelmiıtlr. Çocuklara 

Bu Sene Soysal Yardım Yolunda 
Da Epeyce işler Gördoler .• 

91 numanh Kuıhorun zirai 

kredi kooperatif l reisi 

Ziya 

Difteri Aşısı Var! 
A~ı Hem Mekteb Hem 
istasyonlarda Yapılıyor 

')ehdmlz mekteblerlnde 6· 12 
yaşındaki çocuklara mecburi ve 
lzmlr'deki 2 6 yaıındakl çocuk· 
lara ihtiyari difteri aım tatbl· 
kine devam edilmektedir. Şe· 

birdeki dört aıı istasyonuna 
pekçok halk mOracaat ederek 
çocuklarını aıılatmaluadır. Bu· 

gtlnden itibaren iat11yoalanada· 
ki doktorlar öğleye kadar keneli 
mıntakalarındakl mekteplerde, 

ôğleden sonra da lıtaayonlarda 

aııya denm edeceklerdir. Bu , 

faaliyet Perşembe gdna aktı· 
mına kadar bitecektir. Maama 
flh ondan sonra uı6racaat ede· 
ceklere de aıı tıtblk edlleeektlr. 

Yeni Netriyat : 

Knltor 

zukluk kın bir zamanda tamir 
Do malômıta oöre 1,339,000 Ad ~ (A A) Ail oamı 

edilecek dereceden fazla olduga " ana !A • -
11 

• 
ton hububat, 7 5,360 ton koru ı 9..ı • l öL ı d ma için birkaç gClo daha Aydın zın •:J!A yı 1 •Onom uru 
ıtbıe, 99,000 ton patıteı, bıkkındı ticaret od111 tarafın· 

trtnl lıllyemlyecektir. Nafıa 
179,000 ton dia.er sebzeler, dan çoL deıırerll bir apor çı 

başmafettlıi bay lıml bugan " ... e r · 
170,500 ton t6Uln, 22,815 karılmııtar. Buna nazaran Ada-

batt111 bosok bulunan yerlerini 

gl
dlb görecek ve hlçolmaz1& ton pamuk, 10,675 ton ıueam na'aın 1933 yıh lçiode çıkar · 

ve keten, 141,000 ton yem dığı eoyanıo <! l'ğerl 4,212,227 
Aydın treninin aktarma suretlle istihsal edilmiştir. Ura iken bu rakam 934 de 
işlemesini temin için it ıklkatta 
bulunacaktır. Tamiratın acele Köyler Nasıl 9,009,287 liraya. )ükselmlştlr. 
ikmali için • Aydın demlryolu Adana' ya giren enaya gelin · 

imar Edl· ıecek~.~ ce ı 933 d&- 3,956,951 llrahk mGdOrllğG llzımgelen tedbir· 
iken 193~ de b11 rakam 3 

teri almı1Jtır. 
VllAyet köy b6roıunan köy· milyon 219,309 Uraya d6tmDt 

Aydın 4 (A.A) - Ak•am· l 1 t 1 ı h 1 d ıır b 
'i er D marı ç n azır a ı"ı eı tClr. Giren eıya en cok bensin, 

danberl yağan yağmurlar eebe· yıllık program reelmll ve 25 gaz, kahve, çimento, teker n 
bile şimendifer hattının bazı sahlfeliktlr. Köylerin ne tekilde makine yağından ibarettir. 
yerleri ıu baekınından harıb imar edileceğini anlatmaktadır. Dışardan gelen ve buradan 
olmuştur. ~ultanhlıar'dan Or· M b l ı L ı l · • • o tar ar yapı aca• t erı gunu çıkarılan eıyanın miktar V"' 

taklar letasyonuoa kadar olan g6nftoe tatbik edeceklerdir. d~~f'rlne göre 1934: yılında 
kısmın muhtelif yerlerinde bo· Bet yıl ıonuna kadar herhalde Adınamızın ökonoail n alraat 

ıaklok vardır. Dealıll poıta91 iyi neticeler alınacaktır. bakımlndan iyi ve ıetlndlricl 
Aydın'a 4 buçuk ıaatllk bir Ayrıca lı takvimleri de baa. bir alaoa girdiği göa öalae 
gecikmeden sonrı gelmlttir. tırılmııtır. imar itleri ba tak· çıkar. 
lzmlr postası hilA Ortaklar ı b l L hl bl ., me göre ıtarı aca• ve ç r Sağlık işleri: 
lıtaıyonunda beklemektedir. Bu vakit geri bırakılmıyıcaktır. Adana 4 (A.A) _ Son hdta 
lıtaıyonlar arasındaki moHsala d b l L h 

Mualll.mler 32 ıncı ıay111 ıengln btr ıçıe Macar Kabı·. tçtnde oehrtmız e u •••• ıstı · 
motokırla ve aktarma saretlle 

çıktı. Bu sayıda Doktor N. d lık e>lmadığı ve yalnıı tek uık. 
yapılmaktadır. nesi Bugllnler e L b L l L f 1 Bir Meslekdaşlarının KJp'ln ıoynl dlrlmde kadın .a a.o aa. ve ıu ç çeğ ne rut· 

pobleml, N. lrtboı'un köycCl Ş b 67 Değişecek Gibidir.. landıtı anlaıılmııtn·. Buuların 
Anasına El Uzatıyorlar l6k, A11m KtlltGr'fta lnkılAb u alta Budapeıte, 3 (A.A) - Kı- da öndn~ geçmek için tedbir · 

Kız ıan'at enıtltaıa muallim· nedir? Stefan Svvlg'ln şuuraltı Çift EvlenmİQ,. blaede pek yakında bası tadl· ler alınmıştır. 
lerlndea Bayan Mouffer çok danyuı, Aytekin KOltGr'tln V IAt yapılmın muhtemel göraı . işçiler: 
cenç yaıta ölmGı ve hu ma· yeni terbiye dlktUeri, Orpe'un Belediye evlenme dairesine mektedlr. Halit Gömböı kabl· Adana 4 (A.A) - Şehrimiz 
alllmln ihtiyar nlldeal kimsesiz llkmekteblerde yeni coğrafya ıubat ayında 87 çift nl~nme nesinin heyeti omumlpslaln deki fıbrlkılarıa batan işçi 
kılmıtlır. Şehrimiz orta ve ilk telAkklal makılelerlle, H. Tar· muamelelerlnln 11pılmuı için iıtifı etmeıl ihtimalinden hah· ve memurlarına havtyet cb· 
mekıebler moalUmlert ,bu za ban Dığhoğla'nua deliler hı· mdracaat etmlttlr. Bunlardan tedlUyor. Gueteler adliye nazın danlan nrllmltdr. Heplinin 
nlh anayı yardım temlalne bası adlı hlk:Ayeıl vardır. Sıdkı 67 çiftinin akitleri yapılmıt 3 bay Lozor ile dahiliye İluın doktorlar tarafındın muayene· 

bnr ·yermlılerdlr. Ba teteb· Şlkrtl'aln bir K.orabnın dirimi çift vugeçmlı, dlğerlerl moa· bay Dekentea Flter'ln daha lerl yapılmııtır. Şimdiye kadar 
bletea maarif, bitin mekteb· terctlme romını dnım ediyor. melelerl tamamlaamadilındaıa tlmdldea lltlfa etmlı oldaklm· •erllea cladanlına yek6aa le; 

~..ı..--..tı._a~·~~_,111.1-..ı-...-.~~~...L..o1ı..--.....L-----..,__..._ __ ..ı..,.._...J. __ _.~ ............. ı1111ı.-..:.11L-~__._..1111._ıulblıır_ırertnmll1r-....:.....~~~ blal Mllllllıı. 

Çocukları koruma: 
Adanı, 4 (A.A) - Geoea 

Gc; yalhk toplant11ıaı y•pe• 
çocuk eılrgeme karamana• 
984 ç•lıtma nporuna göre yal 
içinde korum 63,926 ~ıvray• 
yenıek •ermiş, 490 çl(.ı ka•· 
dura, 330 çift terlik, ?~9 çift 
çorap, 14r takım elbl1e, 17 
kasket, 19 gnmltk, P •.akım 
çamaı!r, 784 def ıer 'te 67' 
kalem temla edllmlııir. Eelt
~eme k .ıromonaa koru mı ha· 
neelnde daimi :: tarak 35 Çf.eak 
vardır ki, bualann yemek, içme, 

yatma ve gi,lamelerl hep k• 
rom tarafından tedırlk •e te· 
mln olaamaktadır. 

FelAketzedelere yardım 
Adana, 4 (A.A) - Geçe· 

lerl evleri yanın Carbpare kff· 
UUerdea otuı Aileye hlllllala· 
mer genel merkell tanfa~a 
150 liralık bir yardım yapel· 
mı ıtır. Da değerli yardam kGJ· 
lllerlmlıl çok 1e•ladlrmlfllr. 

Pamuk ahşYeriti 
Adana, 4. (A.A) - Boneda 

pımuk ahı Hrltlerl eoa g9•· 
lerde lttlbuıs ve dargaa git· 
mektedlr. Pamatan tlloaa din 
ve bagaa 40 (J kara.. k•r 
da1mG1Ulr. 

Yol Kı-
saltılacak •• 

İltınbal. f (Baeaıl) - lmılr· 
BaHırma· Ltaabal yolan- kı· 

.ıtı1 .... ·~ bir tulf•,...... ..... .... _ 
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Ôzkao, bu işte usta manav· 
ralarla küçük dosta için yer 

almağa çalıştı. Birlik tlyelerJne 
doğrudan doğraya (Yeni gelr.n) 
in arnlarma karışmak istediğini 
söyledi. Arkun'un deyimll, 
özenli kolleksiyonlarından hiç 
tınmadı. Yalnız oldukça tertipli 
bir çiçek yaprak kolleksiyonu 
bulunduğunu tıöyledi. 

Ôzkan'ı diollyen birlik eö 
valyelerinden bf rf şöyle dudak 
bükerek omuzlarına llkmlştl. 

- Ne! Deml~tl, bu küçük 
iki Oç haf tada bir nebat kol· 

lı-k iyonunun yapabileceğini mi 
sanmış? Bir başkası da ona 
uyarak : 

- Bizim aramıza karışmak, 
birliğimize girebilmek için Bur· 
nava'mn kırlarından birkaç pa· 
patya koparmakla bu işin bile· 
bileceğini mi sanmış? Diye gül· 
d6. Özkan arkadaelarının dilşü · 
nOşlerlni değietlrmeğe biç özen· 
medi. Onlardan bile fazla gil· 
lerek (Yeni gelen) in toyluğlle 

eğlenir gibi yaptı. Yalnız yer.ıi 

arkadaşları Arkon'un kollekei· 
yonuno birliğe getlrmeel )Azım 
gelen gQnü belli ettirdi. O 

gftnQ de iple çeker gibi bekledi. 
O gfin gelmişti. İmtihan ku· 

rumu ( İmtihan heyeti ) l!Jile 
Arkun'o bekliyen arkadaş mek· 
teblller1 onan getlrdfğl kollek:. 
elyoou, hele bugüoedek hiç 
blrislolo yapmadığı albQmlerl 

de görfioce şa kınlıklarını, tak· 
dlrlerini gfzleyememlşlerdJ. (Bö· 
cekler evimi) gldlb gördükten, 
onların resim albOmlerloi de 
ellerine geçirdikten sonra Ar· 
kon'un etrafında bir övmek 
bir kutlolamak yağmorodor 

haşladı .• 

Arkoo1 tabiat tarihi birliği· 

ne onaylanmakla kalmadı. Şlm· 
dlyedek mektebde hiç görül· 
memlş blrşey oldu... Arkun'a, 

birliğe girer gfrmez en güzel 
en sevimli bir nişanla beraber 
şövalyelik ünü verildi. 

BOyOk Avrupa akademilerin· 
de verilen bo ünü, ona, daha 

ondört yaşındayken mektepleri· 
oto kurduğu arkadaş birllgt 
vermişti!... Bundan pekh bir 

zaman sonra da dltlmll birlikçe 
Arkun'a (Birlik baekanhğı) pa· 
yeel verildi. 

Arkan borada geçirdiği dört 
beş yıl içinde nebat kolleksl· 
yoou gibi böcek kolleksf yooonu 
da korudu. İkisini de her yön· 
den şişirdi. Ôzkan ise Arkunun 
en bOyQk dostu kalmış, oonn, ı 

özlü işlerinde en birinci rek· 
ltimcı kesilmişti. Bu geç.en ku· 
runlar (Devirler) içinde Arkun 
Usan derslerine de çok çalış· 

mıştı. Oldukça iyi derecede 
Fransızcayı öğrenmiş İngilizceyi 
de okur yazar ve hayli anlar 
olmuştu. 

Annesinin ve kendi inin kO. 

çfik ökonomilerfnl, büyük la· 
biat bilginlerinin yazılarım ea· 
tın alabilmek ve bu earetle 
araştırmalarını genişletebilmek 

için earfettller. Çok defalar 

kendi buluelarlle Jussleo ( 16· 
siyö ) ve Une gibi bilginlerin 
tezlerini, dQşünOşlerlnl karşı· 

laetırdı. Birliklerinde elde ettiği 
neticelerden görilşürken 1 bu 
bnynk bilginlerin tasnif usulle· 
rint anlatır, Jusaleo'ü Ltne'den 
çok daha doğru görfişlü bol· 
doğana söylerdi. 

anistan Isya ı Si 
? ıli v _______________________ .. ______________________ _ 

•• u e i a Gaz te 
Nasıl Çıktığını Yazıyo 

isyanın 

ar. 
Dün öğleden sonra gelen 

Atioa postası, isyan hareketinin 
tafslldtını yazan Yunan gazele· 
JerJol getirmletlr. lzmlr'de bu· 
lunın Yun'n · kolonisi, poeteha· 
nenin önünde ve gazete bayii· 
ntn dükkanında toplanmıelar, 

gazetelerin po!!tobaneden olan· 
masanı dakikalarca beklemişlerdi. 

Bir gazete almak için 50 kuruı 
verenler çok oldu. Gıızete bayii, 
Yunan gazetelıırlol birkaç da· 
kika zarfında sato11~ ve aoone· 
lerlne bile gazete götQreme· 
mlştlr. 

İsyan hakkaodo nzuu tafsilat 

vuen, yalnız "Elefteros Ant 
ropo " gazetesi ile "Proiyau 
gazeteeıl gelmiştir. Diğer gazete· 
lerJn bir luemı bükfımetçe ka 

petıldığından bu gazetelt!rln 
l, 2 ve 3 mert tarihli nüsha· 
tarı gelmemiştir. 

"Elef teros Antr<ıpos» gazete· 
sinin isyan hakkında verdfğl 

tafeilltı a~ağıya yazıyoruz: 

İsyan Nasıl Başladı? 
tayın, geçen cuma günü ge· 

ce yarısı bao gö termtetlr. Hü 
kumetçe vazifelerinden çıkarıl

mış olan donanma zabitlerin· 
den bir kafile, Salam in terea· 
nesine giderek A verof zırhlısını 
ve Eli kruvazörünü basmışlar 

ve gemilerin süvarilerine cebir 
istimal etmek soretlle onları 
kendi emellerine iştirak ettir· 

dikten eoora iki kruvazör ve 
iki denizaltı daha alınarak Is· 

yan bayrağını çekmlelerdlr.:ıBo 

hadise esnasında A verofun ikin· 

el eüvarlel aeıilere boyun eğme· 
dlğlnden öldürülmOşUlr. Hadi
seden haberdar olan hüktlmet 

derhal harekete gelmlı ve asi 
gemilerin nereye gittiğini tesblt 
etmeğe çalışmıştır. 

Asi donanma kaçıyor: 
Sabaha kar~ı ılınan haberler; 

(Averof) zırhlısı ile (Eli) kru· 
vazörOoOn ve isyana iştirak et· 
tlrllen diğer gemilerin, Glrld'e 
doğra yol aldıklarını bildiri· 
yordu. Bunan dzerine deniz 
~~~~~----~---------

Zaman geçtikçe de Arkun 
18-19 ça~larına gelmiş, gel· 
mfe, koskocaman bir dellkınh 
olmuşta. Fakat geleceğin belki 
çok kıymetli bir bilgini olmıya 
hazırlanan bu genç çocuğun, 

ailesi fakir kalmaktan kurtula· 
mamıştı. Bonon iı;ln de Arka· 
nan artık 
dfişfinme 

mektl. .. 

hayatını kazanmasını 

zamanı gelmiş de· 

İşte önüne bulunmaz ve en· 
çok ietlyeblleceğl bir fırsat dfiş· 

wOştO. Kendisine Trabzon zen· 
glnlerlnden birisinin tek evin· 

dıoıo hocalığanı oneylamneıoı 

söylOyorlardı. Bu zengin, Treb· 
zon'un deniz boyunca uzanan 
geni~ topraklarında oturuyor· 

mue. Arkon denize yakın ol· 
makla sayısı milyonları geçen 
deniz böceklerini, balıkları eık 

sık ve yakından görebileceğini 

dtıeilndn!. 

Bunların da bOyQk tabiat 
eırlırını öğrenmek istiyordu. 

S"vlnc dola bir gönülle yeni 
işine başlamak için 1zmlr'den 
ayrıldı. 

foalllm 

Sabite A. Ouın 

tayyarelerinin, ael donanmayı 

takib etmesi kararla1Jtırılmı1J 

ve bir hava C Uo'u harekete 
getirllmletfr. 

Asilerden cevab } ok 
Aradan saatler geçti fakat 

asilerden cevab gelm~mlştl. Bu· 
nun fizerioe hOkumet. tekrar 

Avcrof ve· ilk İSJSllCla öldürülen 
Avcrof 'un ikim·i sn varisi 

Atamı yos Siyokos 
Tayyareler "harekete geçti: 

Deniz tayyareleri rıei donan· 
moyn Hanya sularında rastla 
mı~lar ve hemen bomba atma· 
ğa başlamışlardır. Bu esnada 
(Averof) zırhlısının görünme· 
dfği anleşılıoca, asi donanma· 
nan, kısmen başka taraf iare 
gittiği tahmin edilmiştir. Fil· 
hak.ika (Averof) zırhlasınan 

(Peramyı) bombardıman ettiği 

ve birkaç ev· yıktığı haberi 
geldi. 

Kabine Derhal toplunch: 
Hükumet, derhal fevkalade 

tedbirler almış ve vaziyeti ko· 
nuşmak Ozere toplanan kabiot; 
l ece ynrl8lndao sonraya kadar 
milzakeratta boluodoktao sonra 
bir beyanname neşretmiştir. 

Beyannamede, Yunan mille 
tinin hOkumete yardım etmesi 
istenilmekte ve Ynnanletan'ın 
mokadderatmı kendi ·eylf ve 
heveslerine Alet etme , kanunu 
ayaklar altınu almak ve cüm· 
harf yeti çiğnemek IAtlyenlerle 
son dakikaya kadar mQcadele 
edileceği ve asilerin elddetle 
taklb ve tenkil olunacağı bil· 
dirilmekte idi. 

Efzunlarnı isyanı: 
Hükumetin beyannamesi üze· 

rlne zabıta kuvvetleri lbım· 

gelen tedbirleri almış ve taraf 
taraf a ileri tel'in için yapılan 
nümayişleri yatıştırmağa çalı· 

şırken Atlna'dakl Efıun aske· 
rlnden bir bölüğün tayan ettiği 

anlaşılmıetar, bunuo ilzerlne asi 
Efzuoları tenkil için gönderilen 
kıtaat, asilerle 4 saat mfisademe 

ettlkden sonra Efzon bölüğü· 

nün efradını dağıtmış ve ban· 
lnrın elltihlarını alarak zabitle· 
rile berııber hepsini tevkif ey· 
lemlştlr. 

Atina ve Pirc'de Heyecan: 
Bütün bunlar olub biterken 

Atlna ve Pire halkı heyecan 
ve korku içinde titriyor, umumi 

bayat durmuş, hfitün mağaz11 

ve dükkanlar kapanmış bulu· 
nuyordu. Balk, saatte bf r ilave 
çıkaran gazete idarehanelerinin 
önQnde toplanmıe, feyao hak· 
kında mütf'mmlm malumat bek

liyordu. Vaziyet. Mort'ın ikinci 
gOnü esbahıoa kadar böylece 
devam etti. Fakat bu müddet 
zarfında hol: umet, asilere tel· 
sizle fihlmatom vermiş ve he· 
men cevob istemişti. Öğleden 
sonra saat 15,30 da, ast donan· 
ınanın başıad bulunan (Demes· 
lika) dnn bir telsiz gelmişıt. 

Bu tel izde hükumetin metali· 
hatme yarım saat sonra cevah 

verileceği bildiriliyordu. 

telsizle muhabere etti ,.e biıaz 

sonra (A vt:rof) zırhlısandaa şu 

cevob geldi: 
"Şimdi de cevab vcremlye· 

ceglm. Tarafeynin mücadclesln· 
den çok bQyük zararlar husule 
geleceğini ldrnk ediyoruz. Mü· 
zakere için her zurnan hıızırım . ,, 

Amiral muavini 

Dcmesıika 

Girid'dc de isyan 
Bu telsiz gelince hfikumet. 

asilerle her hangi bir mOzeke· 
reye girişmek fı:ıtememfş ve ı ~ 

yana i§tlr k eden harb gemile· 
rlnln hemen Salamın tersane 
sine iadesini istemiştir. Bu ee 
nada, Glrld umumi valisinden 
içişleri bakanlığına gelen btr 
telgrafta, Hanya'da nıilsellah 

kimseler tarafından büyük bir 
miting yapıldığı ve bizzat Ve. 

ofzelos'un do bo mitinge işti· 

rak ettiği blldirilfyordo. 

İkinci bir telgraf 
Bu telgrafı ikinci bir telgraf 

dalın taklb etti. Bund ,o ha· 
ber vermyordu: 

"Tepeden tırnağa kadar el· 
14hlanmıe olan binlerce kimse· 
ler tarafandan yapılan miting 
eannsıodn askeri kumondana 

bir natuk Eöylemlş ve hükii· 
met aleyhinde bulunmuştur. 

Venizelos asilerle beraber: 
Bono milteaklb Venlzelos, 

Haoya'da mahalli bir hükftmet 
teeis ettiğini söylemiş ve halkı 
kendlstle beraber hareket "l· 
mlye davd eylemiştir. Venlze· 
loe'on ha daveti üzerine üç 
klşlllk bir thtUAI komitesi le· 
şek.kül etmletlr. Bo komitede 
saylav (Ladaki), saylav (Manoço) 
vardır. Üçfincfi şahsın ismi 
gizli tutulmaktadır. 

Venlzelos, Jhtlllil komitesi 
teşekkül ettikten eonra Gfrld'de 
bulunan meb'usan ve ayan aza· 
sını evinde toplamış ve uzun 
müzu ·erelcrde bulunmuştur. 

Bu mOzıkerelerln, verdiği 

netice hakkında vazih malumat 
alannmomıştır.,, 

Glrld umumi valfslnfn hu 
telgrafı Qzerine nazırlar mecli 1 
fevkalade toplaoınılJ ve iki sınıf 
aekerlo silah altına alanmasıoa 

karar vermiştir. Nazırlar meclisi 
toplantı halinde iken. hükume· 
te e:?dık kalan zabitlerden mil· 
rekkeb bflyük bir heyet sü 

bakanı general Kondlllsi gör· 
mek istemiş ve bu zabitler, 
nazırlar meclisinin müzakere 
salonuna alınmıştır. Bu zabitler 
asilere kare• alınacak tedbirle· 
rio çok şiddetli ve deli olma· 
eıoı istemişler, orduyu fazla 
zaptedemlyeceklerfnl bildir· 
mi~lerdlr. 

e 
eyhi 

osu 

- Başı 1 inci yfizde -
den hu fkl torpidonun Salamın 
tereaneelne avdet etmeleri lü· 
zumunu blldlrml~tlr. 

Resmi mehaf ilden temin 
olunduğuna göre, lcab ederse 
ticaret gemilerine de top yer · 
leştlrilecek ve asiler bitinceye 
kadar takıb olunacaktır. 

tayan esnasında ölenler ve 
yanlonanlar çoktur. Bunla· 
rıo boklki m!ktan henüz tesblt 
edlluıemi~tlr. 

J ıoabul, 4 ( Hususi ) -
Aılno'dıın hab~r veriliyor: 

llükumı·t, asilere · verdiği 

mübler içinde iayaua iştirak 

ettlrilt•n barb gemileri Sıılamlo 
tersaoceinc inde edllmez:e, Han· 
ya'mn baştanbaşa ıayyarclerle 

bombardıman edileceğini bil · 
dirmiştlr. 

Kondiye~d,.o gelen haberler, 

orada asayişin devam ettiğini 

Kaudlye abuli !nfo, asilere fiti· 
hak etmedfglol bildiriyor. 

Paris a ( A. A ) - Hovos 
Ajansının Atina hususi muha· 
birinden: 

Nazırlar yapmış oldukları 

toplantıda hükumete sadık kol· 
mış olan ve beofiz tersanede 
huluuan filo cüzütomlarmı ee· 
ferber etmlye knrar vermiştir. 
Bunlar isyan hDlinde bulanan 
gemilere karşı eevkedilecelder· 
dlr. leyao halindeki gemilerin 
tayyarelerle bombardıman edil· 
mesfne bogOo ihtlmııl tekrar 
bıışl nacaklar. Fevkalıide harp 
meclielerl ıeşk.U edilmiştir. Dl· 
vanı harp asilerin yoran mu· 
hakemestne yarın ba4hyacak 

ve hiçbir istinaf ve temyiz 
mOracaatl kobol edllmlyecektlr. 

Kavala kolordu kumıındanı 

general Knmmeooe değiştiril· 

mlş ve yerine genemi Zeppos 
tayin edilmiştir. Gazetelere göre· 
70 zabit hizmet ifa etmek 
Ozere Makedonya'ya eevkedll· 
miştir . .Mabalefet fukasın men· 

eub birçok politikacılarla meb'· 
uslar tevkif edlfmfşdr. 

Muhalefet rnesaeıodan bir· 

çoğu ortndım kaybolmuştur. 

HOkumet fevkoldde olan vaziyet 
karşısında fevkalade tedbirler 
almağa karar vermiştir. Bu 
tedbirler vaziyetin tamnmile 

tasf lyeslne kadar ve alacağı 

şekle göre totblk edilecektir. 
Bu tedbirler isyanın tamamen 
bastırılmneını ve muhalefetin 
yeni bir takım iğtlşaşlar çıkar· 
ma ı lmkônıoıo önüne geçaıeğl 
istihdaf etmektedir. Hükumet 
asilerle hiçbir veçblle ozlae· 
mayı kabul etmiyecektlr. 

Atlna1 4 (A.A) - Tayyareci· 
ler tarafından verilen malumata 
göre, tayyarelerden biri tora· 
fından atı len bir bomba Suda 
llmananda bulunmakta olan 

Averof zırhlısına isabet etmiş· 

tir. Tayyareciler zırhlının Qs. 

tünden uzun bir duman eüto· 
nunon yQkseldlğlnl görmOe· 
lerdlr· Zırhlının ciddi surette 
hasara uğramış oldul!;u zanne· 
diliyor. 

Atloa 4. (A.A) - Asilerin 
elinde bulunan ve Serlgo adası 
etrafında cevelain etmekte olan 
iki torpho muhribi hükumet 
tayyareleri tarafından bombar· 
dımıın edilmiştir. Tetlce malum 
değildir. Kitle halinde gönfillü 
kaydedilmektedir. BOtün vllu· 
yellerden hükumete co;kuu 
telgraflar geJıııektedlr. Ege 
denizindeki Yunan adalarında 

sfikun ve asayiş yerindedir-

• eya names. 
f 

Bay Venlzelos'un fesat ve fsya 
hareketine lştlrald kendisini 
Hanya'da yapılan bir 
esnosıoda söylemiş olduğu nut 
kuodan aolaşılınııktodır. 

Atlno, 4 (A.A) - Son ha 
berlere göre, Glrid'e Soda Uma 
nana vasıl olmuş olan asi gemi 
lerl Venizelo'eun ikametgahın 

dan pek uzakta bulonmıyorlar. 
Dün sabahleyin hükumetin tay· 
yare kuvvetleri. bu gemileri 
taciz etmekte idi. Mnamııf ib 
bani ra basar vermemeye de 
dikkat dlyorlıırdı. 

Bay Veoizelo 'un hü~ ümcl 

aleyhinde hlr beyanname neşre· 
derek Glrid'io muhalefet fırka· 

sına mensub ayan ve meh'u no 

nznsını toplnnuııyn davet ctmi4 
olduğu zannolunuyor. 

Atlua'dakl liberal kulübün de 
hükumet memurları tnrafandao 
araştırmalar yapılmış ve muha· 
le!et rü,.sasından Uay Anas· 
tasyo ve Kafandarls'in orada 
gizli oldukları görülmüştQr. 

Memurlar ayni zamanda birçok 
tüfekler bombalar ve mühim· 
mat bulmuşlardır. 

Maliye bakanı boy Pezmaz· 
oğlu Avrupıı'dan dönmilşlfir. 

Soo haberlere r;öre Tlkt ve 

l,eon ismindeki iki torpido 
muhribi ile bir tahtelhablr sn 
dık topçu kuvvetleri tarafandau 
hasara uğratılmıştır. 

Coones1 4 (A.A) - - Yunan 
hükumetinin son isyan hare· 
ketlol tel'in etmesinden şüp· 

belendiği general Plastlroe Roy· 
ter muhabirine beyanatta bu· 
lunarak eoo vekayiden kot'fy· 
yen haberi olmadığını ve slii 

Veolzelos'la teertkl mesai kabul 
eylemlyeceğinl ve memlekeıe 

ancak milletin daveti Ozerine 
dönece~lnl söylemiştir. 

Atlna, 4 (A.A) - Gazeteler 
General Kondllls'io alınmış olan 
askeri tedbirlere nezaret etmek 
mek Oz"'re bo haf ta içinde 

Mokedonya'ya gideceğini hnber 
vermektedirler. Generale gay· 
bobetl esnasında B. Makslmos 
vekalet edecektir. 

Karaköse'de 
Difteri ve Kızıl.. 

Karnköse, 4 (A.A) - Kara· 
kösede bir difteri bir de kızıl 

vak'ası zuhur etml,se de hilki'ı· 

met tababetlnce l4zımgelen ted· 
birler alınmıe, hastalığın yayıl· 

masana meydan verilmemiştir. 

On gfindenberl yapılan araştır· 
mada başka difteriye rastl nma· 
mıştır. Bazı köylerde görillen 
kabakulak ve boğm&cıı hos:alık:· 
larına karşı do tedbirler alın· 
mıştır. 

lzmir Tramvay ve 
Elektirik Şirketinden 

Şebek~de yapılacak ameliyat 
dolaylslle cereyanın: 

l - Bu ayın 6 ıncı çarşam· 
ba gfinQ saat S den 17 ye 
kadar Karşıyakada muradlye· 

Fadılbey Fohrettfnpaşa lsmet• 
paşa sokakları ile mücavir eo· 
kaklarda: 

2 - Bu ayın 6 ıncı çarşam· 

ba 7 inci perşembe 9 uncu 
cumarte i ve 10 uncu pazar 
günleri SDBt 7 ,30 dan 17 ye 
kadar kestelli, ikiçeşmellk çir· 
kin morahane dolaphkuyo so· 
kakları ile mücnTlr sokaklarda 
kesileceği muhterem halkın 

malumu olmak üzere lifin olu· 
nur. 



Manisa ___ .......... ___ _ 

6L,a':t: ıt\~[UtiLAl\I ıu. Vilayet Mec
lisi Toplandı .. 

Altay Takımı Bayramda 
Istanhul'a Gidemiyor .. 

Çünkü Milli Küme Doğuyor. Çanka
ya Takımı Da lzmir'e Gelemiyor .. Sipahiler; Karayakutu 'Çalan Saray 

g --

Manisa, (Hususi) - Vllıiye· 

timiz umumi meclisi dün açıldı. 

İkinci reisliğe CelAI (Kırkağaç), 
kAtlpliklere Slnın Hamid ( Sa· 

lihli) ve SeJAblddln ( Gôrdee ) 

---------------
ÖnılmOzdekl Kurhan hayra· mie olan programa göre mayıs 

içinde mezkur kümeye iltihak 

edecek olan kultıblrrfmla latan· 

bul'da miUeaddit mdsabıkaları 

girecekler, mileahakaların re• 

vaoşları dahi İzmir' de yıpı la · 

caktlr Şu bale gl'Sre ıeyahıtio 

teshiri zaruri bir eekil almı~tır. 

Oğlanının Takibine Çıkmışlardı .. 
eeçtldfler. 

mında Altay takımımız Fener· 

bahçe ile iki müsabaka için ----------·----------- Vilayetin lzahnamesl ve en· 
İıtanbul'a gidecekti. 

Dralışan'an diğer saray oğ 

Janlarfle birlikte tenezzühe 

çıkarıldığı hlrı;ün , lrnrayakutu 

hamilen Paeargat' tan kaçtığını 
eöylemf~tlk. Bu firar hadisesi 

şöyle cer eyan etmişti. 

Drahşan, fkl dizi kolu ha · 

tinde ve sağlı sollu muhafızlar 
eraaında yürümek te olan fçoğ 

lanlarının son sırası sağında 
bulunuyor , fi krJode bu fırsat· 
tan istifade ederek behemehal 

kaçmak ta avvuru kat'i bir 

karar halini alıyor, bunun 

~ekllnf ta sarlarken de dalgın 

Jığından ara-sıra önündekinin 

ayaklarına basıyordu. N ihayet 

muhakemesinin kat'i ve makul 

hiçbir şı:kil bulmağa muvaffak. 

olamadığı bu müşkH işi, haiz 

Luluoduğu eOr'ati intikal ve 

fıraatlerdao istifade etmesini 

bilmek vasıf larındao dolayı 
Omldlnin fevkinde başarmağa 
muvaffak oldn. 

YtlrQyfiş kolunun önünde 

baeıboş, muti bir at duran bir 

dOkkômn yanından geçtiği 
sırada, at sahibinin dtlkkancı 

ile hararetli bir alı ş. veriş tut · 

turmuş olduğunu gören Drahşan 

dfzf kolundaki yerin den rfiıgir 
gibi atın sırtına fırlamış, hay· 

vanın karnından kanlar fışkır· 

tan mahmuz darhelerlle sağdaki 
ilk sokağa eapıvermlştl. 

Bn hadiııe o kadar seri ol · 

muştu ki, hayretlerloden dona 

kılao muhafızlar hlr dakika 

kadar kendilerini loplayıb 
f irıdyi tutmığa çalışmak te· 

şebbüsilode blle bulunamımıo· 
lardt. Ve eonra biuabi tela~, 
çırpınış, heyecan, feryat ve 

f fgan gırla gitmişti. Birkaç 

dakika içinde de slpahller
1 

mfinadiler, hafiye ler, mensu· 

binler ve bendeler bütün pay· 

tabii alt Qst ettikleri halde 

DralJşan'dan bir nişan olsun 
keş(edememlşlerdl. 

Bilinen sadece bir iç oğla · 
nının f lrarı olmasına rağmen 
tahorrfyat, paytalıttao kasabalara 

doğru gıyet şiddetli, son d erece 
eeyyal bir ımrette t evsi edilmiş 

bulunuyordu. Çünkfi f frnri 

şahm gözdesi, emsalinin de 

serf lrazı idi. Lakin onun, ka · 

rayakutu da b irlikle götOrmekte 

olduğu billnmfe olsaydı arlık 
bilinemez neler olurdu. Bir 

kere Drahşan'ı kaçırmak töh 

r:netlle ertesi giln yalnız mu . -------· ANADOLU -Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Daryıızganı 
Haydar Rü§dO ÖKTEM 

Umumi neşriyat \"e yazı jfleri 
nıüdürii: Kemal Talit KAIUCA 
İdarehanesi: • 

İzmir ikinci Be) ler Eoknğı 
C. Halk }'ırkası binası içinde 
Telgraf : İzmir .. Al\ADOLU 

'telefon: 2776 •• Po uı kutusu 405 

ABONE ŞERA1TJ : 
Yıllığı 1200, Alu aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuru~tur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
lleryerde 5 Kuruıtur. 

~nü geçmiı nilsbalar 25 kuruıtur. 

- 14 - cümeni daimi mütaleanamesl 
Altay takım kaptanı Bay 

Vahıb'a huıuei olarak gel,.n bir 

mektubda ha temaelar f çiu 

F enerbahçenfn kıt'i bir f lkrl 

var idi 18,- de kıt'i bir IJ'"kle 

giren mHll küme meı'eleelnln 

bu kar~ı lıomalara meydan bı · 

rak mıdı ı;:ı blldiril ruektedir. 

hafızların boyunları vurulmakla 

kalınmaz, belkf bütün Ac~m 

ordasu kılıoçtan ~eçlrlllrdl. 

sini olsun bulmığa yarıyamıtmıo ittifakla meclleio tanlbine ik· 

bütün muvaffıkıyetsfzlik hınç tiran etıi . Büyük Önderimiz 

ları, rıet gellnı>ne srrulunca Kamil Atatürk'e, Büyük U lus 
Halbuki ha nokta meçhul 

kıldığı için tolıarriyata uzun 

müıfdet, ayni şiddetle devam 

edilmedi ve Drah~an'ın bulu. 

namıımaeına artık eberumlyı• t 

Vf!tilnı edf. Gitgide tabarriyattan 
vazge çlldi. 

Draheın hakkında hiçbir haber Kurultayına, Baobakao ismet 

vncmiyı>n yolcuları birer birer lnönü'ot-, C. H. Fırka~ı f?eoel 
Çankaya Takınıı 

i>ldürmekle tatmirı e çalı ~ılonştı. katibi Bay nect:b Pekn'e ve 
Kurban bayranıındı iLi mü 

eabaka yapmak üure Ankara 
Halbuki Drahean; tırmandığı içişleri Bakanı Bay ~ükrü Ka· 

Ulusal kilme müsabakaları 

hakkında evvelce ıanzlm edil · 

Çankaya takımı telgraf la Alıa • 
kulübOn e bir tülifte huhm· 

sırtların bir vadi iade yayla ya'ya mecli in eaygılan Hrze· 

hayatı grçlrmekte olan bir dildi. ---------------
• 

aşiretin çadırlarına iltica et . Encümenler eeçimlnde: 11a y .Mu!tafa Anlan (Eşme), 

• • mlştl. Fakat firari bir lçoğlanı Büdce encümenine Hay Rıza 
Ölüm pençesinin vücuduna büviyetile değil, kervanları (Manhıa). lhy Mahmud ( De· 

Bay Rı§id (Manisa), Bıy Şnlf 

( Kula ), Bay Mehmed Emin 

(Akhl111r), Bay Ali Vehbi ( Sa 

llbli), Bayan Selman Ragıb 

(Akhisar.) 

muştur. Fakat mezkur ~ünler · 

de Hhıoıo ba~ka teeklllta ve· 

rilmit olru111 hHebile bu mft 

Eabakalarıo yıpılm111 fmUnı temıs eder gibi olduğunu hfese· eşkıyalar tarafından ıoyulmuş, mirci), Bay Hamid Sinan ( Sa 
den bir adam ne yapar? ÜlOn· l Hhll ), Bay Celil ( Kırka~aç ). olamıyacağı Çanke1a kolOhO•f! 

cevabl'n htldlrilmltılr. 
muhafızları kıtlo unmuş ve F.ı 

ceye kadar kaçar, h er tehlikeyi Bay Zühdü (Turgutlu), Hayın 
canlı hir mucize t'tıerl olarak 

İdare Vf'l mazbata encilmf'lnioe: ceearetle karşılar değil mi? Fahriye Fnld (Eşme. ) 
hndlalnl kurtırmığa muvaffak 

işte Drahşao da böyle yaptı Nafıa eoctlmf'nfnr: 
Hay ltt•şad 

olmuş bir yolcu sıfatfle .. 
ve ghtikç" koyulaeın karanlık· _Arkası var_ Bay Yahya Hayati (Akhbar), 

lar içinde atının çatlamaun~ ----- --- ----- Bay Nüzhet ( AkhtHr ), 8ay 

Bay Stlihlddln ( Görd,.ı ), 

Bay Nozhet (Akhl11r)1 Bıy Maz· 
bar (Alaşehir), Bey Etem (Ku· 

la ), Bıy M,.bmed ÜolG (De 

mirci. ! 

İkinci takımların mıılılf'li( 
mft11bıkalarını idare f'den ha· 

ramak kalıncaya kadar yol aldı. Bayramda Ahmed (Kula), Bay Rami (Gör· 
Fakat peşi sıra baelıyacak olan du), Bay Celil (Kırkağaç .) 

kemlerden Bay n .. ~ad G6ıtepe 
kulftbüne menıub olarak ~6ıte 

çok şiddetli taklblerden yakayı pehlivan GOrc~i Var Sıhhat encümenine: 
kurtarmak için battya doğru Doktor Bay Seyfi ( Eeme ), 

Bayramın ikinci ve dördüncü 

Mecllıı; heyeti umumiye top 
laohlarını paıar ve çarşamba 

günle 1 y•pıtcık, diğer gQoler 

encümenlerde iş çıkaracaktır. 

rilmektedlr. Kf'ndlei halibuırda 

hlçlılr kulübe menıub bulun· 

uzayıb giden geniş kervan Bay Hüsnü {Alaeeblr;, Bıy lsa 
günleri, hasılatı Dolaplıkuyu 

madığını •e eski kuloba olan 

Türk&por'dan iki eene e•el 

bonıeni ini aldığı •e h,.r iki 

yolundan, Ararat dağlarının Kimli ( .\lış,.hlr), B•yan Neflee 
fırka binaeı ioşaatlle Zafer mek. sığda kıdeme kademe yilksellb Uıal (Mani1a), Hay Yuıuf Fahri 
tehi öksüzleri menfaatine tıhels 

Bu yıl uıtcll•tf!kf ahenk •e 

tesanftd fe•kalidedlr. 

Maniea'da Danslı ~oy: 

ghrnekte olan yamaçlarına sardı . (Soma), Eczacı Bay Sadt"ddio 
Filhakika dtırbal bJşlamıo olan edilmek üzer e büyük pehlivan (Manlea.) 

takımın mOsabık11ını idare 

edebilmf'k için o'mdılik hiçbir 

kulübe intisap rtmek flkrlode 

olmadığını gnt"temlze bUdlrur:lı: 

tash hini talı b eımltılr. Yonı· 

nlatan',fa olduğu gibi hiçbir 

kulübe ruenııub olmamnk eartl· 
le bir bakr:mler kulftbO teslıı 

edebilatk memlf!kt-t lolne hı· 

yırla bir l~ olur kanaatindeyiz. 

sipahi takiblerl, bu yolun bo· güreeler! tertlb edilmiştir. Maarif er cQmeofne: 

yunca garba doğru teksif edil Bu güreol t:re Kara Alf ile Bayın Br.lkls Mustafa ( Ala 
Valimiz Bıy Murad Gcrmen'jn 

refikHı Bayan Seniha Murıd'ıo 

bimayeıl alımda evelkl gün 
Balkevlnde blr tedıoean veril 
miştlr. intizam vr. alaka lriba 
rlle çok milkemm~ı olan bu 

çay toplıntıemda yOzlerce da· 
vetll bulnnmuetur. 

mio, dolu dizgin bir hayli iler· Mülayim, Maniealı Rlfıt, Af şehir) Bay All Rıza ( ManiBB ), 

lemi~ olduğuna hilkmedtleo . youlu Süleyman, Adapmzarlı Bay Edib (Dc·mlrcl), Bıy Hasın 
Drahean'ı yaknlamık için atlara Cemal pehlivanlar da iştir.ak Tahalo (Somı), Bay Mehmed 
rtlzgAr efir'atl verilmloti. edeceklerdir. Emin ( Akhisar ), Bay Davaeh 

Fakat gilnlerce uzayan bu Başa güreeene 150, ortaya ' Rıza (Salihli.) 

atlı uçu~lar, Drabşan'm gölge· 100 lira verilecektir. Baytar ve ziraat encümenine: ............................................................................................... 
' 
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--------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------3. ilç ağaç, 4. üç ayaklı. 

Sehv (sehiv) - ı. çarkıt, 2. 
aftrçme, 3. teltek, teltik, ttlt6k 

(besı pta kestr veya noksanlık 

man.) 4. yanılma, 5. yanlık, 6. 
yanlış, 7. yanlışlık. 

Sehvetmek - 1. endenmek, 2. 
yanılmak, yanlış yapmak 

Sekerat (ülmevt) 1. can çekl~me 

2. devolrme, 3. ölüm earüklüğü, 
4. ölüm katığı, 5. ölQm Hrplığı 

Seklnet - l. döle.klik, 2. dö· 
lenme, 3. gönül amrulma, t. 
inçlik, 5. tôleklik 

Sekr (seklr) - 1. e@irme, 2. 
esrime 

Sekr11n - eerük 
Seksiyon - bölüntü 

Sekte - 1. durgunluk, 2. 
kesilme, 3. uğunma 

Sektel kılb - damla 

SelAm - 1. e~ellk, eslik, 2. 
esenlik, 3. esenleme, 4. mendl 1 

5. ulam, 6. yftgilnt 

Selam vermek - l. baştor· 

mak, 2. esenlemek, 3. esenlik 

vermek, •i. konukmak, (aolnılık 

eııuek mın.) 5. körünüş kılmak, 
6. tapulamak, 7. yügftnmek 

Selamlaşmak 1. esenleşmek, 
2. koldoemak, 3. kürlşmek, 4. 
tabJştasımak 

SelAmlı~ - körüni\ş 

SelAmet - } . bayeal, 2. düz· 

günlf1k, 3. esenlik, 4. lsenik, 5. 
iyi son, 6. kezik, 7. kurtuluş, 

kurtulma 

Sellmet bulmak - kurtulmık 

SelAmetle - l. esenlikle, 2. 

sı~lılda, sağlıcakla, 3. uğurlar 

o 

Selametlemek - l . eeenlemek, 

2. uğurlamak 

Sellmetleşmek - esenle-emek 

SelAmette olan - esen 

SelAeet - 1. akkınhk, 2. ak· 

lam, 3. dil açıklığı, 4. dil gen· 

llğf, 5. düzgünlftk, söz düzgunlOğfi 

Selb (etmek) - ı. almak, 

elinden almak, zorla almak, 2. 
çelmek, :t çıkarmak, 4. kaldır· 

mak, ortadan kaldırmak, 5. kap· 

mak1 6. kuomak (çalmak man.) 

7. soymak 

Selef - 1. aşnuğu (ekdt·m 

man.) 2. eski (kadim mın.) 3. 
geçen, geçmiş (aabık man.) 4 . gl· 

den, fi. gidiklf. 6. khingl 

Selim - 1. amal, amıl, amul, 

2. doğru, 3. eağlam 
Selle - 1. akkın, 2. düzgün, 

3. işlek, 4. kepoll 

sem - 1. ağı, 2. ağu. 3. da· 
lav, 4. otalak. 

aema - ı. arasta~, ( tavan 

ınan .) 2. gök, 3. kalık (cevvi 

hava nıan . ) 4. teoğri. 

semui - 1. g<Skc;e, 2. tangrl· 
ken. 

eemui kudret - tanrıkut. 

semant Alemi - bavağır. 

semek bılık . 

eemen - 1. semizlik, 2. yağ· 

may. 

eemen peydı etmek - semir· 

mek. 

eemere - 1. aesı (faide mau.) 

2. 11oelek, 3. tül, 4. toea, 5. ye· 

mio. 

eemi - 1. dinleme, 2. eşitgen, 

a. lotdla. ltltme, 4. kulak, kalak 

tarka, 4. tutarık, 5. tutarlık, 6. 
tutkak. 

Sırıth - ı. çılgın, çalık, 2, 
tutaraklı, 3. uçuldu. 

Saraç - tğercl. 

Sarahat - ıçıklık. 

Sarıhıten - 1. açık, açıkça , 

2. açıktan, açıktan açığa. 

Saray - 1. karşı, 2. kö~k, 3. 
ordu, 4. saray, {j, tlrge, 6 . to· 

hana, 7. yacıo. 

Saraylı - sayıt. 

Sarf (t.tmek) - l. eaygamak, 

2. aaypamak, 3. sOrmtk, 4. tü· 
ketmek. 

Sı.rfıoazar (etll!ek) - 1. bıçık · 
mık, ~. boolamak, 3. caymak, 4. 
dönmek, 5. el çekmek, 6. el ilz· 

mek, 7. geçmek, 8. göz çevirmek, 

9. göz döndürmek, 10. gözden 

ozaklaetırmık, l 1. göz snuştur· 
mık 

Sarfı zlbnetmek - 1. dOtOn· 

melı:, 21 emenmek 

Sarf lyat - ıayagılo 
• Sari - ı. bulaşın, bulaoıcı, 2. 
bulaşık, 3. geçen, geçici, ~. kıran, 

5, kırgın, 6· klğen1 kf ken, 7, 
ölet, 8. ölüt, 9. ealgıu, 10. tumu, 

11. filet, 12. ftlez, 13. yıl 
SarJb 1. açık, 2. aydın, 3. 

baytk 

Sarilı: ı. arakçı, 2. çılan, 

çalıcı, 3. eli çakır, 4. eli ozon 

(mın.) 5. hıreız, 6. kıaralı:çı, 7. 
oğru, 8. oğur, 9. uğru, 10. uru, 
11. yeğe 

Sarraf - kırımcı. 

Sarsar - ı. boran, 2. boğa· 

nak, a· dığal1 4. hımaz. 

uğur. 

Saıh (Htıh) - . 1. dıo, 2. dö· 
oeme, 3. dôşentl, 4. endek, 5. 
keh, 6. örtmen, 10. ıurt, l ı. tll, 

12. üıt, l~t üzer, 14. tam, 15. 
tam Gıtü, 16. tara yer, tere yer, 
17. yüz. 

Sathı balı\, - kırtıo· 

Sathı mali · - l . akaba, 2. ıok · 
Jıtm, 3. aklan, 4. argaç, !:. ezgaç, 

6. bayır, 7. kayak, 8. kaykaç, 9. 
kudu, 10. söyke, 1 ı. ya:: , 12. 
yanal, 13. yelke. 

Sathi - 1. kontak, 2. MJa, 
:~. üetünk.öri\, 4. yaka, 6. yüdek. 

Satr (11hr) - t. çfzek, 2. çlE· 
gf, 3. çizil, 4. dlzek, dfıl1 5. 1111, 

6. yazı sırHı, 7. yol. 

Sıtvet - 1. atılıo, 2. sıçrama 
Satvetli- 1: böklü, 2. eğ~. 3, 

~rkllğ 

Snab - doğru doğruluk 
Savlet - 1. ıhlıo1 2. baıbn, 

3. apın 1 4. Ilgar, 5. k açut, 6. 
ealdırıo, 7. reğlş, 8. yürGyao. 

Savlet etmek - 1. atılınık, 
flBUine atılmak, 2. dökelemek, 3. 
çakmak, 4. ilgımak, 5. o•l•mık, 
6. ealdırmak1 7. yOrGmek, Gltdae 
yaramek 

Sum - ı. dekeaa dormaklıg, 
2. eme g41, eme gOlil, 3. oruç 

Savt - ı. çav, 2. 8'leo, 3. 
eea, 4. ün 

Siy - 1. ahı, 2. çıbalayıı, :i. 
çaldırma, 4. çalışma, 5. dnraa· 
mı, 6. depreome1 7. dOr6Ame1 8. 
daraoao. 9. emek, 10. imek, im· 
kek, l ı. ıo, logaç. 

S.yetmek - 1. çabalamak, j. 
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1!!1~ ... 
lzmir sicilli tica

ret memurJuğun .. 
ıian: 

Tescil edilmiş olan (l~mlr ve 
civarı telefon Türk Anonim 
etrketll nln 2 ·3· 935 tarihile 
tasdikli ııirküleri Ticar~t kanu· 
nu hükümlerine ıevf ikan ıılcllin 
1347 ·numaraaına kayd ve tescil 
edlldlgf ilin olunur. 

lzmlr slclll ticaret memurluğu 
mühür resmlıl ve 
F. Teolk f mzaın 

l - Sirküler. 
Slrkftler 

Numara: 7 
Şirketimiz idare heyeti baş· 

kan vekili Benıl Nenad'm Is· 
tifaeı Ozerlne idare meclisimiz 
azahğı hl ssedarlar heyeti omu-
mlyeslnin taedildne iktiran et· 
mek şartlle Dr. Alt Halim Ba· 
yer'f Oye seçmiştir. 

Bu değişiklikten dolayı şlr· 
ketimlz nılmına atılacak imza-

lar hakkında bo yeni ıılrkftle· 
rlmlzl ııuuar içindekilerin kayd 
ve l§aret buyurulmaaını yalva· 
rırıı. 

İdare meclisi başkanı İsmail 
Hakkı Tireli elrketlmfzf bQtün 
resmi mecllBler, daireler ve 
mahkemelerde, herUlrld kanuni 
sıfat ve ııe14hlyetlerle, bizzat 
nya idare mecliel kararlle şlr· 
ket nAmına başkaıımı tevkil 

etnıek oartlle, blbekAle mftdı· 
faada bulunur. 

Bundan başka şirketimizi ta· 
ahhdd altına sokabilecek \'e 
Hıam edebilecek hertürHl ma· 
amelelerle, mukavelelerde ve 
bankalar ve diğer mGeaseselerle 
olan batan işlerde, idare mec-

llel başkanı lemall Hakkı Ti· 
rell nya başkan nldll Dr. Ali 
Halim Bayer'ln blrlle, idare 
meclis azaııından M. Yngve 
Rıpp veyılM. Guetaf Luodmao· 
dan birlnlo mtışterek imzaları 
bulunmak meşruttur. 

İdare meclisi b şkanı: 
lemall Hakkı Tireli şu sn· 

retle imza edecektir: 
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mek, 5. emek nrmek, 6. işle· 

mek, 7. itlşlemek, 8. kanıkmak, 

9. kazgınmak, 10. özenmek. 

Biye - 1. dalda, dolda, dalga, 
2. gölge, 3. gdzey, kuzey, 4. kö· 
leğe, 5. kölge. 

ııayeban - 1. alaclk, alacak 
(çadır man.) 2. gölgelik, 3. şöğftr. 

sayf - 1. yay, 2. yaz. 
eayflae - 1. yay evi, 2. yaylı 

3. yayla~, yıylak, 4. yazılcan, 6. 
yazlak. 6. yızhk. 

sayfiyeye çıkmak ...:_ yaylamak. 

sayha - 1. anrama, 2. bağırış, 
' bağırma, 3. çağırgan, 4. çığırma, 

5. çığlık, 6. haykır, 7. haykırış, 

8. ün, 9. yaygara. 

sayha etmek - 1. bağırmak, 
2. bakırmak, 3. ağırmak, bağırıp 

çağırmak; 4. çığnmak, 5. haykır· 
mık, 6. kflkremek. 

sayis (seyis) - 1. atakçı, 2. 
at oğlanı. 

eıyroret - l. edilme, ediliş, 

2. kılınma, kılmış, 3. olma, oluş. 

eayt - 1. av, 2. nlaga, 3. 
ıonar. 

eaydetmek - 1. avlamak, 2. 
BYlanmak. 

Sayd maballl - 1. avlak, 2. 
kuşlak, 3. önezek. 

Hydı mahi - balık avı. 

Hvyan - 1. çağırga, 2. gemlr· 
tik, 3. eaçak. 

Sayyat - 1. avcı, 2. açıl. 

Sayyat kulGbesl - 1. evslm, 
evıılo, 2. öneze (avcıların taruııat 
yeri m._n.) 

Saz - 1. bağlama, 2. cura, 
3. çalgı, çalgı takımı, 4. çöpr, 

5. çôktlr, 6. fi.at, 7. çcıklr, 8. 

1. Hakkı , 1111111111il1111il1111111ilil111 il il il 11111111111111111111111111111 I 111il111111111111il111111il11111ilil11111ilil111il1111111ilil111ilil1111111il11111111111111111111il1111111ililil111111111111111111 il 1111 
idare meclisi başkan vekili: 
Dr. Ali Halim Bayer şo SD· 

retle imza edecektir: --Dr. Halim Bayer = 
İdare meclJel 1iyeelnden: 

Y ngve Rapp şu suretle imza = 
edecektir: --

Yngve Happ --
İdare meclid üyeslndeu: 
Bark Gustaf Londman şu = 

suretle imza edecektir: 
Gustaf Lundman 

Umumi No. Hususi No. 
1962 1- 24 
işba 2 Mart 935 tarihli slr· -

Sümer Bani{ 
MaDOa1r 

Odan Pazarı No. 11 - 12 (Eıkl Bayrakll mağazası) 
~~~~~--~.-.~·1---~--~~~~~ 

Bakırköy Bez Fabrikasının 
• 

Markalı tek veLc:>)atü~lkaOaro 
çift en Gelmiştir. 

Sanayiinin Yüksek Kudrt~tini 

Göreceksiniz. 
Bunda 

~ BiJ'unıuuı Devlet ve Resmi Mnessesat Memurlarına 
Taksitle l\lal Verilir. 

küler altındaki imzalar zat ve -
hüviyetleri dairece mahfuz = 
[fzmlr ve civarı telefon Türk -
Anonim şirketi) heyelf idaresine = 
ııeçtldlkleri anlaşılan Bay İs · -
mail Hakkı Tireli, Bay Doktor = 
Ali Halim Bayer ve Bay Y ngve _ 
Rapp ve Bay Cari t;ostıf Lun· = 
dman'ın olduğunu tl8dlk ede· ;;;; 
rlm. Bin dokuz yüz otuz beş 
ıenesi Mart ayının ikinci cu· 
martesl gftnü. 
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İzmir Oçftncü noteri Haean 
Tahsin resmi mührü ve 

lmza@ı 

Umumi No. 

1962 
• 

Hosuei No. 
1 - 24 

Bu sirknler nOshHının daire 
dosyasında BBklı 1962 umumi 

No. h aslana uygun olduğu tas· 
dik kılındı. Bin dokuz yoz otuz 
beş seneal mart ayının ikinci 
cumartesi günü. 

Gaffarzadc Oteli ,._ lzmtr bel~dtyesioden: 
1 - 280 hra bedeli muham· 

Otel baştanbaşa yeniden boyatılmış ve mobilyası tecdit 
edilmiştir. Sıhhi temizliğe son derecede dtkkat ve itina 
edilmektedir. Senle muııtazam, oda f latleri zamanın fca. 
bana göre ucuzdur. Bundan evel senelerce müsteciri bulun 

muş olduğum bu müesseseme gösterilen rağbetin gf'ne göe 
terilmesfni muhterem müştf'rllerimden rica ederim. 

İzml r ftçQocü noteri resmi 
mfthrü ve AH Rauf imzası 

Onfversl lede Döçent, 
(MuaYin Profeıör) 

İ8t11elnin nrgl boıcondan ötüril tahsi!i emval yasasıoa göre 
haczedJlen kılcı meeçit mahallesinde damlacık caddesinde kafn 

78 sayılı hane tarihi Uindan itibaren yirmlbir gün wüddctle 

satıhğa çıkarıldrğıodan pey sürmek fstiyenlerio defterdarlık tahel· 

menli Aleancak Cel41 Bayar 
caddesinde 65 adımın 140 metre 
morabbaındakl 55 ııayılı arsa 
sının mülkiyeti belediye başk6 · 

tlblik kalemindeki ~artnamesl 

veçhtle ve açık artırma ile 
16 ·;J· 935 comıırtesl günü ııaat 

16 da ihale edilecektir. Artır· 

maya l~tlrak için 21 llra mu. 
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saate kadar belediyedeki ko. 
misyona müracaat edllfr. 

2 - 140 lira bedeli moham
menll Kahramaolar'da 93 ada. 
nın 560 metre morabbaındakt 

6 sayıh arsanın mülkiyeti be· 
ledlye başkitlblik kalemindeki 
şartnamesi veçhlle \'e açık ar· 
tırma ile 16 ·3· 985 cumartesi 
günd saat 16 da ihale edile· 
cektlr. Art1rmaya !otlrak için 

11 lira muvakkat teminatla 
ııöylenen gün ve ııaate kadar 
belediyedeki komisyona mora· 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

lAt kalemine müracaatları. 5 10 15 20 6 9 

Baetalara hergiln öğleden 
eonra bakar. 

lıtik.111 caddeai No. 99 
Ankara apartmam 2 inci kat 

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

Ttırkçe karşıhldar 

kopuz, koboz. 
Saz şiiri - 1. bahşı, 2. yarav. 
Sezende - 1. bahşı, 2. çalıcı, 

3. c;ılgıcı, 4. yırağu. 

Sebat - 1. bolum, 2. çıdam, 

3. dayanış (mukavemet man.) 4. 
duroo (lııtlkrar man.) 5. sıdal, 6. 
tayınık, dayanık, 7. toçılık, 8. 
tezelfk, 9. torak, 10. uroş. 

Sebat etmek - 1. çıdamak, 2. 
çökellklenmek, 3. dayanmak, 4. 
direnmek, direşmek, 5. durmak, 6. 
doruşmak, 7. sermek, &erinmek, 
8. sôzftude durmak, sözünft tot· 
mak, 9. tflgOrmek, 10. toktamak, 
1 ı. tözmek, 12. uşremek, 13. 
yerinde durmak, yerinden oyna· 
mamalı.: 

SebatkAr - 1. çıdımlı, 2. 
dayanıldı, 3. kıngır 

Sebatkılr olmak: - kalşaynıak 

Sebatsız - 1. ağlak, 2. çeltek 
3. çıdamız, 4. dönek, 5. erbem, 
6. kaypak, 7. ornığsız, 8. oynak, 

9. yelfirlk, 10. yelkoz, 11. yeltek 
12. yersekçl 

Sebeb - 1. ep, ip, eyp. 2. 
sıhav, 3. ııondok, 4. tıltağ, 5. 
törellk, 6. uç, 7. yol, 8. ydz 

Sebeblle - 1. dolayı ... den do· 
layı, 2. için, 3. öçürlQ, 4. öçürü, 
G. ötkerl, 6. ötürd ... den öUlrft, 
7. ucundan, 8. üçftn. 

Sebebslz - 1. tosun, 2. ucurlu. 
Ne sebepten - niçin. 
Sebze - 1. göğlOk, 2. göğerl, 

3. göHrl, 4. göverti, 5. göyerl, 
6. kavla, 7. yaş, 8. yoş, 9. yeşil
lik. 

Secde - ı. baş koma, 2. yftk· 
Dl, 3. Jlklaç. 

Dahiliye Mütehassısı 
İkinci Beyler eokak No. 45 Beyler Hamamı karşısında .. 
Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar haetalarıDI kabul 

TELEFON: 3806 

Tiirkçe karşılıklar 283 

-----------------------------------------------------Secde etmek - 1. aln1 yere 
gelmek, 2. baş ormak, 3. yere 
kapanmak, 4. yökenmek, 5. yü· 

künç, 6. yük6nmek, 7. yfiz sftr· 
mek. 

Secdegılh - 1. tapçan, 2. yüğ
nek:. 

Seciye - 1. lra, 2. kılık, 3. 
mlnez, 4. örek, örflk, ürek, 5. 
san (vaef man.) 6. slr, 7. töz 
(bir şeyin kClnhfl, esaaı man.) 

Seciyeli - örlkli, drekli. 
Seddade, - 1. capkıç, yapkıç, 

2. tepfngl, 3. tıkaç. 

Sedef, - 1. inci kabı, 2. ka· 
&atlık, 3. kaıtalık. 

Sedye, - 1. geçkere, 2. genne 
geyne, 3. aalaca, 4.. teskere. 

Sefahat, - 1. şay, 2. yeyici· 
ilk. 

Sefahat etmek, eayarmak:. 
Sefalet, - 1. bölek, 2. bun, 

3. bumak, 4. manlay karalığı 5. 
sıkıntı, 6. yoksulluk, · 

Sefalet çekmek, - 1. engek 
görmek, 2. henezlmek. 

Sefalet çektirmek, tolgtamak. 
Sefaret, 1. blltOrgO, 2, elçilik, 

3. salgon (ııalgamak = memuren 
göndermnk, heyeti murahhasa 
man.) 4. yalavaçhk, 5. yalvaçlık. 

Sefer - 1. dönOm (defa man.) 
2. gez, giz (defa man.) 3. gidi,, 
4. öğün, övftn (yemek nöbeti mao. 
5. parım, 6. eavaş (harp man.) 
7. yol, 8. yolculuk. 

Seferber - gldergl. 
Sefere çıkarmak, sefer etmek -

l, atlanmak (ata binmek mao.) 
2. gönmek, 3. ılgamak, 4. ellemek 

(uker snketmek mu.) (ıl uker) 

5. yola çıkmak. 
Sefer halinde - yolca. 
Sefer taaı - tlrkeme. 

Sefih - 1. çoy, 2. okuş!loz 
(nadan man.) 3. poslak, 4. ııırban, 
5. şakalak ( hoppa, haysiyetsiz 
man.) 6. şaklak, 7. şay, 8. uçak:, 
9. uçarı, 10. uton (haddini teca· 
vQz eden mın.) 11. yoy, 12. yon· 
kuloaluğ. 

Sefil, - 1. alçak, 2. aşağı 3] 
aşağıhk, 4:. clmll, 5. daşk.On, 6. 
emgekllk, 7. hllllk, hllllm, 8. 
lmeke, 9. sumray, 10. oçoz, 1 ı. 
yaba, 12, yarlı. 

Sefil düşmek, utulmak. 

Sefine, - 1. gemi 2. kime 8 
uçan, (eskiden gemiye konan bu 

söz şimdi tayyareye yaraşır) 4. 
yelkenli. ' 

Sef lr, - 1. elçi, 2. körOğ, 

körftk, 3. savcı, 4. say, 5. yala· 
baç, 6. yalavç, 7. yalavaç, 8. 
8. yala rar, 9. yalçuk, 1 O. yal ucı 

Sef lt 1. ak, 2. sar88ğ. 

Sehab, bulut. 
Seher - ı. dfinne, 2. erte, 

3. lr, 4.. tan. 

Seher vakti - 1. tanla, 2. tan· 
lacak, 3. tanlacık, 4. tanman. 

Sehl - 1. ık.kın (1 hare ve 
ifade eflboletl man.) 2. clğtl, :3. 
genez, 4. kek.ez, 5. kolay, 6. oçoz. 

Sehlülhazım - 1. sinicl, 2. 
ıılnlmll. 

Sehm (eehlm) - 1. ok, 2. pay 
(hlase man.) 3. flleş (hlBl!e mın.) 
4. 6lil (hisse man.) 5. ühlk (his· 
se man.) 6. ftltlş (hleee man.) 

7. yoğ. 
Sehpa - 1. çiçek, 2. dalan, 

caat edilir. 
:3 - 550 lira 

menli Doktor Mustafa caddesini 
11ğındakf ikinci sokağında 58 
adanın 44.0 metre murabbaıD· 

dakl 13 sayılı ıarBBeıoıo mOlkl· 
yeti belediye başkitibllk kale· 
mlndekl şartnamesi veçblle ve 
açık artırma ile 16 ·3· 935 
cumarteel günii eaat 16 da ihale 
edilecektir. Artırmaya iştirak lçlf 

42 Ura muvakkat temlnatl• 
söylenen gün ve saate kadar 
belediyedeki komisyona mfira· 
caat edilir. 
4 - Beher tenekesi 425 ku. 

ruş bedeli mubımmeoli İtfaiye 
\'e Sıhhiye iş otomobilleri lçlo 
350 teneke dökme beozlo 
almmaaı işi belediye başkAtibllk 
kalemindeki şartnameıd veçhlle 
ve açık eksiltme ile 16 ·3· 936 
cumartesi günü saat 16 dı ihale 

edtlecektlr. Ekslltmiye iştirak 

fçln 1l2 lfra muvakkat temi· 
natla söylenen gtln \'e saate 
kadar belediyedeki komisyon• 
uıQracaat edUfr. 

5 - 129,29 lira bedeli mo· 
hammenll Meıı'odlye mahalfe• 
alnin Tercflman sokağında 

103,43 metre murabbaındakl 
41 numaralı arsanın mülkiyeti 
belediye başkAtlblik kalemin' 
deki şartnamesi veçhlle \'e açık 
artırma tle 16 ·3· 935 cumar· 

teııi gftnü saat 16 da ihale edl· 
lecektlr. Artırmaya iştirak lçio 
10 lira muvakkat temlnıtl• 

söylenen gün ve tıaate kadar 
belediyedeki komleyona mora· 
caat edflfr. (635) 28, 5, 8, ıS 

İnhisarlar umum mddllrlil· 
ğOnden: (568) 

1 - Urlada yapılacak 16507 
lira 84 lroruş brıieU keşff il 
yaprak tütfln amban kapılı 

zarf osollle ekelltmlye konul· 
muştur. 

2 - Eksiltme şartnamesi ve 
projeleri 83 kuruş mukabtllnde 
clballde levazım ve Mb. ııubesl 
Nallı muhas.iplfğlnden ve lnhl• 
ııarlar İzmir başm6dürl4ğöndeO 
alınacaktır. 

3 - Eksiltme 13 Mart 9:36 
tarihine müsadif Çarşamba güo• 
saat lö de Cibalide alım aatııJI 
komisyonunda icra edilecektir· 

4 - Teklif mektupları ki' 
nundakJ bük.timlere göre yakar•· 
da tayin edilen gün ve eaıtteO 
bl r saat evvelfne kadar kooıls· 

yon reieloe makbuz mukablllnde 
verilmelidir. 

5 - Ekelhme şartnamesfnlo 
mahsus mıddeıılnde yazllı oeraUI 
haiz olanlar aruında yapılı· 

caktır. 

6 - Talip olıınların % 'i,5 
monkkat gdvenmc parası olall 
1238 lir11 ile birlikte mtır•· 

cutluı. 24 28 5 9 
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Uml\Jlmô Harpte Türküye 
ede OrrncgöOö~ Casl\JlsOarroa 
Y ızao: Conl Bohan 1 Tefrika nomarası.92 

Kadın, Bu Sözleri Dinlerken Gözlerini 
Rişar'dao Hiç Ayırmıyordu .. 

----~~--------------------~---
11Saodi,. elleri kılçasıoda ol· doldurdu. Şimdi ne (Sandf) nln - SJzl tanıyorum, dedi, adı· 

doğu halde dlm-dlk duruyordu. sözlerini, ne Blenkiron'an lh· nız (Rtşar Banu) dur. Amerl-
Demek Sındi bu kadınla mu· tarını, ne de vazifesini düşü· kalısıoız, fakat boraya niçin: 
arefe peyda etmişti. Fakat ka· nehlllyordu. Yeglne dtışOndüğtl geldiğinizi bilmiyorum. 
dınıo karşısında bir hizmetçi şey mahcubiyetinin şiddeti idi. _ MOhendtıılm. Mt:eelA Irak. 
'Yaılyetlnde değildi. Onun her Otomobil arkadaşının mO.tema· ta yapılacak bazı işler için hu-: 
hıngl kibar tavrlle şu hali bir diyen kendisine bıktığından ve raya geldim, TOrklye'ye yardım 
tezad teşkil ediyordu. Bu vahşi onu bir soytarı gibi görftp gftl. etmek lııtlyorum. 

elbiseler içinde başını geriye dOğftnden şftpbe etmiyordu· _ Alman taraftarı mııııoız? 
yıkmış vt şıpkaeının aşağıya Otomobil durdu ve uzun boylu _ Hem ent, hem hayat. 

Barluttığı alyıh kaelarile vahşi bir hizmetçi kapıyı açtı. Kadın; Biz Amerikalılar bitarafız. Ve 
bir kabile relılne benzemişti. Rlpr'dao evvel otomobilden 

ben bitaraf lığın manaeını (İs ·! 
Torkçe konuşuyor -.e ara sıra indi. Rişar potf nlerile çamur 

d hldd R 
tedlğlmlz yere gider ve istedi· 

• eta etil bir vaziyette I· sıçrata sıçrata ağır ağır onu 
oır'a bakıyordu. takip etti. İşte o anda Rişar ğlmlz vazifeyi a!ıbllfr.) Şeklfn . 

Rlpr'a öyle geldi ki Sandi ha kadının uzun boylu olı1u· de anlıyorum. Bu dakikada 
baıka bir dil blldiğl hlsılnl ğonn gördü. Kadın; Rtear'ı uzun Kayser namına çalışıyorum. 
uyandırmamak ve ayni ıamanda bir koridor içinden hlr odaya - Sonu var -
Rlşar'ın ki m!elere görftomeden sevkettl. Odayı iki sfttun üze-

Yazıhane nab. li ııvıım11ın1 istiyordu. Fakat ne rinde meş'ale gibi yanan IAm· 
oldu? bılar aydınlatıyordu. İçerisi ol· 

Kerestecller'de Murabıt çar
şısında kiln 43 numaralı tlca . 
rethanecni l · 1 · 9:35 "tarihinden 

İkiııl birden Rlşar'a bakmağa dokça sıcaktı. Rlşır; ayağının 
bııladılar. Rlear'ın elbisesi ga· altındaki yumuşak halıları his 
yet temiz ve yepyeni idi. Sd· sed~blliyordo. Dıvarlara ya halı . 

itibaren Keten çarşısında 17 nu
maralı TütOo hına 1 içerisinde 

•arl pantalonu giymiş, ayağında veyahut ta şayanı hayret de· 
pırlak bir pot1n, başında ge· recede karışık hendeııl nftmo· 

satın aldığım yazıhaneye nakley. 
ledfğf mi görOlen IOıum üzerine 

seygılı mtışterilerlmin nazarı 

lllt n kenarlı bir ıapka vardı. neler aııılmıetı. 
Binaenaleyh Rlşar'ı korkunç Kadın; iki sütun arasında 
bir kıyafette gôrmlyeceklerlne durdu ve dönerek Rtear'a hak· 
tOphe yoklu. Rfpr ıapkasını tı. KarkGnii geriye almış ve ıttılaını ırzeylerlm. D. 3 

çıkard• -.e kadına doğru Uerlledl: ilzerindekl örlil omuzlarından İnce Alemdarzıde 
AH Rııa - Madam, dedi, bahçenizde aşağıya k.almıırı. 

dolaetığımdan dolayı affınızı - ..................... ------
0
-

0
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rica etmeğe mecburum. Baki· 

kat ,udur ki hen Ye beygirler· F a h r 1• I ş 1 k 
le beraber geride yolda bekli· 
Yen n sizin de ,ardftğilnüzQ 

tannettl~m hizmetçim bu ikin. 
dl vakti ıöyle bir gezintiye çık · 
toıştık, eplyce dolaştık. F11kat 
ıonra yola kaybettik. Horaya 
arkadaki kapıdan girmek sure· 
tile geldik. Mak.eadım bize yolu 
gôuerecek bir adım bulıbllmek 
ldt. Benim dilimi klmııenln an · 
layımıyacağı tabiidir. Ben Ame· 
rlkalı'yım ve hftkumetln bftyftk 
bir tel için borada bulunoyo· 
rom. Sisi iz'aç etmek istemem. 
Bununla beraber bize yol gös· 
ter.,cek bir rehber ltıtfederse· 

biz alze ebediyen minnettar 
kılacaRım. 

Kadın; bu s~zlerl dinlerken 
gôılerlnl Rlşar'ın suratından 

hiç ayırmamıştı. İngilizce ola· 
rık : 

- Ldtfen otomobHe bininiz. 
1-:•de elıe yolunuzu gösterecek 
bir hizmetçi terfik ederim. 

Dedi ve eıteklerlnl toplamak 
•uretlle Rlşar'a yer actı ve Ri· 
l•r da çamurlu potinleri, ıslak 
elblaelerlle onun gc'SsterdJğl yere 
0turdu. Kadın; Sandl'ye bir 
kelime Tarkçe söyledi. Otomo 
bilin lambası parladı ve otomo 
~il hareket etti. Da ioa kadar 
'\Itır kadınlarla biç uğraşma· 
lllııttı. BOtftn bayatı askerler 
ırasında ve oldukcı kaba·eaba 
•dıtolar içinde geçmişti. Vakta 
ki tabetllnl ikmal ile eve gel· 
nıı,u. O zaman ıöyle oQyilk 
ktıçGk bir cemi yet hayatı göriir 
gibi oldu. Sonra Almanya'da 
'•ılle ve daha sonra harp hu 

ô ' g tdQğQ eeylerl de yavaş yavaş 
dhnı~ından elldl. Şimdiye ka· 
dır bir kadınla otomobilde yan 
Yanı oturmamııtı ve binaen· 
•leyb eu anda eoyu çekllmlı 
kotoluk ıablle dOşen bir bahk 
llbl kınılmış blmıştı. Yoma· 
.. k Jaatıklar, gazel kokular 
Rltu'ı budaııu bir eadloe ile 

fzmir Memleket Ha&tanesi Rontken MO.tahassısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERf 
ve ELEKTİRİK iTEDAVİLERI. 

Yarümiyeo Ye Bilha811a RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Violc 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yıtpılır. 

ikinci Beyler Sokak J<'ınn Karem No. 25 

lzmir Liman işleri Umum müdür· 
lnğnnden: 

Birinci kordonun Konak öoQnden PHaport lekeleelne doğru 

oobeş bin metre murabbaı yerine Bandırma parke taşı döşenmesi 
işi için kapalı zarf uııullle yapılan teklifler uygun ve ytrlnde 
görftlmediğlnden hu işin pazarlık suretlle kestirilecek yerinde ve 
elverişli bir ilcretle istekllslne verilmesi kararlaştırılmıştır. 

lsteklllerlD 31 Mart 1935 güoOne değin şartlarını ôğreomek 
Ozere idareye başvurmaları ve pazarlığa girişeceklerin dörtbin 
liralık teminat mektubunu veya parasını bicll~te getirmeleri 
gerek.lir. 693 

Türk Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinden: 

Türk sanayi ve ticaret anonim şirk.etinin ııenelik adi umumi 
toplantı111 1 bu sene martın 31 inci pazar gOnü saat 10 da 
1zmlr'de Ali paşa meydanında TOrklye palımutçuları 
anonim şirketi ldart:haneslnde yapılacağındau, ortakların toplantı 

gilnOndeo bir hafta evveline kadar palamut ılrketinde murahhası 
mes'ul Bay Foad'a mftrıcaatle verecekleri ortaklık senedi karşı · 

hğında girme kiğıdı almaları llAn · olunur. 

Konı1şulacak işler 
1 1934 senesi işlerine alt lflare heyeti raporunun okun· 

maeı. 

2 31·12·1934 tarihinde biten, o senenin bll&nçosu ve kAr 
ve zarar heııabının okunması ile kabulü ve btıyetl lda 
renin zlmmetlnln ibrası. 

3 Hasıl olan kazancın sureti tevzii. 
4 Nizamname mucibince mftddetl biten iki aıanın yerine 

yı, kendilerinin veyahut başkalarının intibahı. 
5 19.,5 senesi için mftrakip tayini ile Ocretl miktarım o 

belli edilmeııl. 

6 Mlldürler tayini ile ftcret ve aylıklarının belli edilmesi 
ve verilmesi ve kendi azııından blrlle her türlG mua· 
melit ve ukudatta bulunması için idare heyetine ealA· 
blyet verllmeııl. 

7 - 1985 eeneıl ,içerisinde idare heyeti ıuaına nrUecek 
topl•ama Gcredala beW edllmetl. 

lzmir2 inci icra 
memurluğundan: 

Bay Halli Bilml'nln 
emlAk ve eytam bankasından 

ödO.oç aldığı paraya mukabil 

bankaya ipotek eyledJğl lzmfrde 
3 Onr.O. karataşt11 dokuz eylul 
sokağında eski 59 yeni 63 nu· 
maralı haneye glrlldlkte ufak 
bir taıtlık solda dokuz eyldl 
ııokağıoa nazır bir oda ve bir 
mutbık, 111ğda küçük bir oda 

ve htlsallodekl kapıdan giril · 
dikte sağda bir kömftrlQk solda 
bir hıll, merdivenle yukarı 

çıkıldıkta bir hayat yeri ve 
caddeye nazır lkl oda evin ar· 

ka!ında dar bir aralık, halka· 
pınar suyu ve elektirlk teslsa· 
ttnı !ıavl olan ve 900 lira kıy 

metinde bulunan mezkur hane 
nln mı mftştemllat 

M iilklyetl açık artırma eure· 
tile ve 844 numaralı emlak ve 

eytam bankao kanunu muci · 
hince bit defaya mahsus olmak 
oartlle artırması 17 ·4 ·9 3 5 çar· 
şamba gftnü saat 11 de lzmirde 
hftkumet lronağındakl 2 inci icra 

dairesi içinde yapılmak Ozert 
30 gfln mOddetle satılığa ko· 
nuldo. 

Bu artırma neticesinde satış 

bedeli her ne olursa olsun hor· 

cun ödenmesi tarihi 2280 nu· 
maralı kanun merlyete girdiği 

tarihten sonraya mftsadlf olmaeı 
haeabile kıymetine bakılmıya · 

rak ençok artıranın Ozerlne 
ihalesi yapılacaktır. Satıe 844 
numaralı emllk ve eytam ban· 
kası kanonu hOkftmlerlne g<>re 
yapılacağından ikinci artırma 

yo9'.tor. Satış peşin para 
ile olup mQşterlden yalnız yftz. 
de iki buçuk dellallye masrafı 
ılınır. işbu gayri menkul Oıe· 
rinde berh•ngl bir şekilde bık 
laleblnde buhmanlu ellerindeki 

Tl::J Q K iYE 

Z:IRL\L\T 
BANKASI 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAJ-tAT--~ O~Q 

resmi veni k ile birlikte yirmi 
gtın zarfında izmlr 21ncl icrasına 
mftracıatları 14zımdır: 

Aksi halde hakları tapu si 
clllnce malum olmadıkça pay· 
lışmadan hariç kalırlar. 5·4· 
1935 tarihinden itibaren şart · 

name herkese açıktır. Talip 
olanların yO.zde yedi buçuk te · 
mlnat akçHı veya mUli bir 
banka itibar mektubu ve 93ıi· 

2946 dosya oumıraslle izmir 
2 tocl icra memurloğu • 
na mO.racaatları ilin olunur. 

H. fş. No. 4:rn 654-

Izmir 1 inci icra 
memurluğundan: 

Bayan nimet fılk cemll'fn 
emlAk ve eytam bankasından 

ödftnç aldığı paray" mukıtbll 

bankaya ipotek eylediği lzmirde 
göztepe t r a m v a y cadde· 

sinde eski 765 taj 891 noma· 

ralı ve c"phesl demir parmak· 
bkla çevrili kapıden rtrllince 
bir miktar bahçe ' e bu .. adan 
bir merdiveni«' kapıdan eve 

glrlldikte geniş mrrmer döşt'll 

salon odası yan taraftı bir ara· 
hk karşısında bir oda ve dls· 
penç ve boradan bölmeli demir 

kapı ile mutbak ve helA ve 
alaturka hamam ve hl r aralık 

merdivenle yukarıda sofalı bir 

hizmetçi odası vardır. Zemin 
katından merdi venle Clst kata 
çıkılınca bir sofa caddeye nazır 
iki bOyOk oda, aı kaya nazır 

birisi balkonlu üç oda, bura· 
dan gene demir htilme kapu 
ile bir mutbak, halA ve ala· 
franga banyo dairesine geçilir 

ve bahçeye nazır bir varanda 
ile tekrar üst kat ınOstakılen 

kullanılabilecek şeklide ayrı 

bir kapı ile bahçeye inilir, 
aoığıda ayrıca üst ve ah katlı 

ve halt ve duolar olmak kere 

iki oda yanında garaj ve ya· 
nında çamaşırhktır. yan, arka 
ıaraf ları geniş bahçe ve mey· 
veli, meyvesiz ağaçlar bir kuyu 
ikt havuz ve ayrıca halkapınar 

soyu ve elektirlk tesisatı ve 
bodrum katında odun vesaire 

koymıya mahsus geniş yer var· 
dır. banka fen heyetince 8500 
lira satış kıymeti konan bu 
gayri menkulün maa mfiştemUAt 

Mülkiyeti açık artırma sure· 
tile ve 844 numaralı emlAk 
ve eytam bankası kanunu mu· 
clbfnce bir defaya mahsus ol· 
mak şart ile artırması 17 .4.935 
çarşamba gOnü saat llde lzmlrde 
hükumet konağındaki 1 inci icra 
dairesinde yapılmak Ozere 30 
gOo mOddeıle sahlığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde eatış 

bedeli her ne olursa olsun 

borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanonun merlyete 

girdiği tarihten sonraya müea. 
dlf olması hasablle kıymetine 

bakılmıyarak ençok artıranın 

Qzerlne ihalesi yapllacaktır. 

Satış 844 numaralı emlak ve 
eytam bankası kanunu hüküm. 
lerlne göre yapılaca~ından ikinci 
artırması yoktur. Satıe peşin para 
ile olup müşteriden yalnız 

yOzde iki buçuk dellallye mas· 
rafı alınır. İşbu gayri menkul 
Qzerinde herhangi bfr şekilde 

hak talebinde bulunanlar elle· 
rlndekl resmi vesaik ile birlikte 
yirmi gon zarfında lzmir 
icrasına müracaatları IAzımdır. 

Aksi halde hakları tapu si· 
cilince malum olmadıkça pay· 

(aşmadan hırlç kalırlar. 5.4. 
1935 tarihinden htbaren şart · 
name herkese açıktır. Talip 
olanlann yüzde yedi buçuk te 
minat akçesi veya mllli bir 
banka itibar mektubu ve 34·2293 
dosya numaraslle lzmlr 1 inci 
icra memurluğuna mtıracaatluı 

llh olaaar. B.lt. No. 400 T 6 ' 
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Ôksilrenler! Mut· 

Aylık elektirik • 
.laka (Okamentol) 

Masrahnız yüksek mi? ÔksOrilk Şekerle· 
rini 1'ccrnhe Edi· 

ı,nız ... içi gazJi cc 
c:C 
--' >
c:C 

lambalarını kullanınız 
cc 

Bu marka az sarfiyat, hol ışık, 
ve uzun ömilrludnr. 

U-1 
> 
z 
c:C 

Mehmet Tevfik 
>< cc 

Boynk Elektirik, Telefon ,.e 
Malzemeleri deposu. 

Ye Porjcn Şahapm 
En Üstün Bir Mils· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

cc 
LU 
c..o 
LU 
Q 

Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

Kışlada Müs. Mev. sahn alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Müstahkem Mevki sa. al. ko. nundan: 
Adet Cinsi Muhammen bedeli Temlnall movak.kate akçe3l 

Lira Lira Kr. 
1 Benta motörü 700 52 5 

Ciheti askeriye için yukarıda cine ve miktarı yazılı bir adet 
Benta motörü açık eksiltme euretlle satın alınacaktır. İhalesi 

7 ,mart,935 perşembe gfloü saat 15 te kıtlada .Met. mv. sa. al. 
ko. Donda yapılacaktır. İstekliler tartnameslnl hergftn komisyon
da görebilirler. MOnakaeasmı iştirak edecek talihler 2490 sayılı 

arttırma ve eksiltme kanununun ikinci ve Qçftncü ve şartna 
mede ·yasılı vesikalarlle blrlilı.te komisyona mdracaatları. 

20 25 1 5 3~5 

Müstahkem mevki ea. al. ko. nundan: 
Miktarı Cinsi Muhım. bedeli Beher kilosunun Teminatı mu· 

Kilo tahmin edilen fiati vakkate akçesi 
Lira kr. Kr. Sa. Lira kr. 

118500 
37000 
42000 

Arpa 7675 50 4 30 576 
" 1665 4 50 125 
il 1890 4 50 142 

MOnakaaanın şekli 

Kapılı zarf 
Açık mfioakasa 

ihale tarihi 
9,mart,935 .. 

" " 

Gana Saati 
Cumartesi 15 

" 
15,5 
15,5 

lsmlr Met. mv. kıtaat hıyvanatının yukarıda cins ve miktar· 
ları yazılı Oç kalem arpa ihtiyacı aç kıt'a tartnıme Ue ayrı 

ayrı ve hizalarında yazılı tarih ve gflnlerde blrlııl kapalı zarf ve 
ikisi açık münakasa ıuretlle kıtlada Met. mv. sa. al. ko. nuoda 
eahn alınacaktır. lstekltler şartnamelerini hergiln komisyonda 
görebilirler. Milnakaaaeına iştirak edecekler kapıb zarflarını 

ihale saatinden bir eaat evveline kadar kooıieyona vermiş bolu· 
nacaklardır. İstekliler 2490 sayılı arltmna ve eksiltme kanonunun 
ikinci ve üçOncO maddelerinde ve eartnamelerl.ode yazılı vesika · 
larlle blrltkte komisyona mftracaatlerl. 21 25 l 5 538 

Müst . .Mv. sa. al. ko. nondao: 
Miktarı Uzunluğu Geniııllğl Clnıl 

Adet Metre 
652 6,6 18 Potrel 

31 4,5 18 .. 
44 3,5 18 " 
80 4. 18 " 
13 7 18 .. 
1 8 18 .. 

821 
Met. mv. :ihtiyacı Jçln yukarıda cinsi v11 miktarı yazılı 821 

adet potrel demiri kapalı zarf usolile sahn abnacıktır. lbaleal 
14,mart,935 perıembe gilnft saat 15 te lzmlrde kıtlıda Met. mv. 
aa. al. ko. nonda yapılacaktır. Muhammen bedeli 9000 liradır. 

Teminatı mo.akkate akçesi 675 liradır. Talipler ıartnıme sure· 
tini her gnn komisyonda görebilirler. İstekliler kapalı zarf JarıDJ 
thıle saatinden bir saat evvel komisyona vermlt bulunacaktır. 

lsteklller 2490 sayılı artırma ve ekeUıme kanununun 2 inci ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamede yazılı veılkalarile birlikte 
ihale saatinden evvel komisyona müracaatlerl. 1 5 8 13 647 

111111111111111111111111111111111111 il 111111111111111111111111111111 il il il il il il il il il il il il 111111 
= . .. -
= IZMIR 

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

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

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

Bir senelik mevduata 
Allı aylık 
Vadesiz hesabı 

% 6 
o/o 4.,1·2 
% 4 faiz verir. 

--

SIHHAT 
ECZANESi 
Hamdi NOzhet 

Ucuz, taze, temiz llAçlar bulunur 

Kuvvetli !Uils bil 
lstiyenlcr Sıhhat 
SOrgOn Haplarını 
Arasınlar. 

Maruf Eczaneler· 
df!n Arayınız. 

-c..o 
>
c:C 

"' 
11 Başdorak - Büyilk Sa· 

lebçl Haoı karşısıoda. ' ,, 
Türkiye Ziraat Bankas1 lzmir Şu

besinden: 
Banka emvalinden killmcllerdo suluhın namlle maruf mığa1ı 

bir sene müddetle icara verileceğinden 28,2,935 tarihiodeo hl· 

haren yirmi gün maddetle milıayedeye vazedllmlttlr. 

20,3,935 tarihinde birinci ihalesi yapılacaktır. Taliplerin o/o i ,5 

pey akçelerile Ziraat bankasına müracaatları . ~27 

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

0:.ıgmör Şubesn 
ikinci kordonda Borea civarında kendi blnasmda 

TELEFON:2363 ····----
Hertürlü Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

MQsait şeraitte mevduat kabul edilir -
Hububat, QzO.m, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vesair emtia komusyonculuğu ya· 
pılır. Mallarm vftrudunda sahiplerine en m0.88· 

_ it şeraitle avans verilir. 
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Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şu-

besinden: 
18·2·935 larihlnde kapıh zarf h ihalelelerl yapılacağı 27·1 ·935 

de Yeni Asır 1·2·935 de Anadolu 6·2·935 de • Milli Birlik ve 
l l '2·935 de Hallnneesi gazetelerinde UAn edilen Yunanlı emva· 
lloin ihaleleri 13·3 935 tarihine pazarlığa bırakılmıotır. Satış 

gayri milbadll bonosn veya peşin para ile nakten yapılar. Kıy· 

meıl muhammeoeal lkibin lira vP-ya daha ziyade olan emvalin 
ibalel kat'lyelP.rl lstlzana tabidir. Malın eatıldığı ıeneye ah devlet 
vergi ve belediye resim ve sair bütQn masraflar mOtterlye aittir. 
lstiyenlerln yüzde yedibuçuk teminatlarile birlikte ihale gClnil 
ıaat 14,30 da ziraat bankasına müracaatları 635 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanları 

Ankara M. M. sa. al. ko. nundan: 

BeşyOz doksan lklbin tane muhtelif eb'atta perçin çivisi, sek· 
ıen sek.iz bin tane çift gözlfl pul altmıt bin tane yarım yuvar· 
lal halka yirmi betbln tane çift dilli toka yü. kırk yedlbln tane 
rarı keıme boca yüzylrml yedlbln tane köpraın ıtlrga yflzyet · 
mi.; yedlbln tane köprOsaz sürgil, kapalı zarf la ekslltmiye lrn· 
nulmuştor. Umumunun tahmin edilen bedeli onyedlbln yediyGz 
oıuzblr lira eekeeo koruıtur. İhalesi 19,3,935 salı gQntl ıaat 
14 tedlr. Muvakkat teminat 12:39 lira 89 kuruştur. Şartname· 

sini puaeız rıılmık ve örneklerini görmek lstlyenler hergan öğ· 
leden sonra komleyona uğrlyablllrler. Ekslltmlye girecekler mu· 
vakkat banka teminat mektubu veya maliyeye yahrılmıt teminat 
mok.ıbiU alacakları makbuzlarla arttırma, eksiltme kanununun 
2 inci ve 3 üncG maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte teklif 
mektublarını ihale ıaaılnden enaz bir ıaat evvel M. m. v. ıa. 

al. ko. oonı vermlı bulunmal1rı. 1 5 10 14 626 

~"'ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"CERES,, Hpuru 10 m.rtta gelip yakana boplttıktan ıonn 
sonra Burgas, Varoa ve Köstence için yük alacaktır. 

"ORESTES,, vapuru 10 martta gelip 14 martta An•erı, Ro· 
terdım, Amsterdam ve Bamborg için yak alacaktır. 

"CERES,, Hporo 24 marttan 28 marta kadar Anvere, Roter· 
dam, Amsterdam ve Bamborg llmaoları için yak alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LlNlEN 
"BEDRUN,, elyevm limanımızda olup 2 martta Roterdam, 

Hamburg, Copenhagen, Dantzlg, Gdyntı, Goteburg, Oılo ve 
lskandfnnya Umanları için yak alacaktır. 

"ROLAND,, motöra 20 mıutta Roterdam. Hımborg, Copen· 
hagen, D11nızlg. Gdyoia, Goteburg, Oıtlo ve Jsbodinıva Uman· 
ları için yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lımlr Nev· Y ork arasında ayda bir muntazam ıefer 

"TAMESIS,, Hpuru 19 martta (doğru) Nevyork lçfn yük 
alacaktır, 

"}UNOS., vapuru 20 olsaoda ( Doğru ) Nevyork için yük 
alacakıır 

SERViCE MARITbt UOUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"ALBA JULYA,, vapuru 12 martta gelip 13 martta Malta, 
Cenova, Marsllya, Bareelon ve Cezalre hareket edecektir, 

"PELES,, vapuru 6 nieanda gelip 7 nieanda Malta, Ceno'fl, 
Marsllya, Barselon V1' Cezalre hareket t"decektlr. 

Hamit: lıAnlardald hareket tarihlerindeki değltlkllklerden acente 
meı'ollyct kabul etmez. 

Fazla tafeiltt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye tlrked 
binası arkasında Fratelll Sperco acentahğına mGracaaı edllmeal 
rica olunur. Telefon: 2004 . 2005 

~Doktor 

Ziya Hamdi 
Kulak, Burun, Boğaz ruütahıNııı. Comadan bqkı 

hergtln baetalarını 3 ~ 6 ya kadar kabnl eder. ıldnel 
Beyler soka~ı, Beyler hamamı kartııı No. 4 l 

V. N. 

VV. ~,. H. Vaıı 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LIN1E 

" TBESSALIA ,, npnru 5 
martta bekleniyor, 7 marta ka· 
dar Anvere, Roterdam, Bam· 
burg ve Bremen için yak 
alacaktır. 

ARMEMENT B. SCHULDT 
BAMBURG 

" HA~SBURG" vapuru 27 
tobatta bekleniyor Bamburg ve 
Anvereten yok çıkarıp Roter· 
dam, Bımburg ve Anverı için 
yilk alacaktır. 

" TROYBURG ,, vapuru 23 
martta bekleniyor, Bamburg 
ve Anvereten yak çıkarıp An· 
ver!, Roterdam ve Hamborg 
Umrnlarını yok alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSHıP 
CORPORATaON 

•
1 EKSARCH ,, Hporu 3 

martta br.klealyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

"EKSECUTİVE,, vapuru 19 
martta bekleniyor. Nnyork 
için yak alacaktır. 

TELEFON: 3686 

Olivier ve şüreka· 
sı Limitet Vapur 
Acentası 

CendeU ilan. Birinci Kordon 
Tel. 2443 

The Ellerm1..:-ı Unea Ltd. 
" MARONIAN ,. vapuru 22 

tubatta Londrı, Bull ve An· 
vere'ten gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayni zamanda Lond .. a 
ve Hull için yilk elacaktır. 

11EGYPSIAN11 vaporn ay IO· 

nunda Llverpool ve Sevanıea· 

pan beld«'nmtktedlr. 
" THURSO ., vapuru mart 

ort11ında Londn, Boll ve An· 
vere'ten gelip tahliyede bala· 
nacak ve ayni zamandı I.oncln 
ve Hull için yak alacakbr. 

1 ·FLAMlNIAN11 npara mart 
ortasında Ll verpool n Snneea· 
dan beklenmektedir. 

Not Vurut tarihleri n ••· 
parlann lalmlerl laerlne deni· 
tfkllklerden meı'ullyet kabal 
edllmes. 

N. B. - Gellt tarihleri ye 
•apur tarihlerinde ıcentemll 

hiçbir mee'allyet kabul etmes. 
Telefon Nn. 2007 . 200~ 

Tayyare Piyangosu 
5 inci ketide 11 Mart 1935 

•• 
ADET L IRA 

1 Maktrat 20000 
1 ikramiye 30000 
1 

" 10000 
1 ,, 4000 
1 ,, 3000 
2 ,, (2000) 4000 
4 ,, (1000) 4000 

30 ,, (500) 15000 
50 ,, (160) 7500 

100 " (100) 10000 
300 ,, (50) 15000 
510 ,, (30) 15300 

1000 137800 
500 Amorti (20) ıooo 

1500 Adet 147800 


