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Ankara, 5 (A.A) - Reiııicüm· 

hor Atatilrk'ün Cümhur baokan• 
lıgıoa tekrar ıeçilmesinden ötürü 
Almanya ve :Lehistan devlet reis
lerinden gelen telyazılari!e Ata· 
türk'üo cenblan arağıdadır: 

daki Asiler Müşkilaı içinde Bulunuyorlar.. k.:ı~:,::: 5.~!:!u -,.::::!':: 
• ıııı ... • •• •• mü mQoaeebetlle muhtelif hd· 

Venizelos Taraftarı Papanastasyon Arayı Bulmak istiyor. Averof Ya-

Türkiye Reiııicümburu Ka· 
mal Atatürk 

ralıdır. Plastıras ltalya'dadır. Ağırtopçu Ateşe Geçiyor. 

(Ankara) 

Türkiye R iııicümhurluğuoa 
tekrar intihablanndan: dolayı Zatı· 
devletlerinden aamimi ... tebrikle· 
rimi ve şahsi aaadetile Türkiye· 
nin refahı için olan hararetli te• 
menoilerimi kabul etmesini rica 
ederim. 

Jguace Mosciski 
Bay lgoace Moııciski 

Lehiıtan Reiticümhuru 
(Varıova) 

Heiıic6mhurluğa tekrar inti· 
habım m6aaaebctile:zatıdevletleri 

tarafından beyan edilen nazikane 
tebriklerden dolayı pek mütehas· 
ıia olarak samimi teoekkürlerimin 
ve pbei aaadetinizle Lehistan"ın 

refahı"' için olan temennilerimin 
kabulünü rica ederim. 

en 

Kama1 • AtaUlrk 
Hei8İc6mhur Kamil} Atatürk 

(Aokara) 
Tekrar eeçilmeoizden dolayı 

samimi tebriklerimin kabul 

Kabineye yeni giren Bay Metakııas, arayı bulnıık irıtiyen 

Papanaıtaeyo, Bıy Venizelos ve Bay Plastras .. 

Plastıras f tal yada 
Brlndlzl, 5. (A.A) - Gene· 

ral PlastırH buraya gelmiştir. 

Torpil dôkOldO: 
l.ondra, 5 (A.A) 

dan bildiriliyor: 
Atlna· 

BugOn bir deni• barbı ola· 
cağı tab111lo ediliyor. Denls ıe· 

(erlerine ~apalı olan Selini .. 
limanı methallne pekçok torpil 
dökQldOğO blldirllmiı:ıtlr. 

Bulgar'lara teslim oldular 

turalya'ya gitmesi mukarrer 
olan dört motörl6 lngUlz tay· 
yaresl Brlndlziden hareket etme· 
dlğl gibi Adna ve letanbol'a 
gidecek olan tayyare de. yola 
çıkmamıştır. 

24- Saat mllhleı: 
Atlna 5 (A.A) - ~Royter 

Ajıneı bildiriyor: 

buyanılmaıı ricasına saadetiniz 
hakkındaki eıı ııcak temennile
rimi terdif ederim. Yuuaniııtan haritaııı Sofya 5 ( A. A ) - Royter 

ajansından: Hududun zorlanma· 
sına mAnl olmak için hodud 
karakolları takviye edllmietlr. 
Petrlçe 100 Yunan mdlteclsl 

Selllnik'te toplanan hOkü· 

met kuvvetlerlle general Ka· 
meooe tarafından komtndı 

edilen ael (kuvvetler ıraıundı 

ilk mtlsademe Strlma yakının· 
da vukubolmoıtor. Asiler ric'at 
etmlılerdlr. Harbiye nasırı ge· 
neral: K.ondlllı aellere teılim 

Adolf Bitler 
Alman Baıvek.ili 

Bay Adolf Bitler 
(Berlin) 

Terkiye Reilicümhurluğuna 

tekrar intihabım mılnaaebetile 

leıide buyurdukları telgraflardan: 
dolayı Zatıdevletlerine ııamimi:ııu· 
{ı.tte letekldlr ve şahsi ıaadeıleril 
için olan en hararetli t temennile

:nmin kabulünü kendilerinden 
rica ederim. 

Kamil Atatnrk 

Atine, 5 (A.A) - Royter 
ajınıı bildir· yor: 

layanın bu sabahki nziyetl 
ondur: Asi kunetler .-ıtrlmon 

ırmı~ıoın ötesine rical etmiye 
mecbur olmoılardır. Asi kov· 
vetler şimdi htllu1met kuvvet· 
lerl tarafından çevrilmiş bolun· 
maktadır. HOktlmetJ kuvvetleri 
Seliolk'ıen gelen kıtaat ile mi · 

ralay Yallııtlraeın kumandasında 
bulunub İııkeçeden geçerek 

Paris'te Türk'lük Etüdle
ri Merkezi işe Başlıyor .. 
Donden itibaren ilmi ve Mühim 

Konferanslara 
Ankara 5 ( A.A ) - Maarif 

VekAletlnden bildirilmiştir: 

Pırlı'te açılaa TClrk'ldk eUid· 
lert aıerkezl 1935 yılı sarfında 
lllobtellf tarihlerde Tdrk dlllne 
Tark tarihine n medeniyetine 
l•alll).k eden meı'eleler etrafın· 

Başlanmıştır .. 
da konferınelarlverecektlr. Bu 
konferansların gdn ve eaatlerl 
eöyle teııblt edilmlttlr. 

25 eohat pazartesi gOnO saat 
17 de Sorbonda tezler ıalonun· 
da TGrklye Parla hilyOk elçisi· 

- Sonu 4 Qncil yOzde -

bGUin moknemetl lmkloeız 

bırakmış olan fırkadan mCl· 
rekkeptlr. Poroy'da ael bir ta· 
hor ellAhlarını teıllm etmlttlr.~ 

f Nlgrhte de Hller;yakalanmıştır. gelmle, silllbları ahnmıetır. Bu·? olmak için 24 saat mOhlet 
Sonu:4lnc6 ııahlfede -

Elli Kruvaaörü 

SelAnlk havı meydanından 21 
bombardıman tayyareei kalkmış 
ve Makedonya asilerine bClcu· 
ma haelamıetır. 

Halkevinde 
BugOo Değerli 
Bir Konferans Var. 

•• 
Bogdn saat onyedlde Halk 

evi aalonunda Erkek Muallim 
Mekteb müdürü Bay Refet 
Tok tarafından: 

Bugftnkll Jçtimai 
Cereyanlar 

dudun öte tarafından ağır top 
sesleri gelmektedir. 

Asiler eziliyorlar: 
Atlna 5 (A.A) - Şarki Ma· 

kedonya ullerlnln hilkllmet 
kuvvetlerine karıı moknemet 
lmkAoeızhğı dolayHUe teslim 
olacakları zaonolonmaktadır. 

Ati kuvvetler miktarının mec· 
muo 2500 den ibarettir. en 
kıl.met kuvvetleri ilerlemeye 

baelımıetır. 

Mihıakaliit aksadı: 

kumet nlslerinden ve devleJ 
adamlarından İsmet lnönd'ne 
gelen tel yazılarlle Baıbakanı· 

' mızın onlara gönderdikleri 
cevabin aşığıdıdır. 

General ismet İnönü Ba, 

bakan 
Ankara 

Bugftn bana zatıdevletlerlnt 
uzun seneler barışın genel 
menfeati için komou ve dost 
ulusu refah ve bQyüklOk yo· 
landa Sl'IVk ve idare ettiğinizi 

görmek temennlıile mCltera · 
dlf olarak kendilerine en la· 

mimi tebriklerimi arzetmek 
için açılan mes'ut fınattan 

bcıyak bir memuonlyetle illi· 
fade ediyorum. 

Çaldarlı 

Bay ~aldırlı Baebakau 
Ati na 

Nazik telgrafıuısdan dolayı 

hararetle tetekkClr eder n 
dost ve adi ulusun Hadeti 
için olan hararetli temenni· 
lerlmle birlikte eadık doıtluk 
ve yakıek bOrmet hlılerlmlu 
kabulGnd rica ederim. 

lımet 1nnaG 
Başbakan lımet lnönG 

Ankara 
Dost TGrklye Ctımhnrlyed 

- Sonu 3 6ucCl yClsde -

Yazan: M. Ayhan 
Arkada~ımız Orhan~Rahmi'nin 

Anadolu için hazırladığı en 
nefis ve en son romanı. 

Menoo üzerinde çok de· 
geril bir konferanı verilecek· 
tir. Halkımıza bu konferan11 
dinlemelerini tınlre ederls. 

akında Anadolnda ~----__ _., 

Brlndfzl, 5 (A.A) - Yona· 
nletan'da zuhur etmle olan le · 
yan dolayıelle ha memleketle 
olan hna ve deniz mtınakalAtl 
lnkltaa ogramııtır. Boraya gel· 
meal lcabeden Triton lımlndekl 
Yunan gemlıl Pire Hmuunda 
kılmıfbr. Bladlltla n ATU• 

Yakında Bu Boyok Tefrikayı Ana· 
dolu Stıtunlarında Okuyacaksınız. 
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Başbakan ...... 
Hnkômet Reis
lerinden Tebrik 
Telgrafları Aldı .. 

1, G nn R"\'ı nn nıııtı ş a n::a ~ O ) ızmir'de . 
~~~~~~u~ u~~~u~ u~~~~u~~~~lY~~~~lY~~~~~~~~lr~.~~ ~~~~lenme~aziyeti 
Yağmurun Kazalarda 
Yaptığı Tahribat Mühim .. 

Telefon Köşklerinden 
Bedav!l Konuşanlar .. ...... 

- Batı linci aahlfede - S ~ ) U M dd J • Ak 
htllulmetlnin ıefl mevkllnde eıer er zun Q et çın tar-
denmlı ve moauam fHllye·.,,..~ ....... ~. ma Suretile yapılacaktır .. 
da~nİıtrcM"""filUDlliifr ... gtt. 

Hatır ve Hayale Gelmiyen Torlo 
Torlo .Hileler. Icad Etmişler .• 

ntlnde Sovyetler blrUğl komi· 
ıerler heyeti namına ve kendi 
namına ıaheınısda Tarklye'nln 
ulusal letlklll madaf li, genel 
banııa aanılmaz tarıftannı n 
Sovyetler birliğinin dostunu 
aelAmlamalda hıhtf yarım. Size 
btlyak Tark ulusunun saadet 
n refahı için hararetle yeni 
manffakıyetler temenni ede 
rlm. 

Molotof 
Bay Molotof 

Aydın Demlryolo azerlnde Gece nktl 80 tehllkeılne ma· 
son yağan olddetll ve devamlı ruz kalan yete Nafıa daimi 
yağmurlar yClzDnden hasıl olan amelelerlnden bir kısmı gönde· 
tıhrlbatı görmek için teftlıe rllmlı, çalııtınlmığa baelanmıt · 

çıkmıı olan nafıa hıemGfettlıl tır. Tire kaymakamı Bay Ga· 
Bay İlmi tetkiklerini bitlrmlo fur'un zamanında aldumıı ol· 
ve oehrlmlze [gelmlotlr. Aydın doğu tertibatı Vali General he· 
demlryolu kumpanyası; bozuk ğenmlotlr. VUAyete dan gelen 
hattın m6hlm bir kısmını tamir mıhlmata göre hayvanca telef 
ettlrmlıtlt. Karapınar· Germen· ve kıyıp yoktur. 
clk istasyonları arasındaki ha· Su baekınıaa ağrıyan araslde 
sar çok mtıhlmdlr ve 1300 hoeole ~elen zarar ve ziyanı 
metre uzunluğundadır. Sel ea· teıblt için mahalli kaymakam 

Moskova ları pek fazla geldilf için köp· ve kredi kooperatif memurunun 
Tamamen T6rk · Sovyet dost rdlerin gözleri bu suları kartı lttlrıkil11 birer heyet lıe baıla· 

luğanon lnkloafı ve iki mem· tarafa geçlrememlı ve bu yftz. mııtır. Zarar gören köylClye 
leketlmlıln kunetle bığb ol· den yolun mahlm bir kısmı yırdım edllmeal için de tedbir· 
duklan bant fikrinin kuvvet· bozolmottor. ler alıomıtbr.{Kredl kooperatif· 
lenmeel içinde geçmlı olan Kırk metre azonlo~uada, iki lerl bu gibi vatandıılara yar · 
rl ı ı dımda bulunacaktır. yaaet m n onuncu yıldöna. metre derinliğinde bosulmoı 
mtlntl hatırlatan sözlerinizden Bazı yerlerde tarlaları örten 

yerler nrdır. Bunların tıı ve suların çekllmeıloe yardım için 
dolayı bllhaeea matebH1le ola· Lom doldurmak sure tile bile -- - - - · • mClteyakkıi hareket - edilmesi 
nk eu huaretJI teşekkOrlerl· tamirleri çok glç ve ozon ıa· hakkına wllAyetten direktif 
mi ve doet Sovyet uluslarının ma miltenkkıftır. Onun için verllmlıtlr. 
1Udet ve refahı için olan te· ha bozuk sahadaki yerde aktar· Ve fen memurları dı it hııında 
mennllerlml lblAğ ederim. mana earetlle trenlerin iılemeıl bulunmaktadırlar. 

ismet laönd ô muvafık gördlmde ve aktarmalı Konya 6 (A.A) - ğleye 
İtmet İnöntl Batbakan eeferlere baılınmııtır. doğra hava tekrar bosarak 

Ankara Kaçtık Menderes mıntaka· olddetll yağmur yağmıya başla· 
Ctlmhurlyet Reldnlıln, slze sında olddetll yağmurlar ylzftn· mıı, sonra dola ve kara ce· 

hllk6meıe rlyaıet etmek vazı. den hAeıl olan ıellerln yaptığı vlrmlttlr. Hava kapalı ve yığ· 
fealnltevdl ettiği ganan onuncu zararlar; vlllyete son gfllen ma·, mor hıflf yağmaktadır.ı 
yıldôntlma mabaeebetlle çok himata göre ehemmiyetlidir. - Teklrdağı 5 (A.A) -= Tekir· 
hararetli tebriklerimi eamlmi ; Devaml;j;gmurlardÜ-Bosd;f dağ ve havallslnde 12 saatten· 
bir ee.tnçle lbllğ ederim. Ka· berindeki karlar da erlmlı, beri kar yağmaktadır. Havalar 
mil Ataıtırk'Gn mGnener ldı· kar sularının ııağıya inmesi so~umuıtor. Sarayköy n earay 

Şehrimizdeki otomatik tele· 
fon kötklerlnln bazı kimseler 
tarafındın bozulmak.ta oldugo 
göralmektedir. Bazı çocuklar 

yirmi paralıkları tramvay tekerlek 
lerl altındı ezerek bet kuroı· 
lok bayak.lagane sokmakta ve 
bunları telefon kötklerlndeld 
kutulara atarak istedikleri yer· 
lerle görftımeğe movaffa~ ol· 
maktadırlar. Hrher aldııımıza 

igöre otomatik telefon ılrketlnln 

Nazilli Pa
muk istasyonu 
Bnyıl TecrO-
beler Yapacak! .• 

Zlnat Bakanlığından ıehrl 

mlzdeki alakadarlara blldlrll·: 
-dJğlne göre Nazllll p;;Dik ~~ 
tasyonu taılılannda genlo mlk· 
yastı tecrGbeler yapılacak, moh· 
telif nevide pamuklar ekilecek· 
tir. Ziraat Bakınlığının bu tec· 
rdbelerden maksadı en iyi elyafı 
ihtiva- eden pamuk clnılnl 
elde edebilmektir. Ziraat mi· 
darlaga; Afyonkarahleannda 
yetloen Akala cinai pamuk to· 
humlarındın 2000 kilo tedarik 
ederek Nazilli pımok lstaeyo· 
nuna gönderecek ve bu yıl 
bu cine pamuk Gzerlnde de 
tecrQbeltr yapılacaktır. 

retlnde adi Tark uloıonun re· yflzftnden Tire _ Torbalı ooseel kazalarını yeniden göçmen 
faha için olan yakeek alkalerln korkula bir hale gelmlttlr. Bu gelmlıtlr. VllAyet bunlara he· Bazı Maarif MfldOrle-
talaakkukandı elde edilen par ıose yıklnlndekl köyler arazisi men yer v~ tohumluk buğday rinin Selibiyeti Arttı 
lak muvaffakıyetler, zatıdevlet· ıular altındadır. K.ayltıler; yeni dağıtmıottr. 
l rl l l L f L E 5 (A A) İLi MHrlf madilrlerlnln eelAhl· e ne a DA •• .. ınma eserinde eel baekınlarına mlnl olmak ve rzorom . - .. 
ve iki ulmumuz arasında mn· tarlalarını örten ıolan akıtmak gtlndenberl tlddetll lodoı fırtı· yetlerlnln genlıletllmeelne ald 

d ltdfı L d l Lt dl F t d tali matnamenln Bakanlar Be· ea a .. ın ve oıt uğun te· için elbirllğlle çalıımakta, su naeı esme .. e r. ır ına an 
yldlndekl hlueyl haklı bir go· yollan açm•kta, sedler yapmak· birkaç e.tn damları yıkılmıı yetince taadik edlldlAl haber 
rarla derplı etmlye imkAn ver· tadır. Do önleme tedbirlerinin ve bir ev çökmatttlr. Nafueca alınmıotır. Öğrendiğimize göre 
mekıedlr. Tarklye oluıooon fayda vereceği tahmin ediliyor. zayııt yoktur. bu talimatname ile maarif ma. 
ye tellerinin meziyetlerine Vail General KAsım Dlrlk; darlerlne ilkmekteblerden bat· 

Tire'de Yeni Mek teh L L hl ı l ı medyun oldutu ıerefll mevkii eeylAba maraz kalan yerlerden •• ortame .. te ere lee erin 

umumi görG.ıme kötklerlnden 
timdiye kadar 20 kilo yirmi 
paralık çıkmıttır. Bazı kimse· 
ter de yumruk vurmak soretlle 
parasız muhabereyi temin edl· 
yorlır. 

Eıdlrllmlı yirmi paralık bir 
nikelle görGomek Qzere olan 
birisi geçenlerde tutolmoı, 

mOddelomomUlğe verllmlıtl. 

Mflddelumumlllk bo vak'aya 
hukuki noktadan tetkik dmlt 
ve ılrketln hukuk mahkemesine 
dan açması lbım geldiğini 

bildi rmlıtir. 
Şirket mtldtlrl lee; paranın 

teklini değlıtlrmenln suç oldu· 

ğo noktaıından bn gibllerln 
ceza mahkemelerine verilmesini 

istemektedir. Bazı kimseler 
mikrofonun terelle, bazı kim· 

eeler de tramvay tekerleklerine 
eıdlrllmlı 20 paralıkları dele· 

rek bir ip takmak ıuretlle 

umumi köıklerden göraoeblll· 

yorlardı. Köoklerdekl mikro· 
fonlara birer bobin llhe edil· 

mek ve kutulara da iple earkı· 

tılın paraların ipini kesmek 

için birer bıçak konarak para· 
sız göraımek lstlyenlerln hare. 

kellerine nihayet verilmektedir. 
Şirket senede amomf görtlıme 

köıklerlnden 8 -10 bin lira va· 
ridat temin etmektedir. Fakat 

bazı kim8elerin umumi maki· 
neleri bozmaları yOzanden bu 

köıkJerln kaldırılmuı da daı6· 

nalayormoı. Şirket; bu glblle· 

rln totolmuı ve cesalandml· 
maeı için tlrkeıln nafla komi· 

8erllgl vasıtaıile vllAyet nezdln· 
de teıebbaıte bulonmoıtur. 

Mevltıd 

. ···-1934 yılında belediye evlen· 
me dalreılnde 1104 çiftin 
evlenme muameleleri yapılmıı· 
tır. 933 yılında evlenenlerin 
miktarı 1121 idi. İkinci kA· 
nun ayında 130 çlf t'ln evlen 
meslne mukabil ıobat ayında 

evlenenler 67 çlf ttlr. Yaptı· 

lımıs tibklkafa · ~re blllıaa· 

sebebi ıobıt ve mart aylarının 
evlenmek için halk uaıında 

ağureoz sayılması gibi yanlıı 

bir itikattır. Buna inanan bir 
k11ım halk nisanda evlenmek 
için evlenme dalreelnde ma•· 
melelerl bitmlt olan kAğıtlannı 
bekletmektedir. 

Millet Meclisi 
Encümenleri 
C. H. F. Gru
bunda Konuşuldu 

Aakara, 5 (A.A) - C. H. F. 
partisi kamutay gruba bqbn· 
lığından: 

C. B. F. partisi kamutay 
gruba ıaat 15 de grub bat· 
kan orontagı Erzincan say· 
luı Saffet Ankanın batkan· 
hğı altındı toplınmıı •e ka· 
motay enctımenlerlle geçen 
kamutay toplantılannda partice 
yıpılmuı kararılaımıı özel en· 
cilmenlerln yeniden kuralma· 
lın yöndeml berinde görtlfGl· 
mOttGr. 

Bay Hitler 
Sarda Hastalandı 

Berlln 5 (A.A) - Alman 
lıtlhbarat btlromnd,an: 

Sarbrak eeyahatİ emannda 
bay Hltler'ln hafifçe eoğak 

aldığı bildirilmektedir. Bay 
Bltler'ln eeıi fulı baılmııbr. 

Doktorlar bir mtıddet için 
istirahat edlb konoımamuım 

tavsiye etmitleıcllr. Bu oeralt 
alımda Alman hdk4med dıt 

lılerl bakaabğı vuıtaelle İngiliz 
sefirine hafta içinde Slr Con 
Saymenln yapacagı ziyaretin 
bir haıka zamana bırak1lm•11 

için ricada buloamuıtar. 

Utlkbılde de legale devam ede· gelen telyazıları herine dftn Nafıa batmtlhendlıl 8. Meh· mftrakıbe ve idare sellhlyetl 
cektir. Zabdevletlerloin taluf Tire kazuı köylerine gltmlı, med ve vllAyet mimarlık ıobesl de verilmektedir. Talimatname 
... deıl lcln olan temennilerimi tedklkat yıpmıetır. Clnr kaza Bay Necmeddln Tire kazasında ılmdlllk lstanhul, Adanı, Kon· 
anederlm. kaymakımlı)dınna lbımgelen lntaatı bltmlı olan tam teıkl· ya ve lsmlr vll&yetlerlnde tat· 

Hlllllahmer reisi Dr. Bay 
Cevdeı Fuad ve kimyager Bay 1 tal ya 

Sallblddinln geçenlerde vefat "den H b • 
valdelerlnln robunu taziz için a eşıstan 

Yevtlç Baıbakan direktifler verllmlıtlr. Zararın 14tb ilk mekteb binasının kat'f blk edilecektir. Bonon sebebi bu akıam Kokeryılı camlfnae 
Bay Yenle; Batbakan genlolemeslne mAnl olacak ted· kabul keıflnl yapmak için dan y6kıek tahsil görmaı maarif yatsı namazı kılındıktan sonra 

Belgrad birler aldınlmaktadır. Tlre'ye gltmlılerdlr. mtıddrlerinln aslığıdır. mevlGd okunacaktır. 

Zatıdevletlerlnln rlyaıetlmln Lltvlnof dostlok hlulyatımta birlikte te· dolayı zatıdevletlerlne hararetle lerl arasında mevcud lttlrakln 
onunca yılı mlnaeebetile temen· Bay Lltvlnof hariciye komleerl şekkarlerlmln kabolGnG rica tetekkar ederim. Komıu ve meeod bir surette akla buldoğu 
nUerlnl ihtiva eden nazik tel· Moekova ederim. do8t memleketin hilklimet reisi barıı teık ' IAtına mastemir bir 
gnfınııdan pek mfttebauls ola· Nazik telgnfınızdan pek mfl· lemet lnöoil tarafından göaterllen bu nulk surette bağlı maemlr bir ılya· 
rak en haruetll teıekklrlerlmln tehuelı olank, 1amlmi dostluk Batbakan İsmet lnöntl ve dostane ılAka memleketimiz setin laklıafı için olan aamlml 
bboltınd kendilerinden rica hlelerlmln ve ıabeınız ve btıyilk Ankara arasında peklımeslnl kuvvetle temennilerimi terdlf eylerim. 
ederim. Hakkımda ve mensob komıo ve dost oloe için olan Yeni hilklimeti teıkll ettiği· arzu ettiğim ve peklımeel arzu· Plyer Laval 
olmakla mClftehlr bulunduğum temennllerlmln kaboltınil rica nlz ve iktidar mevkllne geldi· sona zatıdevletl tarafından bu Hariciye Bakını Bay Plyer 
alaa hakkında dost ve miltte· ederl1;11. ğlnlzln onuncu yıldönGmlna kadar aamlmlllkle lttirak edilen Lıval (Parls) 
ilk memleketla.mtımtaz bıtba· bmet lnönG tes'it etmekte olduğunuz ıu sıkı mtlnuebetlerln yeni bir Genenl lemet lnöntı'ntln 
kanı tarafından beyan edilen Baıbakın ismet İnôntı anda gerek benim ve gerek sımanulır. baıkanlığının ve benim hakan· 
hlallyaı biltiln TGrklye'de his· Ankan Bulgar hlklimetialn en aamlmf lemet İnöna lığımın onuncu yıldönOmd mi· 
edilecek bir doetlak zlmanıdır. Btıyak memleketlnlslo refahı tebriklerinin ve zatıdevletlerlne Hariciye Bakanı Bay Tevfik naeebetlle irsal boyordoğunos 
Bagfln oA'fonda çalıımıı ve için me11l ile dolu nzlfenlsln gazel memleketinizin saadet ve RGtdl Araa nazik telgraftan dolayı bllbaeea 
çab .. cak olduğum memleketi on aenesl hına mes'uliyetli n· refahına Tdrklye ile Bo1garistan Ankara teıekklr ederim. Bu nazik ali· 
ull ve ıerefll Yogoelavya'ya slfenlse tam bir sıhhatle dnam arasında dalma komtolok ve TOrklye'nln Rehlclmhor ta· ka bizi hararetle mftteh .. ıı 
balJıyan rabıtaların uğlamlığını temenni etmek fırsatını ver· dostluk milnuebetlerlnln lnkl· nfından bqlanın eaere Baıba· eımlıtlr. Baıbakan hakkandı 
~örmek benim için bllhuea mektedlr. Bitin memleketimiz 1 L ve benim hakkımda g&ıterdl""' 

ıafına ayni parlak movaffıkı· kan ••ta ve Hariciyede on sene 6" 
mucibi memnuniyettir. tebrlklerlme lıtlrak ve Tarklye • d nls doetane ,..~hlulyattın dolayı 

ı 1 yetle çahımak temennflerlmln sarıın a mesai arkadatları ol- .. 
smet nönl ctlmhurlyetlne eamlml ve hıli· taheen bahtiyar olarak ha his· 

ı ı kaboltlna rica ederim. mut olan mtlmtaz adamlarının 
Batbabn smet nönl aane doıtlak hislerini gönder· elyatta Fnnsa'nın memleketi· 

BatbaLan G•n l vazifeye bqlamalarının onunca 
Ankara mektedlr. .. " era mlz hakkında beslediği ve hl· 

Tlrklye Cilmhmlyeti Bış· Edaard Benee ZlAtef yıldönlmtlntl teı'lde mtlaareat zlm burada doat Fransa lcln 
bnhk mevkllnde devamlı ve Lariciye bakanı B. Eduard Baıbabn General ZIAtef ettiği ıa anda ılze Franeız bil· hleeettlklerfmlse tamamen oy· 
1emerell faallyetinlzln onar co Benes Png Sofya kumeduln hararetli tebriklerini gun olan doetloğon yeni bir 
yıld6atlmtl manaaebetlle en H· Nazik telgnfın111 bftylk bir Tarkiye Relllclmharu tara· arzetmek ve bunların General delilini görilyoras. Bıtbakının 
mlint tebriklerimi ve oalıtt aaa· memnuniyetle aldım. Dost olu· fından tahsıma gösterilen hl· İnöntl'ne lblAğını rica etmek ıbe lbllğını benden rica etdgl 
de~ı,ıe- btl7'k V4' • daet l'ftrk tap phlımın G~rlnclea J6rk: madın yenilenmedal ve derahde benim için bllhuaa JAdl bir minnettarlık hlulyabnın hlr· 
al81m1Dn refahı için yeni le· almana tevecc6b eden mubah· eatlglm vazifenin onunca yıl· vazifedir. Bana tahli doetlok m.,tkAnne hlNlyahmla birlikte 
~kı,.t ıe-...ıleriml bbal beti ba . ..;e~leietle hararetle döntlmtl mtlaa1ebetlle k~tlde hleelyıbmla birlikte Ttlrk ve .kabaltlnl rica ederim. 

Anlaşıyorlar .• 
Roma 5 (A.A) - Habeıls· 

tın'la ltalya Somallal aruında 
bitaraf bir mıntaka lhduı için 
iki taraf 1ra9ında ltllAf hAaıl 

olmoıtur. İtalya ve Hahetiatan 
hadodlanndakl kumandanlar 
bu ltilif ahkimını tatbik etmek 
ve hllhaeea yerli kabll~lerln 

80 baılanna gelmeleri mee'ele· 
lerlnl halletmek için temau 
girmek emrini almıılarcbr. 

Borsa 
••••• 

Bonada dtlnktl tlsClm ve A· 

hlre •btlan ... 11dül teldi· 
dedir. 

flzflm Satıştan 
Ç. Alıcı K.. S. 

156 M. j. Taranto 12 25 
14 Yemlıçl Ce. 13 
8 Nad kaptan 13 50 
2 Jlro ve ınre. 11 7 5 

180 

K.. s. 
15 
ıs 

13 50 
11 75 

Zahire Sabşlan 
ç. Cinsi K. S. K. S. 

560 BaAday ' 26 ' 60 
32 Arpa 3 25 3 26 
fS 86rtllee 6 6 
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Halkevi Konferansları : 

Türk Tipinin 
Ana Haıı·arı .. 
--·-· 

Rtbo'nun tahliline göre (Hür· 

met) sevgi ve korkudan müte· 

şekkH mfirekkeh bir histir. Fa· 

kat sevgi de, korku da ( Hür· 

met) in içinde adeta erimiş, 

müzab olmuştur. Tıpkı müvel· 

lldülma He müvellidülhumuza· 

nın (Su) yon içinde kaybolduk

ları glbt. Tdrk, kimseden kork· 

maz; fakat büyüklerine karşı 

derin bir hissi hürmet besler. 

Büyüklerine hürmet etmiyen 

milletlerde büyükler çok nadir 

yetişir. Milletiniz içinde büyük 

şahsiyetlerin çoğalmasını isti 

yorsanız . mevcud olan büyük· 
lere çok hürmet ediniz. Umum 

tarafından büyüklere gösterilen 

büyük hürmetler, herkeste, 

bilhassa ona Jayık olanlarda 

şayanı hft.rmet olmak iştiyakını 

uyaodmr; Ba iştiyak az zaman· 

da umumi ve milli bir gayret 

emulatlon'e tahavvül eder. Bil 
Akis b6yüklere ve büyüklüğe 
karşı gösterilen lakaydl bu hissi 

iştiyakı izale etmese bile ate· 
ştnt söndftrür. Bir milletin her 

zümrede, her meslekte, her 

ilim ve ean'atta büyüklere lh 
tiyacı vardır. Bnnlerın en ehem· 

miyetllsl kalb ve iman büyük· 
lüğfidür. 

7 - Türk ltlmadınefs sa

hibidir. NeCee himad en büyük 

bir kuvvei maneviyedir. Bütün 

prestijlerin membaıdır. Ulüvvü 

himmet denilen bu ha&1et ol· 

madıkça büyük işler yapmağa, 
bDyük şeyler yaratmağa imkan 
yoktur. 

Atatürk'ün büyük işlerle dolu 

olan bütftn hayatı, bu nefse 

ltimad hasletinin azami dere 

ces!ne namütenahi misaller ve. 

rlr. Koca bir isdbdad rejimine 

karşr tekbaşına bir meydan 

o.ku.ma demek olan ilk teşebbü 
stlnden başlayın da askeri, si

yasi, içtimai bütün teşebhüsa · 

trna kadar hepsini şöyle bir 

gözden geçiriniz; kıtf fesinde 
nefse olan bu ltlmadan yüksek 
derecesini göreceksiniz. 

Filhakika insana harf kal ar 

yaratmak istidadını veren zeki 
ve iman bJrleşince zorluk ve 

milşkülit deollen şey ortadan 

kalkar. lmıo ve iradenin önOnde 

(Olmaz) denilebilecek birşey 
yoktur. O şey meğerki bizatihi 

mtımtenf olsan, büyük teşeh · 

bôslere, Ali hlmemata, hayallere 

otopt denilir, itimadı nefsin ne 

olduğunu bilmtyenler, ve iman 
ile iradenin neler yapabileceği nf 

takdir edemlyenlerdlr. Bu nevi 

Yaşıyan 

6 .. 
Muallim B. Hakkı Baha'mn 
Halk evinde ki Konferansı .•. 

zaylf ve menfi ruhlu insanlar· 

dan sakınınız. Bunların yapa· 

cakları telkinler ulü vvü himmeti 

tenkis edeblHr. 

İçtimai ve milli büyOk hare 

ketler; ancak nef l&lerlne hlmad 

edenlerin müşterek teşebbüsle· 

rlle başarılabilir. Heyecan ve 

irade iştirakini fcab eden her· 

hangi bir teşebbösde aranızda 

böyle menfi ve zaylf ruhlu fo · 

sanların bulundurulmamasına 

çok dikkat ediniz. Bunlar teşeb· 

büsünüz için bir sebebi zaaf 

olur. Merhum Tevfik Fikret: 

"Bak beklediğin bir yola yalDız 

gldecekslnP~ Dediği zaman Türk 

grnclnden bu ltlmadıoefel taleb 

ediyordu. 

. 8 - Türk merhametlidir. 

Bilhassa acizlere, zayıflara, 

kadınlara, çocuklara karşı de-

rin bir bisııi şef kati vardır. 

Ve bundan bunların himayesini 
kendllfğlnden bir vazife tanı· 

mıştır. Kendisinden zayıf olan 
lara Türk el kaldırmaz. Ün· 

lardan hürmetsizlik bile görse 

derhal affeder. Türk.'üo mer· 

hametlode şayanı dikkat olan 
şey onun çok asllioe olmasıdır. 

Türk'üu merhameti kim eyi 
rencide etmez; klm!leye bir 
mionf't tahmil eylemez; o ka 

dar necibaoedir. 

Gösterdiğiniz ılean merhame . 

te bir ümf dl lmtloım karış 

tırdığınız zaman o merhametin 

bütün kıymeti ahlaldyeslni gaip 

etmiş olursunuz. Bundan maada 

merhamet gösterdiğiniz ve hl o 

netice yardım ettiğiniz Lir in 

sanın kalbinde bek lediğlnlz 

mesnet kine tahavvül eder. Her 

hangi şekilde olursa olsun bir 

lyfllk yaptığınız zaman onu 
derhal unntmahsınız. Eğer bu 

na muvaffak olablltrseniz et 

rafınızda bir s"vt:nler ve sevgi 

lil~r muhiti vücuda getirmiş 

olursunuz. 

Türk tipine dair bu izahatı 

aldıktan sonra bana Türk'ıln 

hangi ırktan geldiğini veya 

onun uruku beşerlyedeo han 

glıılne mensup olduğuna sorma 
yınız. İnsanlık ırklara ayrıl 
mazdan evvel o vardı. O bir 
köktür. Uru.ku beşeriye onun 

gövdesinden çıkmu:tır. 

. Şimdi Türk'ün asıl tipini bu 

suretle tahlil ettikten sonra 

(Yaşayan Türk) e hitab eden 

eski bir manzumeyle müsabaha 

me nihayet vereceğim. Manzu· 

me eski olduğa için biraz lisanı 

da eskidir, hoş görmenizi rica 

ederim. 

Türk'e 
Yürü, yüksel, yürü Türk; azmi bülendinle yürü! 
Ve yiirürken baoını arkana döndürme .. Yürü! 
Baoını dik, gözünü aç, ileri bak, ileri~ 

Bu cidalg§hı milelde sakın ha kalma geri. 

Kollannla bütün ezv3k1nı topla bahtın 
Tep ayağınla bakayasını tacın, tahtın 

Beeerin taliini kendi kanınla yazdın 

Bu kızıl renkli kitab.. fşte senin tarihin. 

Vasfı ccdad ile fahretme ... Yakışmaz, sensin 
Sebebi hakkı hayatı gelecek her neslin 
Zaafa müofik, ceberuta ebedi hasmolmak: 
f ote düstüru hayatın; koş iradenle yürü! 

Artvin'de De: Peçe ve 
Çarşaflar Kaldırılıyor. 

Artvin, 5 (A.A) - Belediye 

meclisinin dQokü fevkalAde top 

BİTTİ -

laotısında peçe ve çarsaf farın 

kaldırılmasJ hakkındaki beledi. 
ye reisinin teklifi üyeler tara· 

fındım söz bfrliğile, alkışlarla 

onaylanmıııtır. 

, .,. • ~ • • . • • ., • .t-.. ... , • •• ....r ~' • • • 1'.· .• , . ..... . ').. 

1 T, e o y aı ~ o D u y u m o a ır o 
Büyük Ulus Kurultayı 

Bugün Toplanacaktır. Encümenler 
Sec;imi Yapılacaktır. üniversite 
Hakkında Bir· Teklif Verildi .. 

Ankara 6 (Busuııi) - Bü 

yük Ulus Kurultayı yarın saat 

onaltıda toplanacakhr. Bu cel 

sede otuz saylava aid uıezbata 

tetkik edilecek ve encümenler 

aeçi mi yapılacaktır. 

Bu toplantıda, baı,bakım ismet 

İoöo(i'nüo kabine programını 

-okuması da muhtemeldir. 

Ankara; 6 (Hususi) - E:ıkl 

Ziraat bakanı Buy Sabri, Mec 

lise verdiği bir teklifte, Ünlver· 

siteden istifadı:ı edil~mcdl~inl 

bUdfrmekt4' ve Ü uj V"raltııye bir 

eco~bi rektör getlrilroe~iol, te~ 

rlsatı ve muallimleri biri Fran· 

••••• 

sızca, biri Almanca olacak iki 

büyük lise açılarak boradan ye· 

tişecek talebelerin Üoiversheye 

alın me larım istemektedf r. 

Ankara, 6 (Busoei) - Bir 

layiha He, kambiyo borsalarının 

Ökoooml bakanlığına raptı Ku· 
rultaydan istenmektedir. 

Türk- Bu gar Hududunda 
~--------------------~ .. 1------------------------

H ü k ô met imiz Ta h ş i da t Y.apmamıştır 
Türk - Bulgar 1'tünasehatı iyidir. _______________ .. ______________ _ 

Sofya, 6 (A.A) Havas ileri sıirmekte oldukları Trakya Trakya'da bugüo normal bir 
Ajansından: 

Türk kıtaatının Bulgar hu· 

dudonda tabş\dinin ne mana 

ifade etmekte olduğu şeklinde 

kendisine eornlım bir suale 

Bulgar Başbakanı General Zlatef 

cevab vnen dtşlşlert bakanı bay 

Batalof şöyle demiştir: 

- Biz, Türk · Bulgar dost 

lok muahedesi ahkAmıoa sa<lı· 

kooe riayet ediyoruz. Şu halde 

Türk hükumetinin almış olduğu 

tedbirler benim için gayri ka 

bili tzabtır. Eğer bu tedbirler 

ahnmış ise ümld ederim ki, 
bize karşı değildir. 

Türk gazetelerinin bir kısmı 

bize karşı fena davranmaktadır. 

Halbuki Bolgar gazeteleri iki 
memleketin münasebatlarını ha· 

leldat edecek bir türlü neşri· 

yattan çekinmektedirler Türk 

gazetelerinin kendi hücumla rnı 

muhik ~öetermek için temini 

Mısır' da 
Tütün Fabrikası 

ls~anbul 6 (Hususi) - ln· 
hisarlar Vekaletinin .Mrsır'dakl 

tütün fabrikasının yakında 
açılma merasimi yapılacaktı,, 

4Toplu 
Tayyare Yaptılar 

İstanbul, 6 ( Hususi ) -

Amerika hükumeti, dört toplu 

yeni bir tayyar~ yapmış ve 

tecrübelerine başlamıştır. 

gazetesi tatil edilmiştir. tıurette bulunan kuvvt:tlerden 

Ümid olunur ki kfyasetlerl baı;ka ne sevklyat n ne tahşi· 
herkesce takdir edllmrkte olan dat yoktur. lkl memleket mu· 
Türk zimamdarları Türk gaze nasebatı ise iyi bir saf hııda 

telerlnln bize karşı olan hü luki~aftıtdır. Türk matbuataoıo 

cumlarma nihayet verirler. ekseriyetinde acı yazıların azal · 

Anadolu Ajrıosımo notu: makta olması da bu iylllğio 

Yaptığımız tahkikata göre al!metlt-rlndP-n sayılsa gerekllr. 

Bay Tevfik Ilüşdü Arasın 
Bay Titulesko')'a Cevabı. 

-----------------
Dost Milletin OeğerJi Bakanına Ata

türk'Je Başbakanın ve Şahsının 
Teşekkürlerini Bildirdi .. 

Aokara. 5 (A A) 

Dışan İı,ler Ba 

kaoı B. Tevfik 

Rüşdü Ara'4 Ro 
marıya dı;arı iş 

la bakanı B. fi 
tult'ı.ko'ya şu ıel 

yaz ısını g<1nder 

mi~tir. 

B1:1y Tita lc>sko 

Dışarı işler ba 
kanı, Balkım 1:1n · 

tantı başkanı. 

(Bükreş) 

Parlak ve in · - .Boy 1evfik Rü~dü ve Bay Tituleeko 

celiklerle dolu nutkunuzu niha 

yeteiz bir memnontyet lçhıde 

okudum. Hevecanlı sözlerinize . 
duyulmak fırsatını veren bu 

müsamereyi tertlb etmek sure· 

t!le göstermiş olduğunuz ince 

ihtimamdan dolaya teşekkür et· 

meden evvel bundan bahsetme· 

den kendimi menedemiyorum. 

Büyük Önderimiz Atatürk'ün 

bizlerin üstümüzden aşarak ken· 

dlslne tazim hislerini arzeden 

sözlerlolzl büyük bir zevkle 

okoduğunu ve bunlardan bil· 

haesa dost ve müttf!flk memle . 

ketin mümtaz nazmndan ve 

Balkan itilafının hali faaliyette 

bulunan reisinden gelmiş olma· 

ları haseblle bir kat daha mü.· . 
tehassls olması gibi dostane bir 

ihtimam göstermiş olduğunu 

söylemekliğlme müsaadenizi rl· 
ca ederim. 

Büyük Şefim bo müoase· 

betle hem teşek.kürlerlnl : ve 

hem de samimi dostluğunu size 

blldlrmlye beni memur etmiştir. 

Başbakan İnönü, bu kadar 

nezaket ve bo derece dostane 

bir ihtimamla riyasetinin onuncu 

yılını kuthılamak eoretfle gös· 

termlş oldoğonuz alakadan ve 
kendi slyasetlle aklıselim ara· 

srndo bulınuş oldoğuuuz müşa 

behetten dolayı pek mütehassis 

olmuştur. Size dostluk ve yük· 

eek hürmet hislerini teyit et· 
mektedlr. 

Bana gelince, aziz dostum 

ve meslekdaoım, Büyük Önde· 

rlmio ve Ref simin ıarafımzdan 

o kadar iyi tarif buyrulmuş 

olan rahat ve nimet veren göl

geleri altında Türkiye harici 

siyasetinin idarecisi eıfatile ne

zaket ve iocellğiofzfn bir eseri 

olarak vücuda gelmiş olan bu 

güzel tez•hOrata karşt ancak 

derin meserretlerlml vzedebl· 

lirim. Çünkü bu tezahüratta 

uluslararası sahasındaki barış 

ve istikrarı temin hususunda 

eizlole ve balkanlarla miloterek 

olan arzumuzu ne kadar sıhbatU 

bir tarzda anladığınızın bir ni· 

şanesiol görüyorum. Bu anlayış 

bina edici ve 'fücud verici kar· 

şılıkh bir anlaşmıya inzimam 

Duyumları 

Bay A. Doğan 
10 Gün Sonra Şeb· 
rimize Gelecektir .. 

Geçen haf ıa Aokara'ya gfrlt'G 
Cümhurlyet Balk fırkası vil&y, t 

heyeti başkanı Yozgad eayluı 

Bay Avni Doğan Mart'ın oouo· 

da şehri mlze dönecekti. Aldı· 

~ımız bir habere göre Bay A~DI 

Doğan, işlerini bitirmediği için 

on gün eonra gel~cektir. 

8. Cevdet Fuad 
Ankara'da ıoplanan yüklf"k 

Sıhhat şılrasma iştirak eden şura 

azaıuodan şehrimiz Hllıiliahm""r 

cemiyeti boş kanı doktor I! ay 
Cevdet ~'uad Şf'brlmizl! dön 
müştüt'. 

Dr. B. M. Şakir 
ş .. bd nıiz adliye do it.toru bay 

Muııtafı1 ~akir'io Adliyt! Ü• · 

kanlığı emrine alındığı Bakan 

lıkça cüınhurJyet müddelanıu 

mlliğine bildirilmiştir. 

Giimrükleki Mensucat 
Memldı .. etimize ithal edilmf'k 

üzere Holbndıt'dan gümrüğe 

gelmiş · ve kontt"njan mdeaadeıl 

yüzünden ithal edilememle epl 

mensucat vardır. Bunlar gftm· 

rükte bekletiliyordu. GilmrOlı:· 

leı umum mıldurlüğü; bu gibi 

emtianın t eebhiol lstemittlr. 

8. Mitat 
E(J'e mıotakası zootekni mO· o 

fetti~I bay Mıtat Ôılemtş'hı 
Adagide nahiyesine ghmiı,tir. 

Nabiyt"de iğdlc am .. liyelerlndt! 

hazır bul .anacaktır. 

Bay Rauf 
Cümburlyet müddeiumumi 

maavlnlerf nıleo Bay Ru,f Ad· 

tiye bakanlığınca. Gümü~hane 

viliiyetfode Torul kaZ11eı Sulh 

hakimliğine tayin edHmiştlr. Bay 

Rauf bugün Aobra'y• gide 

cektir. 

Kuzu SevkıyHtı 
Oiio ~ı:nizyollar .. işlr·tuu: hla· 

re~iuio lzınlr vt-pıır ' le Yunanls· 

ıao'a :!6i;J kuı.u ı:1::vk v, 1braç 

t-:dıhulı;tir. 

Çekoslovak Koosolos· 
hanesinde ~]t;raaim 

Çeko'Jlovakya rehıicömburo 

Bay MazarUt'in doğumuouo 

seksen be~inci yıl döniimd rotl· 

oasebetile bugün şehrlmb Çe· 

• kı,slovakya konsotc~htnrainde 

kabul reamt yapılacakt•r. ı\!e· 

rasime vali Uo devalr mtıdür· 

lerl ve daha birçok zeHt dı· 

vet edilmişlerdl.r. 

Müzik 
Ankara'da çıkar•lcnak1a ol .. r.. 

c.: Müzlk-. mecmuaunın altıncı 

ve yec: :ıcl sayılan bir uada 

olmak üzere çok değerli yası 

ve resimlerle çıkmıetır. T1lr· 

klyemlzio bu biricik swn'at 

mecmuasını muetkf merakhla 

rına hararetle tavsiye ederiz. 

etmiştir. 

Kral Karol Hazretlerinin 

yük.sek ve müdrik aiyaea lelik· 

kilerinin münevver hfmayeııl 

altanda siz asil dostum, aıll ve 

doat Romen mllltleerl lçf o yal naz 

başıoıza bir kuvvet teşkil edl· 

yorsunuz. Öyle bir kuvvet ki, 

bOtün bir devlete bedeldir. 

Bütün teoekkürlerlmiı&I kabul 

ederek sadık doıtlognmuza iti 

mad buyurunuz. 

Türkiye Dııarı itler Bakanı 

Tevfik RilşdO Aras 
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Arkun Trabzon Zengi· 
ninin Topraklarında •.• 

Kftçök Akay Kotlu, ziyansız 
bir çocukta. Bir odada isterse 
ki bir saat kapah kalmaktan, 

ııtııtemll olmaktan her ne kadar 
hoşlanmıyorsa da kendini zor· 
lıyırak sahiden pek eevmlye 
başladığı hocasını son noktaya 
kadar dinlemiye c;ahşıyordo. 

Fakat ne de olsa dere saatinin 
bittiğini gene kendisini kutlu· 
loyordu. Akay isteksiz, heves· 
siz fakat çok iyi huyla bir 
çocukta. Paranın şımarttığı bu 
çocuk gelecek için çok şeyler 
vadedebillyordo. 

Hayat Arkana istediğinden 

verimli, istediğinden şen geli · 
yordu. Yavaş yavaş nebat araş· 
tırmalarmı bırakmış, yeni ııoy 

hayvanlarına dönmüştü. 

Üç dört aydanberl içinde 
yerleştiği evde işlerini gördür· 
mlye bir zenci çocuğumı em. 
rlne vermişlerdi. (Kerim) adın
da olan bo çocok, Arkon'un 
kendisinden blrteY. istemediği 
halde arkasından ayrılmaz ol· 
muş, ona o kadar ısınmıştı. 

Bir gün onun kollekelyonla. 
rını görmüş, it araıunda yeni 
merakrnı da sez mi ştl. Aklına 
yeni btrşey gelmişti. Hemen 
işe girişecek, denize sokularak 
ona kabuklulardan, balıklardan 
görOlmemf ştertnl SP.Çerek türlil 
bulgular getirecekti. Sahiden 
de küçQk zenci blr~eye yara· 
mak ieteğlle neler neler bolmuş 
getf rmlştl. 

Kerim, bayının kolleksfyon· 
]arından kelebek çeşitlerine ha· 
yılmıştı. Yalnız bunları, ha ka· 
dar gOzel şeyleri, yaratmasını 

bilen bu adama o, çok şey gör
mlyen fakat her parhyanı se· 
ven temiz kalblle, b4Uln ben· 
llğlnl vermtye hazırdı. 

Arkan, Kerlm'ln yardımı ve 
kendi öz araştırmaları sayesin· 
de, az zımanda zengin bir 
üçflncft kollekelyon yapmış bo
lunoyordo. Borada deniz yıl· 

dızları, nrelyeler, karadlkenler, 
cln81 sa:r.ısız balıklar, mercan· 
lar, sedefler daha neler neler 
yoktu.. Böylece 'haftalar sonra 
aylar birbirini kovalamıştı. İşte 
Arkun'un da İzmlr'den ayrıl· 
m~eı iki seneyi çoktan geçmiş 
bulunuyordu. Bu kuram içinde 
orada .. bıraktığı ana babaeına 

sık sık yazdığı gibi kardeş bil· 
dlğl Ôzkan'ı da unutmamış, 
ona da her fırsatta l ndaçlarını 

yollamıştı. Şişman dostuna yeni 
yeni bulgularını yazarken on

dan da İzmir olcarları (Hava· 
disleri) beklediğini yazmıştı. 

Son yeni bir bnlgneo vardı ki 
hunu dostuna bildirirken ya· 
yanla (Hararetle) ah görsen di
yordu, bu öyle pek bdyftk ol
mıyan bir köpek balığı ki, ge· 
nel görünürünün değiştkllğl, 

hele kocaman bir kanadı an· 
daral' sırtı dBUindekl yftzgeclle 
bu bambaşka bir cinse benzi
yor· diye yazıyordu. Bahğm bir 
krokisini mektubunun bir kö· 
şeelne çbmlıJ, bunun mekteh 
çevlrgtmllğlne göeterllmeelnl doıı· 
tundan yalvarmış, eaygılarıoı da 
onotm•mHını rica etmişti. 

Arkan yenJ bulgusunu ak~am 
sofrasından sonra bay Cemil 
kutlu'ya da anlatmışh. Onun 
bön bön: 

- Ben çiçeklerimden çı· 

kınca balıklardan ne anlıya. 

Makedonya'da 21 Tayyare Asileri 
Bombardınıan Etmiye Başlamıştır. 

- Başı 1 inci ytızde -
vermiştir. Astler bu mdddet 
zarfında teslim olmadıkları 

taktirde hükumet kuvvetleri 
yeniden hftcoma geçecektir. 

G. Kondilis'in beyanna· 
mesi: 

Aılna 5 (A.A) - Atlna 
Ajansı tebllğ ediyor: 

MllJi ordu tarafmdın Üs· 
troma nehrini tekrar geçmeğe 

mecbur edilt~o asi kıtaat, şimdi 
Selioik'ten grleo hükumet 
kıtaatile, geçtiği yerlerde asileri 
temlzllyerek, Ksantldan Uerli· 
yen miralay Yalistrae'ın ku
mandasındaki Gümftlclne fır: 

kası arasmda sıkışmıştır. Hü· 
kıimet kıtaatma geçen birçok 
aeller general Kamenos'an emri 
altında bulunan asi kıtaatın 

kuvvei maneviyesi pek bozuk 
olduğunu temin etmektedirler. 
Mıntakanın büttio mültecileri 
hükumet kuvvetlerine sevkle 
mOzaheret ederek huzur ve 
asayişin eftr'atle iadesini isti 
yorlar. 

Bogdo ve yarın aellerin lf. 
naaı için kat'i netice ahnacaktır. 
Dandenberi Makedonya'da bu 
lunan harbiye bakanı general 
Kondllls hareketin yarına ka· 
dar b1&tırılecağını kat'i olarak 
bUdlrmlıtir. Asilerin kaçmasına 
fmkıln yoktur. ZJra htıktimet 

lftzumu olan biltOn vesaite ma· 
lik bulunmaktadır. Hükumet 
diktatörlük emellerini gizlemek 
için cümhurlyetçl hieefyatla 
muttasıf olduklarını iddia eden 
asilere karşı cftmhuriyet reji· 
mini himaye etmektedir. Gene· 

ral Kondflls hükumetin anlaş 
mıya çahşttğını ve fakat Veni· 
zeloe'on hattı hareketi hona 
mıtnl olduğunu llAve eylemiştir. 
Tayyareler bu sabah asi kıta· 
ata general Kondllfe'in bir be· 
yannameslni atmışlardır. Gene· 
ral Kondtlls; bu beyannamede 
kıtaatın kendilerinden haldkıtl 
gtzliyen aııl zabitler tarafından 

s6rüklendlkleri kendisine ma· 
lum olduğunu, büUln Y onınle· 
tan'ID isyanı bıetırmıya karar 

vermiş buluuduğunu ve fakıt 
çocuklarının kınmı dökmek 
istemediğini bildirmektedir. 

General Koadutı beyanname· 
sini oo suretle bltlrmlşt2r: 

- Size ddşdnmek için 24 
saat mühlet veriyorum. Hu müh· 
let geçince biltün kara ve hava 
kuvvetlerini merhamet etmekel· 
zln asilerin ordueuna karşı çı

karacağım. Bono size hiçbir 
yalan eöylememlı:ı olan namuslu 
bir asker söylüyor. 

Selıintk'te tam bir sflklinet 
vardır. Şehir ve mülhakatında 
göndllü ve ihtiyat kaydı gittikçe 
artan bir şevkle devam etmek· 

blllrim ki, diyişine şaşmış he· 
men motbaktan geçmek şartlle 
kızartılmış balıkların çok lez· 
zetll oluşlarından başka hiçbir 
mezlyf'tlerl olmadığmı da do· 
yonca gülmekten kmlmıı,h. 

Küçük Akay Kntlu'non İz· 
mlr'e bildirdiği Aydın'h bul· 
gu bfttQn muallimlerin gözle· . 
rlnl açtırmıştı. Hocaeının öyle 
ki aralattnda bonon ilaha bti· 
yilk bir resmi veya kabilse tA 
kendisinin ünheralte tabliye 
profesörlerine gönderilmesi Ar· 
kun'on lehlo6 olarak karara 
alındı. Ancak bunun için Ar· 
kun'a yazmak lıizımdı. Bu iti 
de mekteb çnlrgenllğlnin uzun 
sevgi dolu bir yazıeıyla Ôzkan'ı 

-···· tedlr. Asi bir tabur hokiimet SelAoik'e gidecek Karaburondı 
kıteatına teslhn olmuştur. Glrld tevakkuf etmiye ve yollarına 

mftstesna olmak dzere bfitün devam etmek istedikleri takdir-
adalar hft.kli.mete halisane bir de romorkörle gf tmeğe mecbur 

surette bağlı bulunuyorlar. Gece olacaklardır. 

asi gemiler Glrld adası odan Tayyarelere Yasak: 
pekıtz bir mesafede bulunuyor· Atlna, 5 ( A. A ) - Havas 
lar. Gece asi gemiler Glrld Ajansının hususi muhabiri bil 
adasından pe\Az bir mesafede diriyor: 
bulunuyorlardı. Averof dünk'll Yuuaoletan üzerinden uçmak 
tayyare bombardımanlarından bütftn mllletlere mensub tıyya 
sonra guçlökle hareket edebil· reler için menedilmiştir. 

mektedlr. Hareket haltnde bu· Balkan 
lunan sadık gemiler asi gemileri 
kovalamağa Amade bulunuyor
lar. Atlna'da sükunet vardır. 

Gerek Atlna'da, gerek Selôolk, 
Pire ve dlğel' şehirlerde gazete
lerin muhtelif tabaları veellestle 
mutaddan fazla hareket mev
cuttur. 

Diğer beyannanıe 

Atine, 5 (A.A) - Havas 
ajanemın hususi muhabiri bil
diriyor: 

General Kondllls, 1Jarki Mı· 

kedonya asilerine hitaben neş· 
rettlğl bir beyannamede bükn· 
metin dört ıınıfı ıllıth ıltana 

aldığıoa, bu suretle ıo.ooo kf
olllk 60 tayyınye ve ku netli 
topçuya malik bir ordu hazır

ladığını, Hllere Venlzelos'un 
lğfalAtıoa kapılm1yarak silah· 
larını teslim etmlye ve bu 110 · 

retle dahlli harbın fecaylfne 
meydan vermemlye davet etmek 

tedlr. 
Diğer taraftan ilk defa ola· 

rak bir muhalefet relet sabık 

başvekil Mlhalakopulos matbu· 
ata yaptığı beyanatta bu isyanı 
takbih ettiğini ve dahili harba 

meydan vermemek için Veni· 
zelos'uo vatanperverllgfne mft· 
racaat ettiğini söylemiştir. 

Yağmur ve sis 
Atlna, 5 (A.A) - Mıkedon

ya'dakl şiddetli yağmur ve ele 
askeri harekatı teahhüre oğ· 

ratmaktadır. 

Fransız gemileri gidiyor: 
Parls, 5 (A.A) - Havas: 
Bahriye bakanlığı halen doğa 

Akdenlzlnde bulanan Verdön 
torpidosuna lcabmda Fransız 

sakinlerini himaye için derhal 
Plre'ye gitmesini emretmiştir. 

İki kruvazör de Provens sahil· 
lerlnden Yunan sularına hare· 
kete hazırlanmaktadırlar. 

SftkO.net: 
SelAnlk, 5 ( A. A) - Trakya 

ve SelAoik mıntakasında silkti· 
net vardır. Asiler yalnız, Serez, 
Drama ve Kavala garnizonla· 
rında kalmıştır. 

Torpil döşendi: 
lskenderlye, 5 ( A.A ) -

Royter: 
Yunan konsolosu Selıinlk 

limanının torpille kapandığım 

Mısır htikumetlne bildirmiştir. 

bırakmışlardı. 

Ôzkan İzmir yakınlarındaki 
çiftliklerinde toprak. fşlerlle 

uğraşıyordu. Mektebini bırak· 

mamıı, sık sık orayı da yoklı· 

yordu. Kendisine havale edilen 
işi gecikmeden görmek için 

hemen o giln yazmak istedi ... 
Dostuna içinden gelenleri bll· 

dlrecek söz bulamıyordu. Bu· 
nun için yalnız: 

- Y aşşa benim çok sevglll 
deylmll dostum, dedi. sana 

mekteb çevlrgenliğlnln bir mf'k 
tubuno gönderiyorum. Bir şey 

yazamadığıma darılma.. Özlü 

duygularımı kağıda dökerkeo, 

yavaolaştarmaktan korktum .. 

Hiikômetlerinin alakası 

İstanbul 6 (Hususi) - Bal· 
kan antantı hukumetleıi. Ya· 
nanistan'daki son ıeyan hadise · 
lerl ile yakıodan alakadar ol· 
doklorını bildirmişlerdir. 

Atina, 6 (A A) - Royter 
Ajansı muhabirinden: 

Ültimatom müddeti bhmf~tir. 
General Kondilis'io kumaodası 
altındı bolooon hükumnt kov 
vetlerfnden 21 tayyare Make· 
donye'd11kt asi kuvetleri bom· 
bardıman etmiştir. Bo asi knv · 
vetleri ancak :-1000 kişiden iba
rettir ve general Kınnenos'un 

kumandası altıodadır. 

General Kondllis asilere derhal 
teslim olmadıkları takdirde elle 
rinde ancak birkaç sabra topu 
olan asllere karşı ağır topço 
ateştle yapılacak bir taarruza 
derhal başlı yacağını bHdirmiştlr. 

Glrld adasındaki asi harb 
gemilerine dair hiçbir hareket 
yoktur. Asi donanmanın başanda 
olan amiral Demestlhas'ın gene 
ral Kamenos'a çektiği bir tehiz 
telgraf elde edilmiştir. Bunda 
Amiral Glrld'dekl asilerin büyük 
müşküllerle karşılaştığını bildir 
mektedlr. 

Venlzelos taraftarlarından Pa· 
panastaslyo hükftmetln emrine 
amade olduğunu bildirmiştir. 

Zannedildiğine göre, maksadı 

dahlli harbi dordurmağa teşeb · 

bas etmektir. 

Sofya 6 (A.A) - Havas 
Ajansından: 

Campana gazetesi Bulgar 
Yunan hododonon üç günden· 
beri kapılı oldoğonu ve dün· 
denberi Petrlç'te muharebe 
gilriUt6lerlnio işitilmekte hu· 
lunduğono yazmaktadır. Harl· 
clye bakanı Bay Batalof gaze· 
te muhabirlerine beyanatta 
bulunarak Yooanlstan vekayll· 
nin Balkanlar sulhunu tehdld 
etmesi ihtimali bakımmdan son 
derece alakadar etmekte oldu· 
ğonu beyan ettikten sonra şöy· 
le demiştir: 

- Bulgarletan komşularının 
müşkll4tını istismar etmeyi 
kat'lyyen lıstemez. Fakat hu· 

dodların murakabeaiol takviye 
için memleket dablllnden asker 
sevketmeei zarurldl. Bu tedbir· 

Her vakit yazılarını bekler seni 
dUeUedmle, candan kucak· 

larım Sôzlle bitirdikten sonra 

(Yalnız senJo Özkan) diye im· 
zalamıştı. 

Arkan tioııtunun ve mekteb 

idaresinin mektoblannı ahoca 
çok sevindi, hemen işe girişti. 

Bahğı dnlversit., tahliye profe 
eôrlOğftoe gönderebilecek şekil 

de hazırladı, kendi araştırma· 

larile elde ettiği neticeleri de 

bildiren oıun bir mektob yazdı. 
Bunu hocasının kendisi için 

gönderdiği bir tavsiye mektubu 
ile bir araya koyarak İstanbul 
postasına verdi. 

Şimdi İstanbul ünhereheııi 

ler tamamtle tedafüi mahiyet· 
tedlr. 

Kan 6 (A. A) - Emin bir 
membadan alındığına göre, ge· 
neral Plastras ltalya'ya geçınfş . 
tir. Yunanietan'a geçebilmek 
için bAdieatın inklşııfını Bren· 
dizide beklemektedir. 

Loudra 6 ( A.A) - Yunan 
arazisi iizerfnden uçmanın ya· 
eak olmuına mebni Imperlal 
Akvaye hava nakliye şirketi 

Hindistan ve Slngapora mutat 
postasını yapabilmek için Mal · 
ta, Bingazi ve Tobrok üzerin· 
den geçmek müııaadeelnt İtalya· 
dan almıştır. 

Atine 6 (A A) - Atina as · 
keri valisi l!eneral P1'tridis 

düo adalet lstlyen ve isyanı 

ter ti bedenlere tahrikatçılımn 

ibret teşkil edec~k şekilde ce· 
zalaudırılmalımoı taleb eden ke· 

sif bir halk kitlesinin alkışları 
ara~Joda Atina garnizonunu 
tef tlş etmiştir. 

Atloa 6 ( A.A ) - Mthala· 
kopulue'un gazetelere verdiği 

beyanat şu şekildedir: 

İsyan hareketini çıkaranlar 
eğer ana vaıaaın bağrında aç · 
tıkları büyük yaradan haberdar 
olmuş olsalardt, manasız hare· 
kederine muhakkak başlamaz. 
tardı. Bay Venlzeloe 'un eski 
mesai arkadaşı sıfatlle dahili 
mücadeleyi durdurmak için 
bütün nofuzunu istimal etme· 
şloi kendisinden bilvasıta l11te· 
dim. 

Brendlzi 6 (A.A) - Yuna· 
nlstandakl hadiseler dolayieile 
hu memleketle olan bava ve 

deniz münakalAtı durmuştur. 

Hindistan ve Avostoralya pos· 
tasını yapan İngiliz tayyareslle 
Adna ve İstanbııl postasmı ya· 
pan Llttorla tayyaresi de hare
ketini tehir etmişlerdir. 

Ecnebi 
Tabiiyetinde 
Olan Türk'ler .. 

Ellerinde nüfus kağıdı veya 
muh11clr vesikası bulonmıyan 

ecnebi tebaeh Tdrk'lerden bir 
kısmının bazı nahiye ve köy· 

!erde ikamet tezkeresi bile 
almadan oturmakta oldukları 

ve hattA. bina inşa ettirdikleri 
anlaoılmıştır. Vilii.yetten bfitilo 

kazalara bir bildirim gönderil· 
mlş, bu glbllerln teeblt edilerek 
biran evvel ikamet veya mu· 
hacir kağıdı almalarının temini 
ve nüfusa tescil edilmeleri bil· 
dlrllmlştlr. Başka tebaalara 
mensub Tftrklerln bu şekilde 

hiçbir vesika almadan ikamet· 
lerlne müsaadtı ediJmiyecektir. 

rektörlüğünden gelecek bir ce
vabı beklerk~n içi içine sığmı· 
yordu, o kadar seviniyordu ... 

Nasıl eevlnmezdl ki daha 
yirmi yaşına bile girmeden 
acunun en özlü lşlerlle uğra· 

şanlan arasına karışabilmiş, 

daha pek kiiçükl6ğündenberl 

dlledlıı;t yolda çalışabileceğini 

görmüşUl. 

Zengin çok parah bir iş ada· 
mı olmıyacaktı, bono billyordo. 
Fakat... İşte en yakın bir gele· 
ceğin, ünlii bir bilgini.. Be,kl 
de bftyük Türk olosonun en 
kotlu e~lildlarandan biri olrnıya 
bazı?lanmış bulunuyordu ... 

Muallim 

Sabite A. Oınn 

Görilşler 

Sezişler. 
Yazan : Eczacı K. K. Aktaf 

Bir Yaşıma 
Daha Girdim .. 

Görülmemiş birşey görmek, 
lşhilm.,mlş birşey işitmek insanı 

bir yaş daha büyütür, ihtiyar· 

latırmış. Beni de IJU ıünlerde 

ihtiyarlatan nedir bilir misiniz? 
Kabartma, mdcessem sinema! 
Beyaz perde de IAf eden gölge· 
ler g5zlerlmlzde birer resim 
olmaktan başka tesir yapmazken 
şimdi böyle olmıyacak, müces· 
sem ve kabartma insanlar, mil· 
şekkel odalar, ağaçlar, adamlar 
görecekmMz. 

Bu pek tuhaf birşey olacak .. 
Ben hayalen vazıyetl kavrıyo · 

rom. Artistlerin sürmeli gözleri 
etrafına dlzlleo kirpiklerini, 
ozanıb beyaz perde de tutaca· 
ğız. Baldırların, göğdslerin, du· 
dok ve sakal gibi vücud kısım· 
larının hepsini hepsini müces· 
sem görecekmişiz. Bir yaşına 

daha girmek değil de birdenbire 
sakal salıvermek işten bile değil, 
ben garptan gelen büUln icat· 
lara artık: yeter dlyorom, kaf l 
demek istemiyorum, biraz da 
şarktan garba icadı çevirmek 
gerek. İzmir' de bir genç mesela 
insanların ne dilşOndilklerlnl 

keşfedlvermell, Ankara'da birisi 
tayyarenin gözle görilnmeelnl or· 
tadan kaldmvermell .. İstanbul· 
dan bir başkası da bir ilet keş· 
fetmell, istikbali göstermeli .. Ben 
ıJarkın buna hazırlandığını gö· 
rüyorom. o zaman diinyanıo 

denkleşmesi için terazinin ibresi 
düz gelecek, şark garba dara 
olacaktır. Benim gibi bir yaşına 

daha glrc:mlerl garpta göreceğiz. 
DedJğfm gibi dönyanm dengi 
düpedüz olacaktır. 

Paris'te Tttrkliik 
Etüdleri Merkezi 
işe Başlıyor .. ....... --

- Başı 1 inci yOzde -

nln huzoro ile açılma seansı. 
6 maıt çarşamba günd saat 

1 7 de Sorbonda Nichelet An· 
f iteatrında (Ya12ayan şark dil· 
lerl) mektebinin Türkçe profe· 
• örü B. Jean Deny tarafmdan 
(TO.rk dlltnln hali hazırda gör· 
düğü ıelAhat. 

12 mart sah GÜDÜ ve 14 
mart perşembe ı;; 6nii ve 16 
mart cumartesi günleri saat 1 
de ean'at ve arkeoloji ensthil· 
eünde {Mlchel sokağı No. 3 de) 
İstanbul Fransız eostltiieü mO· 
dürü Gabrlel tarafından (Tilr· 
kiye şebldlerl) 

23 mart comqrlesl gfioft. eaat 

17 de coğrafya_ enstltOeünde 
(St Jıcgues sokağı No 191) 
Dljon ünl vereltesl 8. Chapot 
tarafından taoors. 

27 mart çarşamba giinü saat 
15; 15 de Sorbonda Deeıartes 

A uf fteatrmda. 

30 mart cumartesi gOnü eı· 
at 17 de Sorbonda Turgot 
Anf iteatrında ve l nisan pa· 
zartesl günü eaat 17 de Sor· 
honda Torgot Amflteatrmda 
İstanbul Onlversftesi edebiyat 
fakültesi reisi Fuad Köprftlii 
tarafından (Orta devir Türklll· 
ğüne alt ve edebiyat mee'elelerJ) 

Hayvan Sayımı 
Hayvan vergisi tahak.kuktt 

zamanı yaklaşmıı:ıtır. Nisan 
ayında bütün vllayeu-, hayvan 
sayımı yapılacaktır. 
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Yarın Alsancak Sahasın- Güreş 

Krezüa'üo akıbeti de ondan 
daha az feci olmamıştı. Adi 

bir esir halinde yumruklana 

yumruklaoa Keybüsrev'Jn hu· 

zurona getirilmiş olan Krezüs 

çok acıklı bir halde bulunu· 
yordu . Bala başında duran 

dünyaoın en değerli tacı, sanki 

bir kafa tasına bir gelin dava· 

ğı kondurulmuş ~lbi, çirkin ve 
yakışıksız görünüyordu. Hele 
tavrı, hele bakışları ... 

Titreyişten ziyade devamlı 

bir sallanış halinde bulunan 
bacakları, sanki bel kemiği 

kmlmış gibi sağa sola mütema· 
diyen yalpa eden vücudunu 
güçlfikle tutabiliyor, gözleri 

kAh Keybu@rev'in kahhar na· 

zarlarına eaplaıııyor, kah kar · 
şmnda yakılmakta olan ateşe 

dalıyordu. 

Birkaç dakika sonra şehin · 
şahın bir lradeetle kolları, ha · 

cakları kıskıvrak bağlanarak 

bu ateşin beriki tarafındaki 

çatallı sırıklara bindirilmiş 

ohın kahn ağaç dalına geçirHdl. 
Tıpkı bir kuzu çevirmesi gibi 
diri diri plşlrllmeğe teşebbüs 

edildi. 
Artık cayır cayır yanmağa 

başhyan Krezüe, işte tam bu 

sırada gayet gür ve acıkh bir 

sesle feryacl ve f igaoa başladı. 

Fakat muttasıl tek bir kelime, 

yeknesak bir ahenk tekrar 

ediyordu. Bo aee, müessir bir 

merak bombası ~alinde Key· 

hoare•'in beynlnl tırmalıyordu: 

- Solon! Solon! Solon! .. 

Fakat bu da ne olmalıydı? 

Nihayet gittikçe daha çok 
dehşetlenen bu kelf menln ne 

demek olduğunu, niçin müte · 

madiyen tekrar edildiğini öğ· 

renmek merakı, intikam ve 

galebe hırslarını biran için 

yendi. Keyhusrev'in lrsdeslle 
Krezüa ateeten indirildi. Vak· 
tile Yunan fllezofa Solon'nn 
kendisine eöy ledfğl sözleri tek· 

rar etti ve sonunda: 

- Solon, bahtlyarhğımı is· 
tlhfaf mı ediyorsun? 

Dediğim vakit: 

- Nasıl öleceğini görmeden 
blrşey diyemem. 

Demekte ne kadar haklı 

imiş. Fakat heyecandan hisse· 

demediği sözleri Keyhusrev'l 

havf ve dehşete düşürmüştü. 

Şimdi mağrur şehlnşah da 

kendi aklbetlolo ncsıl olablle
ı•--• ... ı ....... mı. .... ııl 
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ceğlnl tahayyüle da!rııış, baya· 
linde korkunç lhtf mailer ve 

sahneler canlanmıştı. Bu ölüm 

korkusu. ondaki insaf ve mer· 

Dikili'de Ekim 
Faaliyeti Var. __ .......... . 
Tarlalar Hazırlanıyor. 

bamet hislerini oyandnmağa 

yaramıştı. O şimdi Krezüs'ün 

yerinde bulunuyormuş gibi 

korkuyor. titriyor ve fğnelenl· 

yordu. Sanki boğulacak, sanki 
çıldıracak, sanki koduracaktı. 

Sol elini kalbinin üstüne ko· 
yarakt sağ elini de Krezü3~e 

doğru uzatank ağlar bir odam 

seelle haykırdı: 

Yarın senenin mühim maç
hmndan ikisi yapılacak ve Göz 

tepe ile Altınordu, Ahay'la İz 

mlrspor karşılaşacaktır. 
Lik: maçlarının başlangıcında 

Altınordu takımına büyük bir 
sayı farkile meğh1b olan Göztepe 

takımı ınüteakfp maçların hep· 
.sini kazanmış ve ikisinde bera

bere kalmıştır. Bu itibarla Al· 

tın ordu 'yu iki pu van f ıukil., 
tekib eden Göz&t!pe takımının 

bu sefer Altınordo'ya karşı na· 
sıl bir netice alacağı merakla 
heklenmdttt>dlr. Yakın bir za-

göstereceği ve kolay kolay ye· 

nllmiyeceğl hissini vermektedir. 
Her halde bu cuma enerji 

He telrnfğl karşı karşıya göre 

ceğiz. Takımlarımızın yaptıkları 

yedi sekiz maçta Altay, Altı . 

nordo, Göztepe. K . S. K. İz 
mfrspor oyuncuları bilhasfla 

oyun kabiliyetlerini artırmış 

ve bunu müteaddit karşılaşma· 
lerda gö~termlşlerdir. 

Bunun bariz mlsallerladen 
biriııt Ahınordu'oun bütün ta 

kımlan yendikten sonra K.S.K. 

takımına yenilmeal, Göztep .. nln 

K S. K. ve lzmirEıpora karı,ıı 
muvaf fakıyeıl Altay'la ber ıhere 

kalması lzmirt1por'un (K. S. K) 
galebesi ve Altınordu'ya karşı 

de zorlu bir oyun oynamasıdır. 

- Oou bırakıo, çözün, tek· 

başına bir çadıra atın! 
• • • 

Dikili, (Hususi) - İane der· 

el hususunda pek mühim yar· 

dımları geçen Dikili inhisarlar 
memuru bay Hamdi Türk tay· 
yare cemi yeti tarafından bir 

tezkere He takdir edilmiştir. 

Dikili'de tütün ekim işle· 

rloe diğer ytllardan daha ziyade 
ehemmiyet verlJmlş ve fiden· 

larm fenoi ve muvaf.fekıyetU 

surette yetlı,ıtirllmeslne dikkat 

edilmektedir. Havaların müsald 

gitmesi yüzünden pamuk tarla 
Jarı da çok iyi hazırlanmıştır. 

Dlklli çiftçllerl bu sene pamuk 

ve tütün glbl iki değerli mah 

sulün yetiştlrUmt>sloe kuvvetle 

çalaşmaktadır. 

Krezüe.; Solon'u anmakla 
nasıl hayatım kurtardıse Key

husrev de onu böyle affetmek: 

le böyle şeni bir hareket ne· 

tlcesi, birgüo kendisini de ayni 
akıbete maruz kalmaktan kur 

tardı. 

manda en kuvvetli elemanı 

B ekkı 'yı elden kaçıran (;özle 

pe'oin, bugün ona tekrar kavuş

ması nıanevlyatıoı kuvvetlendir · 

mh bulunmaktadır. 

İntikamın intikamı dnet 

Alttnordu'ya gelince: Busene 

Alsancak stadyomuoda movuf 

fakıyetten muvaffakıyete koşan 

kırmızı 14clvertli emrjtk taPrı 

mm bu defa iki puvan farkla 
ark.asından giden Göztt>pe'ye 

karşı nasıl bir oyun oynıya'!ağı 

cidden dü~üoülecek bir mes'e · 
ledir. Acaba Altınordu ilk dev 

rede olduğu gibi Göztt>pe ta 
kı mım kolayh kla yenebilecek mi? 

~o haftaki karşılaşmaların 

nt>ticeslnden sonra puaotej da 

değişecek tir. Altmordu galib 

geldiği takdirde Göztepe ~l puan 

geri kalacak, yenilirse Altınordo 

ile bir hizaya girecr ktir. 

edeceği muhak.kakıı. Kılıçla 

zaptetılği yerde ancak adaletle 

yerleşebileceğini idrak etti. 
Fakat ya Krezüs; Solon fikrini 
açıkça beyan ettiği vakit ona 

anhyacak zeka ve ferasetle bu 

lunsaydı h!ç memleketinin son 
hükümdarı olur mıydı? 

Günün son maçı Altay İzmir 
Bpor arasında yapılacaktır. Bu 
iki takım arasındaki puan farkı 

da bir sayıdan ibarettir. 

Düa Dlklli kaymakam vekili 

bay Ragıb'ıo başkanlığı altında 

yeni intibah edHen köy muh 

tarları, Dikili gençlerbirliğinde 

bir toplantı yapmışlar ve köy· 

lerlo her huaueta inkişaf ve 

terakkisi için faydalı kararlar 

ittihaz etmişlerdir. 

SON 

Bir Gazino Kapatıldı 
İkinci Beyler sokağmdakl 

Taflan gazinosu görülen lüzum 

üzerine Emniyet müdürlüğünce 
dün akşam kapatılmıştır. 

Buou ket'iyetle kestirmek 
fmkansızdtr. Aacak Göztep nln 

geçen defa Altıooı:du'ya meğ· 

liib olduktan sonra diğer kuv· 

vetli takımlara karşı gösterdiği 

oyun kabiliyeti, bu defa Altın· 
ordu'ya karşı da muvaffakıyet 

H•·rbalde bo oyun da İzmir 
için çok alakalıdır. Ahay'lı!ısr, 

söyledlklnJne bakılırsa, Altı 

nordu'dan :3 puvan gnl kalma· 

larma rağmen şampiyonluktan 

ümldlerioi kesmemişlerdir. Al
tay'hlar İzmir8por'u pek tabii 
olarak yeneceklerini zeooet 
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tnlanaıak, 9. tepsetmek, 10. tep· 

solmak, 11, evsetme~, J 2. tevsol· 

mak, 13. tüzelemek, 14. undur· 

mak, 15. uyuşmak, 16. uzlaşmak 

Sulb - (katı man.) - 1. bek, 
2. berk, 3. katı, 4. ket, 5. kurç 

( selAbet ve metanet sahibi men.) 

7. perk, 8. sert, 9. tutuş, 10. yalt 

Sulh (nesil man.) - 1. bel, 2. 

btl, 8. döl, 4. göbek, 5. kuşak, 

6. seklrden, 7. soy 

Sulbi - öz 
Sulta - başhk 

Sultan - (erkek için) 1. al· 
tan, 2. erki türkt erk türk, 3. 

han, 4. kaan, 5. kağan, 6. kan 

Sultan (kadın için) - 1. blklm, 

blm, 2. hamm, 3. hatun, katun, 

4 . kanış, 5. kunçoy 

Sun'i - 1. düzme, 2. kaltağay, 

3. takma, 4 . uydurma, 5. yapma 

Sun'.i tepe - hiiyük, üyük 

Sur (düğün man.) - 1. düğün, 
kurman, kurban, 3. şenltk 

Sur - (boru man.) 1. boru, 2. 
bağ. 3. burgu, 4. burkaz, 5. 

puğ 

ııur (hisar man.) 1. barı, 2. 

baro, ~l. ora, 4. pahsa, 5. senger, 

6. tağam 
suret - 1. abak, "mücessem 

suret, sanem man.u 2. biçim 

"tarz, şekli man.,. 3. cosuk 

"tarz, hal man.,, 4. çalu "şama· 
nlllkte put, saıı~m man.,, 5. 

edlsl "tarz man.,, ö. gidiş "mişvar 
man.,, 7. görünk "şekil man.,, 

8. görüoiiş "oekll harici man.,, 
9. kesim "tarz, şekil men.,, 10. 

kılık "kıyafet, şekil harici man.,, 

11. sın "şekil man.,, 12. som 

Türkçe Karşılıklar 

"şekli, resim man . ., 13. aoml 
u,ekll man . ., 14. sür "put, tuvir. 
tarz, nevi man.n 15. şalo "şama· 

nillkte pot ve sanem man.,, 16. 
teng "tarz man .• , 17. te•il "tarz 
man.,, 18. yosun "usul, kaide 
man.) 19. yunsunluk (tarz mao,) 

20 yaz. 

Sureta, görünüşte. • 
Sureti muhayyele, şılva. 

sureti münasihede, sırnaında 

sıraslle. 

Sureli zahire, ~örilnüş. 

Soubet, - 1. boşar, 2. çetin· 
lik, 3. güçlük, 4. zorluk. 

Suret kesbetmek, - 1. çetin· 

leşmek, 2. çeygellenmelr, 3. güç· 
leşmek. 

Suretle - 1. gücün, 2. gücü.· 

nen (,.giiç ile,, den). 
Suud; 1. ağım, 2. ağınma, 3. 

a~ma, 4. örleme, 5. yJş, 6. yo· 

kau çikmat yükseğe çıkma, 7. yü· 
celme, 8. yükselme 

euud etmek - 1. ağ1Dmak, 2. 

ağmak, aymakt 3. çıkmak, 4. 

örlemek, 5. yarılmakt 6. yukarı 

çıkmak, yükseğe, 7. yücelmek, 

8. yükselmek 

sazan - yakan. yakıcı 

eüal - 1. sorav "keyfiyet, 

mes'ele mao." 2. sorgu "tetir.vah 

man.,. :3. aoru, 5. soruk, 6. so 

runca, 7. soruçt 8. soruş, 9. su
ruk, 10. tanış, danış "sadet, 
mevzuobahs men.,, 11. tir kek, l 2. 

umdu umatlap, emel man.,, 

süal etmek - 1. ayıtmak, 2. 
kolmek, 3. kolunmakt 4. eorek· 

lamak, 5. sormak, 6. soruşturmak 

7. taşınmak, damşmak, 8. tao· 

Tiirkçe karşılıklar 

Sıhhat bulmak - 1. lylleı 

mek, 2. onalmak, 3. onmak, 4. 
onulmak, 5. unılmak 

Sıhhate yüz tutmak - bdfse· 

mek 
Sıhhatli - ı. aeao, 2. çelem, 

3. dinç, 4. esen, 5. eyi, iyi, 6. 
sağlam 

Sıhhatsiz - 1. ırakın, 2. sağsız 
Sıhr - 1. dünür, tüngür, 2. 

kayıo, 3. kuda 
Sıhriyet - 1. düuürl6k, 2. 

kodakhk 

Sıklet - 1. ağırlık, 2. ağruk, 

:3. salmak, 4. eıkılcım, 5. e•kmtı 
Sıklet vermek (mideye) - çer· 

letmek 

Sıkt (sıkıt) - l. algıt, 2. düş 

bük, 3. düşük, 4. düşüt, 5. ya· 
rımtık 

Sıla - 1. bitişme, 2. buluşma, 
3. ulaşma 

Sılaya gitmek istemek - ev· 
&emek 

Sınf ( s10ıf) - 1. aşam, aşa· 

me, 2. barana (kafile, cemeot 

man.) 3. boy, bölük, 5. kur, 6. 

oymak, 7. HllÇ, (içtimai sınıf 

man.) 8. sıra, 9. takım 
Sır - 1. ce~lrikt 2. gizli, 3 . 

glzlü, 4. için, 5. iç öz, 6. yaşır

tm, 7. yaşrıo, 8. yaşru, 9 . yaşuru, 

10. yazıt 

Sırd11ş - 1. lnaç, 2. inağ, 

inak 
Sırat - yol 

Sıratı müstakim - 1. doğru 

yol, 2· gönü yol, ;3. küoü yol 

Sırf - 1. ancakt 2. büsbütün, 

3. bütün hiitO.n, 4. cık, 5. cım · 

cık, 6. çıkla, 7. çımçık, 8. kin· 

Ağaç Uikimi 
Mev~lm bitmek üzeredir. Her 

yerde ağaç dikimi 8f ft<rberltgi 

devam etmektedir. 

BHecik1en şeht imiz ziraal mü 
dftrliiğüne 1 O bin aşı fidanı 

g•· lm(ş, dığılılmıollf . lzmir'deau 
Çeşme'ye kadar bütfto ışoernio 

iki tarafına f jdao dikilmiştir. 
~~~~~----~~~~~-

mek tedlr ler. Bu zao, varld ola· 
bilir ancak bir şartla: 

Ferden kıymt-111 kablllyealn~ 

malik olan AltAy takımında 

te~aoftde rabıta tdlııl.. 

Takımda oyu11cular araıııoda 

geçi meizli k b •olarsa ştmd i ıh n 

buna lmldi.o olmıyecağı @öyle· 

neblllr. Bunun drllJi oudar ki 
Altay takıma kuvvetli ve şütör 

bir muhacim hattına malik ol· 
doğu halde az gol çıkarmak· 

tadır. Netice hibarile iki m•ğ· 

lublyet bir beıaberllk kaydet 
miştir. 

İzmlrapor bugftn hafif gö 
rünmeslne rağmrn geçf'D maç· 

larda yıtptığı oyunlarda aldığı 

ekseri mu"·af faluyeılt netictler 

göz önüne gt'!tirilirae biila eııki 

kuvvetinin izlerini taşıyor de 

mekılr. Taaıomııı oyuncularını 

kaybeden bu takım yarıomalar· 
da az çok HU halini hatırla· 

tecek bir varlık göstermektedir. 

gilrü, 9. sah, 
ylndek. 

Sıyan~t 

ruma. 
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10. yalnız, u. 

1. ayama, 2. ko· 

Sıyanet etmtk - 1. abramak~ 

2. asramak, 3. ayamak, (. talr· 
gemek, isfr~emek, 5. cyemekt 6. 
korumak, 7. k.üme~. 

Sıyt - ı. at (Mm m~n . ) 2. 
çav, 3. davu, 4. gn, ö. kCl, 6. tın. 

Sla - 1. barda, 2. bıyıtııta. 

:i. bolok, 4. geuiı:ıllk, 5. glnllk. 

6. oylum (bacım, cirim mlb.) 
Slayet - kov. kova. 
Slayet t>lmek 1. konta· 

mak, kovulamck. 2. kovmak. 

Sicil - l. çek. 2. kötük, 3. 
kfitök. 

Sihan - 1. cep, 2. kalınhk:. 

Sibanlı - 1. kalın, 2. yoğu.n. 

Sibr (:ı!hlrlt) - 1. arbağ, ar· 

pağ. 2. arvle, 3. bağı, 4. bağım, 
5. hüğft, bllyft, 6. bOğGcftltık, 
büyüeüliik. 7. daroı, 8. gözbığ· 
cıhk, 9. llbf, 10. kosnaçılık, ll. 
tarha, 12. tarma, 13. tarnı, 14. 

tevQp, 15. uğra88t nraeı, 16. 

uvürme, 17. yada, 18. (yada laoı 

· yağmur yağdırmada tıla!m kaT· 
vetlnl haiz aayılan tatJ) 18. yalvı. 

Sihirbaz - 1. ırbağcı, :2. ar· 
pağçı, 3. arvışçı, 4 . bahoı, bıkoı, 

5. bUlci, 6. bOğdcü, 7. cnruocu, 
8. gözbağeı, 9. kam (şımın ki.· 

hini man.) 10. koenaçı. 11. mo· 
ğuç, 12. tarmaçı, 13. yılvıcı, 14. 

yayçı. 

Sihir yapmak - 1. arbalamak, 
2. bığmık, 3. baymak, 4. bOğü· 

temek. büyülemek, 5. bilğil yap· 
mak, büyü yapmak, 6. göz bığ· 
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lngiliz Nazırının Berlin 
Ziyareti Geri Kaldı. 

B. Ruzvelt Ticaret Filosu 
Teşkilini istiyor .. 

Menemen Malmndorlnğttnden: 

Seheb Hitler'in Hastalığı Mı, Siyasi 
Bir Düşünce Mi? 

~~~~~~--~~~~~~-

Buna Sebeb, Hem Harb, Hem De 
Ticaret Endişeleridir .. 

EmlrAlem nahfyeal hdku:net konağının 1974 lira 28 kurut 
keılf 11 bir kat lneaıı ~.3,935 tarihinden itibaren 15 giln mad· 
detle ekalltmlye konumuştur. 

İsteklilerin 19,3,935 tarihine teaadOf eden pazarteııl g6nü ea•l 

16 ya kadar yüzde 7 ,5 muvakkat teminat akçelerlle birlikte 

Menemen malmüdftrlOğftne mftracaatlerl llAn olunur. 697 

Londra, 5 (A.A) - Slr Coo duğom halde gidiyorum. Bo 
Saymon Briatol'da ııöylemiı ol· meıı'elelerln halli yapılmakta 
doğu bir nutukta ezcftmle ıöyle olan mftzakerelerln neticelen· 
demletlr: meılne bağladır ve bizim yeg4ne 

- B. Eden ile birlikte per· arzumuz bo mtızakerelerln A ~-
ıembe gftnü Almınya'ya gidi· rupa'da itimadın ve cihan ııol· 

yorum. Berlinde de bir toplantı hunun teeıııüı6ne yaramasıdır. 

Vaılngton, 5 (A.A) - Rel· 
ılcftmhur Bay Rozvelt kon 
greye huıuai bir beyanname 
göndererek hllkumet tarafın. 

dan doğrudau doğruya yapıla· 

cak nakdi yardımlar ile bir 
ticaret~ ;fitoea :bulundurulma· 

ticaret eşyasının makul bir 
kısmının nakli için kAf 1 tonaj · 
da gemilere malik olmasını 

istilzam eder. Zira diğer mem
leketlerein gemileri mensub 
oldukları hükunıetlerce yapılan 

011kdi muavenetler ve bir ta· 
kım kumpanyılar'o bir araya 
gelerek blrlt~mesl ve diğer 

birçok usuller sayesinde A me 
rikan dövizleri zararına olarak 
k u llanılabllecekı 1 r. 

lzmir Defterdarlığından: 
İeslıinln vergi borcundıao ötürıl tahstll emval ) aeasma göre 

haczedilen tllklllkte çorakkapı caddesinde k41n 374 376 sayılı 
hamamın 32 hlıeede 15, l 2 hlıseıl 4,3,935 tarihinden itibaren 
ylrmlblr gftn mOddetle müzayedeye çıkarıldığından almak '" 
pey sürmek lııiyenlerln defterdarlık kalemine müracaatlerl. 

7 12 17 22 715 

yapılmaııı hem doğra, hem de Londra, 6 (A. A) _ Sly18al 
tabiidir. Şimdilik fazla blrıey mahaf il Sır Con Saymon'un 
eöylemlyectğlm. Yalmz ıunu Berllo 11eyah11rium tehlrlle uluaal 
il4ve etmek hterlm: Ben bo mftdafaa hakkında olan eneliıl 
eeyah , fe hali hazırda mevzuu· gOnkft beyanatı araııında ya· 
babı olan çok mGhim mes'ele· 

kınlık aramaktadırlar. Bu beya· 
lerin ehemmiyetini mftdrlk ol· - natın Almanya hakkmda ihtiva 

Leh Generalı ettiği ihtar ihtimali Alma.ı zi· 
mamdarlarını düı6nmek için 

Varıo•a, 6 (A.A) - Lehls· vakıt kazanmağa ııevketmlştlr. 
tan erk&nı harbiye reisi B. Lo d 6 ( ) 
Gonılrorovskl Haltık memleket· n ra, A.A - Slr Con 

Sıymon BerUn ıtf iri vasııaelle 
lerlnde seyıhıtlne devam ede· 

Fon Nörata bir telgraf çekuek 
rek. don Helslnklye gelmiştir. 

Bay Hltler'ln buıahğıoı haber 
Rusya'da Bir Tayin almakla eeef duydu~unu ve 

Bay Ruzvelt 

~ - Amerika'nau dahil ol· 

mıyacağı bir mubarebt'I çıkması 
h11lfnde k&f i bir ticart"t filosu 
nun bulunması harici ticareti 
ağır surette felce uğratabilir. 

Zira o tak ifrde diğer memle· 
ketler ticaret gemileri nio ser
visini temin etmek belki de 

lmUnsız olur. 

Saygılı 

Müşterilerime 
İkinci Beyler sokağındaki 

fotoğrafbanewi kapattığımı say· 

gıh müıterllerime llAn ederim. 

Klişe lerlml E roirler çareıııoda 

Bay Hamza Rüstem fotoğraf· 

hanesine naklettim. Slpariı ver· 

mek lstfyeoler lütfen oraya Dğ· 

raııınlar. 

Beo de ılmdi ekseri zaman· 
lar oradayım. D. 5 

Moskova, 5 (A.A) - Sovyet kendisine acil elfa dilediğini 
Rueya halk komleerleri mecllel bildirmletlr. 
B. l van Tkıtchevl, başka bir 
memuriyete nakledflmlı olan 
B. Runechlcht'ln yerine ehil 
tayyare f llosu merkezi idare 
müdüriyetine tayin etmlotlr. 

MART 

ernı tekltf etmiştir. Bu beyan· 
namede rakkam zikredilme· 
mletlr. Beyannamede esbabı 

mocibe olarak şunlar yazılıyor: 

3 - Amerlka'oın dahil ola· 
cağı bir muharebe çıktığı lak· 
dlrde Amerikan gemileri, ya 
muavin barb gemileri olarak 
veyahud ecnebi mr.mleketlnle 
ticari oıünaaehetlnt devam et· 

Bahaeddin - Foto Reane 

İzmir belediyesinden: 

Köprüdeki parkın .kayaları· 

nm kırılma itinin açık arttırma 

ile ihalesi gün6 9 3.935 göste· 

rilecek yerde yanhılıkla 28.2.935 

de diye ilAn edllmlo olduğun· 

dan 281,67 lira bedeli keşifli 
Ünlverehede Döçent, 

(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Haatalara hergün öğleden 
sonra bakar. 

lstiklil eaddeai No. 99 
An.kara apartmam 2 inci kat 

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

1935 7 1935 
Kısım Gfln 
120 31 

Perşembe 
Arabi 135:3 Rumt 1350 
2 Zilhicce 22 Şubat 

Ev kat Ezani Va.eatf 
Gilneo 12,22 6,27 
Ôğle 6,19 12,25 
lkiııdl 9,33 15,38 
Aktam 12 18,04 
Yıteı 1,30 19,36 
İmeak 10,~2 4.48 

1 - DOrfht bir rekabet tlrmek maksadlte kullanıla 

caktır. 

Meyva Fidanları 
Tarklye ve Avrupanın en iyi cJns damızlıklarından 

aşılı haıtıhkeız ve fenni surette yetiştirilmiş mey va f f. 
danlarlle : 

A11111z f ldanlar lzmir'de Baeturakta İzmir ve civarı 
meyva v~ sebze eatıı kooperatifi tarafından Batılmakta 
dır. Fasla tafıilAt almak lstlyenlerln kooperatif lmlze mQ· 
racaatleri. 

-------
--
-
---

olan bu iş baık4dpllktekl şart· 

nameıl veçhile ve açık eksiltme 

ile söylenen 9.3.935J,g0nfl be· 
tediye arttırma ve eksiltme ko· 

misyonunda ihale edilectğl ve 

22 lira depozito ile o gftn saat 

16 ya kadar mftracaat olonmaeı 

tashlben ll4n olunur. 3 7 
6fil lmmiiiımlimiiiiiiimmmiliıiiiıimmıiiihimhllilmıiiillıımmımrm .......................................................................................................... 
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gezlemek, 5. oğurl .. mak, 6. oral· 
mak, 7. yıvıtmak. 

Sirkat ettirmek - çörletmek. 
Sitare - Yıldız. 

Sltaylı - 1. ôğdiı, 2. ôğme, 
3. öğl, 4. ôğftı, 5. öktft. 

Sltaylı etmek - 1. maktamak, 
2. ôğmek, 3. ôkmek. 

Sitem - 1. çıkıoma, 2. kalış, 
:t kıco, 4. tapa, 5. yanı, yana. 

Sitem etmek - 1. çıkıımak, 
2. gOcemlenı ek, 3. kadağılamak, 
4. kerçetmek, 5. yanı yanmak. 

Siyah - kıra. 

Siyaha m•il - 1. karamtak, 
2. karamtık, 3. karastık. 

Siyahlatmak - karartmak. 
Simsiyah - 1. bpkarı, 2. Uln· 

kara. 

Siyak - 1. geliş, 2. ıırtığ. 
Slyakı kelim - ıöz6n geUıl. 
Siyatik - 1. kengl, 2. koyan· 

go, koynak, kuyank. 

Sofra - 1. aıamlık, 2. ışyağ· 
hk, 3. dirgl, 4. tirkl. 

Sofa (ıof 1) - 1. arzık, ırzık, 
2. klrtg6oçlftğ, 3. eakınç, 4. 
taprak. 

Sohbet - 1. arkıdaolık, 2. bir
likte oturma, 3. görftome, 4. kef. 
kep, ~ep, 5. kelecl, ~ 6. konuıma, 
7. konutum, 8. IAkırdı etme, 9. 
ıöyletme, 10. tös gellcl, 11. ıöz 
eav, 12. tanıeık. 

Sokak - 1. dôlme, 2. glremlç, 
3. oram, 4. sapkı, 5. tokmak, 6. 
sokpat=(dar yol mao) 7. yol. 

Step - 1. bozkır, 2. koosrıy. 
s~ - koın. 

Saikıld - 1. tuturuk, 2. Ol· 
dGrmlye blkaıma, 3. yquç, 4. 

Tftrkçe karşılıklar 

yağanma. 

Solmoamele - 1. kôUl du. 
ranma, 2. yınarmık. 

Suiniyet - 1. kötftlak lıteme, 
2. yavuz sanu. 

Soiıöhret - 1. adı çıkma, 2. 
selinti. 

Suizan - 1. .kö6t ııanı, 2. Y•· 
•nz anma. 

Sobh - 1. tan, 2. tanla. 
Subhtl kblb - ertellk, ertemle. 
aubhl sadık - çın tan, 2. tan-

lacık. 

sudur - çıkmak. 

ıahf - biti. 
suhunet - 1. m, 2. 111h.k, 3. 

kızgınlık, 4. ııcakbk. 
ıukot - 1. dftome, 2. dııtte, 

3. daını, 4. inle. 
ıokut etmek - 1. dfttmek, 2. 

inmek; 3. özelenmek, 4. sepıl· 
mek, (yaprak dökGlmek man.) 5. 
açmak. 

ıolh - 1. ahır, 2. ımır, 3. 
anlaş, 4. arıç, arınç, 5. bant, 6. 
barışık, barıeıklık, 7. bayııal, 8. 
bu, 9. el, il (elbolmak - dGı· 

manlar zftmreelnden çıkıp yakın· 

lar ııraıına geçmek, harıımak man.) 
10. illik, 11. il oturuşma, 12. 
tato (rıza ve hoınodt man.) 13. 
tevı, tefe, 14. oyoıma, 15. uz, 
aılaıma, 16. yabaılı~, 17. yarae, 
18. yaratık 

Solhan - uyaearak, uslaf8rak. 
Sulbco, ıulhpener - ı. amı 

rak, 2. haz 
Sulh etmek - 1. anlatmak, 

2. anlamak, arılmık, 3. barıı· 

mık, 4. baz kılmak, 5. gezinmek, 

6. llleomek, 7. fQklamak, 8. ta· 
• 

Tftrkçe kareıhklar 291 
____________________________________________________ , ___ 

laroak, 7. Ulklemek. 

Sikke - 1. akça, 2. armak 
(para, altın mım. ) 3. damga, tam· 
ga, 4. yarmağ, yarmak. 

Sll&h - 1. belik, blllk, 2. ha · 
ladı, 3. cebe, 4. etme, 5. karbiçl, 
6. karıpçın, karpçıo, 7. kural, 
8. koran, 9. kdodeyl, 10. opçln, 
öpçln, Dpçln, 11. poaat, 12. · po· 
sat, 13. sağıl, 14. sağat, 15. sa· 
'fal, 16. tağay, 17. talam, 18. 
tlrlğ, 19. tolum, 20. tftmeğ, 2 l. 
yıbduk. 

Silah arkıdatı - sGdıt, (•il= 
asker. 

Slllhlanmak - 1. beliklenmek, 
2. •ağutlanmak, 3. tolumlınmak, 
4. yaraklanmak. 
ell&hh, 1. sazlığ, 2. tolamla. 

silah takımı - puııt. 

ıll&htar - torkak, torkık. 
silindir - 1. tapın, 2. tula, 

tapanı, 3. yer basan, 4. yhgl, 5. 
ylvgltaıı, 6. yuvak, 7. yuvgu, 

silk - 1. dizi, 2. sıra, 3. ta· 
kım, 4:. yol. 

ıllle - 1. boıık, 2. ı•mar, 3. 
şaplak, 4. tokat. 

sille vurmak - 1. t•marlamak 
2. tokatlamak. 

ıllo - I. ora, 2. ora, 3. ear· 
pun. 

tllılle - 1. keılk, 2. 11ra. 3. 
teılk, ıarpun. 

sileileli cibal - l. balkan, 2. 
dağ Hlı, 3. eeğir, 4. sıradağlar. 

ıllılle teıkll etmek samaea· 
mık. 

Siluet, (Sllhooette) karaltı. 

karartı. 

~im - ı. gClm6f, 2. mön6n. 

. 
Sima - 1. beniz, 2. bet, 3. ça· 

ray, 4. çıray, 5. en, 6. önlftk, 7. 
sıray, 8. tOı, 9. yüz. 

Simetrik - uyukaı. 

Simsar - 1. helekecl, 2. komsl. 
Sin - 1. çağ, 2. çer, :l. yae. 
Sine - 1. bağır, 2. bOııkOk, 

3. c· öı, 4. göğils, 5. köğflz, 6. 
kökrek, 7. ök, öğ, 8. töş. 

Slnebend - gömGldftrdk. 
Sipariş etmek - 1. ıımarla· 

mık, 2. tapııtırmak, 3. tıptur· 
mak. 

Slpebtar - harlas. 
Siper - 1. ban, 2. gerelti, 3. 

kalkan, 4. kamal, 5. katağ, 6. or, 7. 
perk, berk, 8. ıek, 9. sencer, 10. 
eenger, 11. eenir, 12. ıioer, 14:. 
tığa, 15. tukorka. 

Siperlenmek - koytulanmak. 
Siperli yer - 1. koyak, 2. koy· 

sak, 3. kaytak, (. koylan, 5. 
kuytu. 

Siraç - 1. ışık, 2. yala. 
Sirayet - ı. bulaşma, 2. cal· 

kan, 3. geçme, 4. sı•ıema. 5. yo· 

ğue, 6. yuğov. 
Sirayet etmek - 1. bulaşmak, 

2. gecikmek, 3. geçmek, 4. kotuz. 
mık, 5. kftndelmek, 6. okmak, 
7. ôtkermek, ötkftrmek, 8. ötmek, 
9. öyme~ lO.unkma~ll.11•q· 
mak, 12. ulaemak, 13. yayılmak, 
14. yokmık, yakmak. 

Siret - 1. gldlı. 2. kılık, ;t kı · 

hnç, 4. kılk, 5. konuı, 6. oruk, 
7. yorık, 8. yorak. 

Sirkat - 1. hırsızlık, 2. ka· 
raklık, 3. oğorlnk. 

Sirkat etmek - l. •tırmak, 

2. buldurmak, 3. çalmak, '· en· 

lzmir 2 inci icra 
memurluğundan: 

Atıf boca veus .. terlnlo 
eml4k ve eytam bankasındıo 

ödönç aldığı parıy" mubbll 
bankaya ipotek eylediği ikinci 
kordonda 209 ada bir pareeldt. 
1,1 1.2 ve 1,3 ve 5 taj numa· 
ralı han ve nmf masura ııu han 
m6lk olup köprftl6 zade fazıl 

ahmet paea vakfından lcarete· 
ylnll olarak 1344 metre mo· 
rabbaındadır. sekeen hieee ld· 
barlle dokuz hlHesl lbrabh11 
efendi kızı ve hacı atıf efendi 
karısı hamlde rahime hanıt11 

ve 14: der hl88eal oğulları M. 
kadri ve kemal ve eoklz hl111eıl 
kızları fatma aehiye ve yedfıer 
hfeeelerl halice ferzende yedi 

hlSBeal ayoe bedla yedi hl88eıl 

emine ıkllme yedi hiseeıi hafızı 
behlce ve yedi hl-ıeıl fatm• 
dftr6ye haDlm namlarına kayıtlı 
ve takdiri kıymet raporun• 
göre iki .katlı gerek alt ve ge· 

rek üst kl81mları ikiye mön· 
kaaim ikinci kordon caddeııln· 

den ve park caddeııiuden Oçet 
kapılı ve otozbee bin lira kıy· 

metli hanın tamamının. 

Mülkiyeti açık artırma ıure· 

tile ve 8~4 numaralı emlAk 
ve eytam bankaıı kanuna mo· 
clblnce bir defaya maheuı ol· 
mak ıartlle artarmaıı 20.4.935 
cumartesi gGna saat 1 lde lsmird• 
h6k6.met konağındaki 2 inci lcrı 
dalreelnde yapılmak ftzere 30 
gfto mdddetle satılığa konuldu . 

Bu artırma neticeıinde satıl 

bedeH tahmin olanan kıymetin 
yüzde yetmlı beşini bularııa eD 

çok artınna ihalesi yapılacak· 
tır. Akel takdirde 2280 nama· 
ralı kanuna göre eatıe geri hı· 

rakılacaktır. Satıı peşin para 
ile olup m6eterlden yalnıı 

yOzde iki buçuk dell4llye m .. · 
rafı alınır. hbo gayri menkul 
(lzerlnde herhangi bir 1Jekllde 
hık talebinde bulunanlar elle· 
rindekl resmi ve!alk fle birlikte 
yirmi gün zarfında lzmlr 
lcraeına m6racaatları lazımdır. 

Aksi halde hakları tapa al· 
cillnce malum olmadıkça pay· 

laımadan hariç kalırlar. 10.4. 

1935 tulhlnden itibaren earl· 
name herkeee açıkhr. TıUp 

olanluın yflzde yedi buçuk &e· 

mlnat akçesi vf"ya milli bir 
banka itibar mektaLu ve 34-2788 
dosya namaraılle lzmlr 2 inci 

icra memurlu~ona mftracaatlar• 
llAn olunur. H.le. No. 4:22 T 711 

İnhisarlar İzmir baş mGdftr· 
Uiğünden: 

Darağaç mtlaklrat deposunda 
532 kilo şarıb ile 4 taht• 
varll 421 kilo ılrke, 48 eıkl 

gaz tenekeel, 250 tahta parçat• 
6 damacana pazarlıkla ıatıı.· 
caktır. İateklllerlu 13 3 936 
tarihine mflııadif çarşamba gG· 

nü saat onbeıte temlnatlarile 
lımlr inhisarlar bat mtldClrlG· 
AGne oAramalan.. (628) 

27 3 7 11 
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eter; Dostum, dedi, Eğer misafir ka
bul edeceksek temizl~nmeliyiz. 

- Harbiye nazırından gell· 
'°rom n sizin yana bareke
\tı lhım geldiği cihetle pa· 
"Portunuzo getirdim, dedi. 

Birdenbire sealal k111J ve si· 
"ta gözlerini odada dolaştırdı. 
0..da kendisine tesir eden bir 
'9' gGrdGğG anlatıhyordu. O 
"41ı Rftır da gGrdft. Arkasın· 
~ki dıHrda bir aynı vardı ve 
""tir; Bay Rftetr.m'le karşı 

~tıya bulunduğundan aynada 
~nl göremiyordu. Bo gördft 
il tey mavi baohk ve yeşil 
~Pllto ile Tuna'da gemide ma· 
~İttllğl sıraeındakl kıyafetinin 
"- bir hayali idi. Üzerindeki 
tlbtsesl ile Boğazlçl'aln derin 

'lıltrına gömGlen Riear'm hOvl· 
teu bık.kında bo adam bir lp 
'eu vermlttl. 8ıy ROstem ha· 
~iten son derece cevval bir 
"'-aıdı. Bir lahza içinde RI· 
'-t'lı kapı arasında duran ma· 
'-tıııa öte tarafına geçerek fe· 
'-41 anyaa gözlerlle oradan RI· 
'-t•ı tetkike batladı. Rtoar biç 
Lo.olmıyarak llerlleıdl ve elini 
'-ttı uaanı. Laubali gGrGnme· 
h Çalı11yordu. 

- Oturunuz. Dedi. Bir içki 
~r mlnnlı? 
' - TetekkGr ederim hayır. 

er Brenden. 
l>edl ve Hhe etti : 
- Bu puaportları yırtabl · 

lit11nı1. ÇGnkl istifade edemi· 
'~blnlı. 
ıu .. r : 

- Ne ur, ne oluyor? 
Diye torda. Benim adım Rl· 
~ Banu, arkadaıımın da Con 
~kont Leburi Bllenklron'dor. 
llldl nerede ise gelir. Biz bu· 

~dı Bnaden namında kimse 
"•aı11uyoru:s. 

di 
Bay RGıtem bo ıöılerl alayla 

''edikten ıonra : 
.. - Siz Ruıçuk'ta bulunma 

11•ı mı? Dedi. 
- Ora11aı bilmem bile. Fa· 

~t affedersiniz. lemlnlzl ve 
l'ıdakl vaslfenlzl sorabilir 

~)tın, Derhal ıöylfyeylm! Mo· 
tereye ha tekilde devam 

t~eraenlz beni devamda mazur 
"1ırıek lhımdır. 

'•tar; yıptığı blöf tin iyi bir 
~ b11akhğını görebiliyordu. 
t.."tem'la bakıtı munleleşmf'ğe 
tlıdı: 

'-t........ Eğer bir hıtıya dGotO 
• 111 affınızı istirham ederim. 
._ "8t bir hafta enel Roacuk· 
\ gGrdGğOm bir adama o ka 

benılyoreunum ki... 
~ - Ben geçen hdıa kGçftk 
~ gemide KGıteace'den gelir· 
) e, denizde bocalayıp doru· 
.. °'clom. Ruacuk'u falan ziyaret 
~~edim. Fakat bana söyleyl 
g · Sis Damad Eo•er Paşadan 
tl11aıyor muıanoz? 

~........ Filhakika nezdi Alilerin· 
la gelmekle ıerefyabım. 

in........ Çok ghel. Enver benim 
•rkadatımdır. 

1 8ıy RGatem; gittikçe eakio 
ttıy bG Ordu. Bir iki dakika ıonra 
, lG1a tGpbelerlaln zail olae•ğı 
"'• "el fil.yordu. Fakat tU akal te 
ttı Clfe bakın ki o 11rada Peter 
ı._ •de bir yemek tepelel olduğu 

ide içeri giriverdi. Bay Rüı 
Pell'rt g6r0uee alanma· 

---'~~~~~~~-
dı ğın ı anladı ve tabancasını nia hasHe aezarlarlle tetkik 
çekerek : edenler vak'alıra hiklm ole· 

- Teslim olunuz! Diye ha· bilirler. İşte Peter bunlardan 
ğırdı. Peter tam zamaa1Dda bir nilmune idi. İşini bitirdi, 

elludeld yemek tepslelol Bay eoğokkınlılığını biç hozmıyarak.: 
ROstem'la başına f11lath, fakat - Dostum, dedi, tJğer mi· 
bu eırada bir tabanca eeel or· eaf lr kabul edeceksek temiz· 
tahğı inletti. Kolunu hdkerek lenmeliylz. 
elin en tabancasını aldı. Kea- Duvara dayıh bQyüt thir 
dlıılnl yere yatırdı, ağzını iylcf' dolab vardı, hn dolab boraya 
tıkadı. Yatak odamdan getir· her halde parçalar •halinde ge· 
dlğl iple kıs kıvrak bağladı. tlrİlmloıi. Çilokft hacmi gayet 
Peter itini bitirince Rlşar'a büyük: olduğundan kapıdan 
dönerek: çıkması ihtimali yoklu. Şimdi 

- Bu adamın boradan çı · bottıı. İçinde yalntz Bleokıro· 

kışı bizim için çok tehlikelidir. noo eapka koıusu vardı. Peınr; 

Bonon harekeri diloyada' yıpı· Rüstem'I o dolıblo içine soktu 
labilecek hareketlerin en adisi· ve kapağını kllldledl. Dolabı 

dlr. Siz bir feyler karırlıştırıb tetkik etti, sonra kapıyı açtı. 
da buradan fıvıtıncıya kadar Kapının önünde mavl~btr el· 
bu; burada kalmalıd1r. Dedi. hiee içinde tahane bir vazly~t 

O sırada :kapının çalındığını alan bir ka'fBBID t"llade bir 
ltitliler. Yekdiğerini taklb eden kota duruyordu. Selim verdi 
hldfaeler karşısında bir laeanaa v:.1 lılr kart uzattı. Kartın Qze· 
faşırmaaı ıablıt kanonları lktl· rinde kurşun kalemlle: 
zaeıadandır. ffAdlseleri hissi - Hllda Fon Aynem, keli · 
dumıalanmıt, bul,nık bir gözle melerl yazıh idi. 
değfl, ancak tnorlu bir irade· (Sonu var) 

1 
Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 

asker ilanları .. 

Yapı ilanı 
Ankara M. m. v. sa. al. ko. nundan: 
l - Ankara Hr. mp. merbut kııaları hfnaııı: Keelf bedeli 

240,652 liradır. 

2 - Ankara Hr. mp. mOlhak kıt'a te revir binası, keşif 

bedeli 268,000 liradır. 

3 - Ankara Hr. mp. için Qç ahırla bir hangar, keşif be· 
deli 219,824 liradır. 

4 - Cebeci mtrkez haetaneel tadlllt ve tamiratı: Ketlf be· 
deli 105393 lfrıdır. 

Yoarıda isim •e ktışlf bedelleri yazılı dört lntaattan herblri 
ayn ayrı tallblere veya dördii birden bir talibe ihale edilmek 
Ozerekapalı zarf osullle ekelhmlye konmuştur. Şartname ve pro· 
jelerl bedelleri mukabilinde vekalet inşaat tubeshıce verilecektir. 
İhalesi 21,3,935 pereembe günO saat 11 de komi~yoaumuzca 
yapılacaktır. Muvakkat ıemloatlerl merbut lutaları blnaeınm 

1:1282 lira 60 kuruştur. Mülhak kıt'a ve revir blnasımn 14470 
llrıdır. Üç ahırla bir banıarın 1224. l lira 20 kuruştur. Cebeci 
hastanesinin 65 lP lira 65 kuruştur. İşbu temlnatler kanuni şe· 
kilde yazılmıı banka mektubları veya malııaodıkları makbuzları 

olacaktır. Ekelhmlye girecekler 2490 no. h kanunun 2. inci ve 
3. üacii maddeler ile tartnamede istenen belgeleri teminat ve 
teklif mektublarlle blrllkte ihale günd en ııon .!Jaat ona kadar 
komiiJyon reisliğine vermle bnlunacaklardır. :ı 7 11 15 666 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şu
besinden: 

4,3,935 tarihinde ıc;ık arttırma ile ihaleleri vıpılacağı 10,:?,935 
te Yeni as1r 16,2,935te ]~ık 2~,2,935 te Anadolu ve 28,t,n:;5 
le Balkın sesi gazeıelerinde ilin edllen Yuoanh emvalinin lha· 
lrlerl 11,3.935 tarihine ıemdtt t'dilmlştlr. Satış gayri mübadil 
bouoeu veya petln para He uakten yapılır. Kıymeti mubımme

aeei lklbtn lira veya daha ıiyade olın tmvalln lh11lel kat'lyelerl 
lstizana tabidir. Malın tatıldığı seneye ah Devlet vergi 'e bele· 
diye reıılm veııair bOtfio maeraf lar mfteterlye aittir. ~ lstlyt'nlerln 
yGzde yedi boçok tt"mioatlarlle birlikte ihale gOnD. saat l 4,30 
da Ziraat bankaııaa milracaatlert. 7 1 ; 

lzmir Vilayeti Köy Bürosundan: 
KGy büroeo lçla 935 yılanda bastırılacak bitikler eksiltmlye 

konmuıtur. Martın yirmi eeklzlocl çarşamba güoO tıaat 11 de 
ihale olunacaktır. Şartları öğrenmek letlyealerln büro oef liğlne 
upamıları . 719 

DÜZELTME 

Türk Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi Umumi Toplantısı: 

5 mart 935 tarihli oüebamızıa 7 inci eahlfeelnde yazılı lll· 
nıada bu toplaohuın 31 mart 935 pazar gftnft yapılacağı yazıl· 

mış idi. Halbuki şirketin umumi toplantı g0n6 8 alsan 1l35 
paurteal gGaQ aaat 10 dadır. Keyfiyet taıhlhao illa olunur 

T\:J Q K iYE 

llRLlllT 
BANKA51 

DOKTOR 

Fahri Işık 
f zmir Memleket Hastanesi Rontken Mtıtahueııı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERİ 
ve ELEKTIRIK iTEDAVİLERf. 

Yürftmi1en ve Bilba111a RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Vio14.ı 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri YRpıhr. 

İkinci Beyler Sokak Fınn Kare1111 No. 25 

Akhisar Belediye Başkanlığından: 
Akhlear belediyesi elekıirlk santralının ihtiyacı olan c~m'ın 

bedeli binelll yedi lira yetmltbef kuruo muhammen luymetlade 
8916 litre motorin, 96 lftre vakum, 231 litre dizel yağları, JOO 
tane 25 ilk, 20 tane 100 lftk ve 220 voltluk aı.0pol1 10 tane 
12 santimlik • dublu te poırel ve iki metre murabbaı klllnglrlt, 
iki metre murabbaı amyant, :lkt kilo iplik amyant, bet gk. iyi 
cins metal kapah zarf osulfle eksl!tmlye kooolmu~tor. istekli 
olanların 79 lira teminatı muvakkate v~ kanunun ltızum gös· 
terdlğl evrak ile 14,8, 935 tarihinde ııaat 15 şe kadar Akhisar 
belediyesi encGmenine mftracHtleri ilin olunur. 

7 8 10 11 IÔ85 694 

Doktor~ 

Zekai Tarakçı 
Dahiliye Mütehassısı 

İkinci Beyler sokak No. 45 Beyll't Hamamı k.arı:n sındı .. 
Öğleden sonra !:ı - 6 ya kadar baııtalarını kllbol erler. 

TEl,EFON: 3806 

Akhisar Ziraat Bankasınıfan: 
1470 aumarah zirai kredi kooperatifleri kanonuna ve resmi 

gazetenin 25,10,930 güolemeç ve 1630 sayılı nOeba.nnda mfto· 
teşlr eaaa mukavelename ahkamına tevfikan teıktl edilen gayri 
mahdut mes'uliyetli palamut zirai kredi kooperatifi ikmal ve. 
kiletl cellleslnce tasdik ve Akhisar noterliğince teacil edildiğin· 

den mevzuubahis kooperatifin resmen tetekkfil edildiği ilin 
olunur. 708 

Kulak, Burun, Boğaz nıfttabı88ıeı. Cnmadan baeka 
bergOn hastalarını 3 • 6 ya kadar kabnl eder. ıkinr.I 
Bryler soka~ı, Beyler hamamı kartısı No. 41 

TELEFON: 3686 

lzmir2 inci icra 
memurluğundan: 

Bay nbrlnln emlAk 'te eytam 
bıakaeındın ödGnç aldığı paraya 
mukabil bankaya ipotek eyle· 
dlğl lzmlrde birinci hımldlye 
mahallesi değlrmeadağı ıoka · 
ğıada 9 numarada ve 19 ıaj 

aamanh 499 ada 3 parselde 
kilo ve 2 panel aleyhine ar· 
saya 20 80 ebadında bir pen· 
cere ıflk hakkı bulunan ve 
takdiri kıymet raporuna göre 
ahtap ve camekAnlı n 400 lira 
kıymetli dnkkAıua tamamının 

Mülkiyeti açık artırma eure
tlle ve 84' numaralı emllk ve 
eytam bank.Hı kanonu muci· 
hince bh defayı mahsus olmak 
tartlle artırması 20 4·935 co· 
marteel güaft saat 11 de lzmirde 
hiikômet konağındaki 2 lncl icra 
dairesi içinde yapılmak Ozere 
30 gOo mOddetle satı hğ• ko· 
nuldu. 

Bu artırma neticeııinde Hllt 

bedeli tahmin olunan kıymetin 
yilzde yetmlt beolnl bulursa en 
çok arhrana ihaleel yapılacaktır. 
Akııl takdirde 2280 numaralı 

kanuna göre satış geri hıra 

kılacaktır. Satış peeln para 
ile olap miişte rlden yalnız yftz . 
de iki buçuk delllliye masrafı 
alınır. l11bo gayri menkul ftze · 
rinde herhangi bir şekilde bak 
talebinde hulaoaolar ellerindeki 
resmi veBalk ile birlikte yirmi 
gün zarfında lzmlr lcraıuıa 
miiracaatlan lbımdır: 

Aksi halde hakları tapu ıi· 

cllioce malum olmadıkça pay· 
laşmadao hariç kalırlar. 10·4· 
1935 tarihinden itibaren şart· 
name her.kese açıktır. Talip 
olanların ytızde yedi buçuk te · 
mloal akçaeı veya milli bir 
banka iıibar ıo ektubu ve 983· 
21134 doeya numaraslle izmir 
~ tncl icra memurluğu · 
na m6racaatları ilin olunur. 

B. it. No. 244 710 
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~SPİRİNal/ 
2 ve 20 komprımelik ambalajlarda 

1111 il ili ili il ili 11111111111 ili 111111111111111111111111 l lll l lll lll il il lll lll lll il lll lll lll il -
Akşehir bankası --

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

U~mürr ŞYlbe~ö 
ık inci kordonda Borsa civarında kendi binasında 

TELEFON: 2363 
••• 

Hertürln Banka l\luamelatı, Em ten 
Kumusyonculuğu .. 

Mnsait şeraitle mevduat kabul edilir 

Hububat, (lzQm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
- yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· 
- pıhr. Mallarm vilrudunda sahiplerine en masa· 

----
---

= it şeraitle avans verilir. = 
111111111111111ııı1ııııııı11111111111111111111111111111111111111111111111m11111ıııııııı111111111 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

7 inci işletme Müfettişliği Satınal-

ma Komisyonundan: 
Tıhmln edilen bedellle miktar ve evaafı aoağıda yazıh 10 ton 

hurda dOkme demir 14 mart 19 ]5 pertembe gilnG saat 15 te 

açık eksiltme usuld ile basmahanede yedinci işletme mtıfettişllğl 

binasında salın alınacaktır. 

Bu işe girmek htlyeolerln 18 lira muvakkat teminat vtrme· 

Jerl ve 2490 No. lı kanunun tayin ettiği vealkalar ve kanunun 

4 üncft maddesi mucibince işe girmeğe manil kanuni lırıluoma 

dığına dair beyanname ile •)Di gfto eaat 15 e kadar komflyon 

relıliğlne 'lldracHtleri lbımdar. 

Bu i~e ald ıartnameler para11z olarak lıletme kaleminden da· 

~ıtılmıktadır. 

Cloıl Miktarı 

İyi clnı horda dökme demir 10 ton 
26 3 7 11 

Muhammen bedeli 

230 lira 
606 ........................................ 

Tayyare Piyangos~ 
ADET 

l 

l 

l 

1 

4 
30 
50 

100 
300 
510 

1000 

500 

5 inci ketide 11 Mart 1935 
----••+-•---

MlıU.fıt 

ikramiye 

" 

" 
" 
" 
" 
!I 

ti 

" 
" 
" 

Amorti 

(2000) 
(1000) 

(500) 
(150) 
(100) 

(50) 

(30) 

(20) 

LJRA 

20000 
30000 

10000 
4000 

3 o o o 
4000 
4000 

15000 
'iSOO 

10000 
15000 
15300 

ı:nsoo 

1000 

147800 1500 ............................................... Adet 

• 
ÔksOrenler! Mut· 
laka (Okamentol) 
Ôksilrük Şekerle· 
rini Tecrilbe Edi· 
niz ... 

ve Pürjcn ~ahaprn 
En Üstün Bir Müs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unulmnyımz. 

cı: 
c::r:: 
....1 
>
<C 
QQ 

LU 
> 
:z: 
<C 
>< 
a:ı 

er:: 
L.U 
c.c 
laı.J 
c -

Aylık elektirik 

Masrafınız yüksek mi 

içi gazli 

laınhalarını kullanınız 

Bu nıarka az sarfiyat, hol ışık, 
ve uztuı ömürlfldür. 

Mehnıet 'f evfik 
Hilyük Elcktirik, Telefon ,,~ 

i\lalzcnıcleri deposu. 
Pcştenıalcılar N. 77.79 'fcl. ;333 

Ku vYctli Müs bil 
Jstiycoler Şahap 

(.O 

>< 
r.> 

S 1 H H A T ~-"' t~aff"arzade Oteli 
Sıhhat Snrgnn E C Z A N E S · ı Ülel baştanbaşa yeniden boyatılmış ve mobilyası tecdh 

edilmiştir. Sıhhi temizliğe son derecede dıkkat ve itina 
edilmektedir. Servis muntazam, oda flatleri zamanıo fca· Haplarını .lUaruf 

ecza depolarından 
\'e Eczanelcrdı!n 

Arasınlar. 

• 

Hamdi Nüzhet 
Ucuı, taze, t emiz illi~lar lıuluour 

11 Başdorek - Büyük Sa· 
JI ldıçl Hanı karşısında . 

Fratelli Speı-co Vapur Aceııtası 
ROYAL .NEERLANDAl~ KUMPANYASI 

°CEHES,. vapuru l O martla gelip yükuoü boşalttıktuu sonra 
sonra Burgas, Varoa ve Köııtence lçiıı yük alacaktır. 

"ORESTES., vapuru 10 martla gelip 14 murllıı An\IH, Ro 
terdam, Amsterdam ve llamburg iı,:in yük alacaktır. 

"CERES,, npuru 24 marttan 28 mHte kadar Anven, Roter 

dam, Amııterd11w ve Hamburg Umanlara itin yQk alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LlNIEN 
"HEDRUN,, elycvm Hmsnımızda olup ~ martta Hoterdam, 

Bamburg, Copeobagen, Oantzlg, Gdyula, Goteburg, Ü l:!IO ve 
İskandinavya limanları için yük alacaktır. 

"ROLA.ND., motörQ 20 mıutlo Roterdam. Ihmburg, Copen· 

hııgeo, Dantzlg. Gdynia, Goteburg, Oalo ve lııkırndinava liman· 

lan için yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GH.ECCE 

İzmir Nev· York arasında ayda bir muntazam sefer 

"l'Al\JESIS,, vapuru 19 martta (doğru) Nevyork içtn yük 

alacaktır, 

"lUNOS., vapuru 20 oieaoda ( Doğru ) Nevyork fçin yük 

ılıcaktır 

SJ<:R VJC.E .MARJTl~t HOUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Montaz.am Sefer 

"ALBA JULYA,, npuru 12 martta gelip 13 martta Malta, 

Cenova, l\larellya, Barselon ve Cezai re hureket edecektir, 

"PELES,, vapuru 6 nisanda gelfp 7 nisanda .Maltı, Cenova, 

Mareilya, Baraelon v~ Cezalre hareket tdecektlr. 
Hamiş: İIAnlardald hareket taribltrlodekt değlşlkllk.lerden acente 

mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilılt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye şirketi 

blnuı arkasında Fratelll Sperco acentalığıno mQroceat edllmeel 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

V. N. 

V \ 7• F . 11. V au 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNJE 

" TBESSALlA ,, Tapnru 5 

martta bekleniyor, 7 marta ka· 
dar Aovere, Roterdam, Ham· 

borg n Bremen için yük 

alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
.. llA~SBURG ., vapuru 27 

ıubatta bekleniyor Hamburg ve 

Anvereten yftk çıkarıp Roter· 
dam, Bamburg ve Aovers için 

yük al11caktır. 

" TROYBUHG ,, vapuru 23 
martta bekleniyor, Hamburg 

1 
ve Anvereten yok çıkarıp An· 
ven, Roterdam ve Hamburg 

llmrnlarıoa yük alacaktır. 

TUE EKSPORT STEA.L\lSBtP 

CORPORAT10N 

·' EKSAHCEI ,, vapuru 3 
martla b,,Jrleolyor, Nevyork 

için yilk alac11ktır. 

.. EKSECUTlVE,, vapuru 19 
martta bekleniyor. Nevyorlr: 

için yük alıcıktır . 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendelf Ham. Birinci Kordon 

Tel. 244:~ 

Thc Ellermao Lioee Ltd. 

" MARON1AN ,, vapuru 22 
,ubatta Londra, Hull ve An· 

vers'ten gelip tahll yede balo· 

nacak ve ayni zamanda Loodla 
ve Bull için yük alacaktır. 

"EGYPSIAN,, vapurn ay !!o 
nunda L\verpool ve Sevaost:a· 

pan beklenmt ktedlr. 
11 TB URSO ., vapuru mart 

ortas1nda Londra, Hull Ye An· 

vers'ten gelip tahliyede bulu· 

nacak ve ayni zamanda J.oodra 
ve Hail için yilk alacaktır. 

•·FLAMJNlAN,, vapuru mart 
ortasında Lf verpool ve Svaneea

dan beklenmektedir. 

Not Vurul tarihleri ve va· 
purlarıo isimini iizerine deni· 
şlkliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

N. B. - Geliş tarihleri ve 

vapur tarlblerlodo aceatt:mlı 

hiçbir mes'uliyet kabul etmtı. 

Telefon No. 2007 · 2008 

hına göre ucuzdur. Bundan evel senelerce müsteciri bolun· 

muş olduğum bu müe5seseme gfüterilen rağbetin g,.ne gö3 

terih-6eııiui mohternm müştnllerlmd,.n r ica ederim. 

Abdullah Molaliç 

Denizli Belediyesinden : 
Denizli kasabası içio 370 adet eokak ve i 150 adet tapu nu· 

mara levhaları 23.~ V85 tarihinden itibaren on beş gün mOd· 
dı:tle ve aenğıdaki şarılıır dııılreaiodP. açık ekelltmlyc çıkarılma tır. 

1 - Jbale 9 mart 9:35 cunı ırtesl günü saat l i de Oc:nJzll 

belediye dalreelocle yapılacaktır. 

2 - Sokak numara ve hiın levhaları &'!kiz numaralı saçtaP 

otuz santimetre uzunluğunda ve yirmi santimetre genişliğinde 

kırmızı ya&lı boya zemin üzerine beyaz yağlı boya ile yazılmak. 
3 - Kapı numaraları keza sek.iz numarah eaçıaa ve on iki 

santimetre uzunluk on santimetre genişlikte ve kat'ı nakıs şek· 

llnde g"ne kırmızı yağlı boya zemin üzerine beyaz yağlı boy• 

ile yazılmak. 
4 - J,evhalar ihale tarlhlodeo hlbarto yirmi gün zarfıod• 

teslim edilmek. 

- • - IZMIR 

Esnaf ve Ahali ban kası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

l\'lerkezi : i Z M i R ~ 
~ 
~ 

Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu ~ 
~ 

Alaşehir, Tire .. ~ 
~ ... 
~ 

llertürlii Banka Muamelall y . 
~ apar .. 

Bir senelik mevduata % 6 
Allı aylık " % 4,1-2 
Vadesiz hesabı carilere % 4 faiz verir. 
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