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insanlık Tehlikeli Yold.a! Tor~iye-Su~iye Bitler Ne istedi, lngiltere 
----• Emlak lşlerı. N D .. .. .. ? 

Bay Baldvin, Bazan Kendimi Bir Tı- Beyaz Kadm e uşunuyor · 
h d S D d• Ticareti Muka- Amerika Müşahid Göndermiyor. 

mar ane e 8DIYOrum, e 1. velesi de Onaylandı. y · o· M. k 0'' il ol· enı ır l· ısa uŞ n oyor. 
'-ıı astalar 

ları 

______________________ .. ____________________ __ 

Versay Hekimlerine isyan Etmişler. Silah
Bırakma Ameliyatı istemiyorlar. " 

etmiş oldugo neticelerin bo ele 
temden mftteeselr olmamasını 

ister. 
- Sonu 4 ncü yftzde -

isyan etmişlerdir. 

sllAbları bırakma 

Ankara, 8 (A. A) - Bugün 
bay Nuri Göker'ln başkanlığın· 
da yapılan Kamutay toplantı· 

eında reşld kadın ticaretinin 
men'i hakkında 14 Birinci teo· 

rln 1933 de Cenevre'de imza· 
lanan mokuelenln taedlkl hak· 

kandaki kanun ile yükıek mü
hendlı mektebi 1935 yılı btld· 

ceeint kabul etmlotlr. Bu büdce 

kanun ile yObek • mOhendlı 
mektebinin 1935 yılı Maarif 
karşıhğı olarak 395, 782 Ura 
tahsisat verilmiştir . . 

Gene bu toplantıda Sorlye'de 
TO.rk'lere ve Türklye'de Sa· 
rlye'lilere aid emlAk hakkındaki 
ltil4fnamenfn altı ay daha uza· 
tı1muanı gözeten kanun da ka· 
bol edilmiş ve divanı mubaee· 
batta a91k bnlunan bir azalık 
için yapılan seçimde hu yere 
Muhaeebah umumiye mOdilril 
bay Mehmed Ali eeçilmlotir. 

Kamutay perşembe günfi top· 
lanacaktır. 

Konferansa Makdonald Gidecek. 

Bay Eden'le Çekoslovak. Bariciye nasırı Bay Bek. 

B. Hitler'in Teklifi ve f n. İngllfz kabinesi Bedin mil••· 

giliz'lerio dilşilncesi: kerelerl eenaıunda Bay Bitler 

Londra, 9 (A.A) _ Resmen tarafındın Slr C.oa S.ymoa'a 
uıuhafaza edilen eilkuta ragmen yapılan teUlf lerl Streza kon· 

- - ------==;:;::::::::=:=;===#=======------- feransında ortaya atmıya karar 
Leh Gazetelerine Göre verdiği ıöyleamektedlr. Btıy 

Danzig'te Nazilerin Reyi· 
3m ümitleri Kırılmıştır. 
Fazla Rey Aldılar, Fakat Kanunu 

Esasiyi Bozmıyacaklar ... 
Varşova, 8 (A.A) - L'eh ga· 

zetehrlnln : Dantılg'dekl hueud 

mubıblrlerf, nasllerln bir ple· 
hlelt mahiyetini vermek iste· 
dikleri intihabat neticelerinin 
onların Clmldluloi ıuya dfttdr· 
mGo olduğunu yazmaktadırlar. 

Naziler tarafından elde edil· 

mlt olan reyler bir miktar da· 
ha artmıt f se de bu miktar ka· 
nonu esasinin tadili için zaruri 
olan iki etıUle eluerlyed temlne 
k4fl değildir. 

Gazete muhabirleri, nazllerln 

Bltler'ln teklif lerl tonlardır: 

l - Bir ademi tecnGs 
teabhddO. 

2 ~ Muhtemel ihtilAf ları 
momzllerl araenıda bir hakeme 
havale etmek teıhhadcı. 

3 - Harb tehdidi halinde 

bir ietloare. 
4 - ~lohtemel mfttecHlıe 

karşı askeri ve lktıeadl muan· 
nette bulunmamak valdJ. 

ParlAmento mehaflllndekl bir 
f lkre göre İnglllz teklif lerl 
aoığıdakl hal suretine tneccGh 
etmektedir. 

1 - U luelır koro mu kad· 
roeu dahilinde umumi emniyet 
polltlkaeı. 

Yunan isyanı Karşısında )ıalkevinde 
Türkiye'nin Durumu. Konferans. 

yapmıo oldukları muazzam in· 
tihab macadeleelnden n elyuf 
raklblerlnlo üzerinde icra ettik· 
lerl tazyikten lerar ile bahset· 
mekte ve bu tazyikin nazl mua· 
rızlaranın herhengl bir intibah 
mtlcadeleelnde bulunmalarına 

mAot olduğunu kaydetmektedir. 

2 - Şark mleakına bir oeldl 
mahauea kat'inen lotirak et· 
me-mek. 

3 - İngiltere hGk.dmeti Al· 
manya ve Lehietao 'a açık bu· 
londurulmak ve uluslar koro· 
mu kadroeo dabilfnde kalmak 
şartile Franea, Sovyetler ve Çe· 
koslovakya araeında mfttekabU 

Pttareıal Pilsııdeski 
g•tet 

elerf nl 
lltetel 11 ve bilhassa lngillz 
L etini · 
~•lıre a mGtalealanna ha· 
ı 11

• Şark: 0 doh misakının, almıı 
"-GttG ıektıde akdi suya düı· 

I', de L "''da b oıe&L caizdir mfttale· 
"-ethıtn :lurıuyor. Leh bilk a. 
Ltbı8t attı hareketi açıktır. 
ı •n tnQ 
ltlra1ı; iterek bir si eteme 
f L ettnekt '"•t en imtina etmez 
~ 8tJlb ' ' 
•hiıt oıeı eleslnln gayri 

Yunan Gazetesi Türkiyenin Yardım
larından Memnuniyetle Bahsediyor. 

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

Typos gazetesinde Yunanla 
tan'dakl eon leyıan hadiseleri 
esnasında bükumetlmizce alın · 
mış olan tedbirler hakkında 
çıkan bir yazıda deniliyor ki: 

"Türk hdkuaıetlnin, gerek 
hırekit esnaeında gerekse bu 
harekAtın bitmesinden sonra 
Yunanlsta11 'a karşı göstermlo 
oldo~u sadıkane hareket tarzı 
pek iyi bir tesir bırakmıştır. 

Hırekitın devamınca Tdrk bil· 
ktimetlnln almıı olduğa ted· 

olduğu gibi Nauslcaa veealr 
gemileri kanon dılreelnde mü 
sadere ederek Yuaınletan'ı 

teslim etmek euretile de Elen 
Hükumetinin faaliyetine çok 

yardım etmlotfr. 
TOrk hfikumetlnln kendi 

topraklarına geçen aetler hık· 
kındakl muamelesi de Elen 
ulusuna karşı olan dostluk blıı· 

terine ayrı bir misal teıkll et· 

mlştfr. 

leceı · il zı telAkld edllmeılnl birler, asilerin laıeelne mini 

alkevinde Yapılan Mimar Sinan 
~ecesi Yazısı ikinci Yüzdedir. 

TO.rk ·Yunan mftnasebatı 
26 mart tarihli Vradlnl ga· 

zeteel bir yaz111nda Elen mlllt 
bayramı dolıyıelle İsmet 1nön6 
ile Tevfik Rdttd Arae tarafın · 

- Sonu 3 neft yazde -

Cuma GQnQ Akşamı 

Saat 20,30 dadır. 
Konya eaylnı Bay Ali Rıza 

TOrel'ln önilmOzdekl cuma 
gOnd lzmlr Halkevinde (Milli· 
yet ve Beynelmllellyet) mev· 
ıulu mühim bir konferanıı 

vereceğini yazmııtık. 

Bogfinlerde lzmlr'de ııpor 
faaliyeti çok canlı olduğu lçlnı 
geneler ve halkımız ıpor ea· 
balarına gitmektedirler. Bunu 
gözôn6ne alan Halkevl idare 
heyeti, Bay Ali Rıza Tftrel'ln 

konferaneının cuma gftnfi ak· 
ıımı 1aat 20,30 da verilmesini 

uygun bulmuıtur. 
Halkımızın, genclerlmfzln 

bu çok değerli ve mOhlm kon· 

feransı dinlemek fırsatını ka· 
çırmıyacıkları ıa.bheelzdlr. 

'-·-----------------

Bundan baıka aılao Dant· 
zlg'U olan ve fakat şimdi Al· 
manya'da sakin bulunan 7 ,000 

Alman 'm intihabata iotlı.k et

miı olduğunu da bildirmekte· 
dider. 

Bundan baoka gasete muha· 
birlerinin yazdıklarına göre, 
merkez fırkaeı ile ıoııyallııtlerfn 
lntlhabıtta n bilhaeea intiha 
batın aleni olarak. yapılmıo 

olduğu köy intlhabatandıkl eui· 
letlmallere kar'ı uluslar kurumu 
nezdinde teıebbtlslerde bolun· 
mıya hazırlandıklarını bildiri · 
yorlar. 

Bütftn gazeteler Leh'lllerln 
kazınmış oldukları reylerin 933 
lntlbabauna nazaran 6, 750 den 

8,750 ye çıkmıo olduğunu ebem 
mi yetle kıydetmektedlrler. 

- Sonu 3 neft yOzde -

yardım esasını müstenld bir 
mi11k aktlne itiraz etmlyecektlr. 
Bonuola beraber böyle bir mi· 
askın lmza91ndan ziyade Auo· 

pa emniyetinin daha umumi 

bir tarzda tenslki ciheti tercih 
edilmektedir. 

4 - Avrupa mee'elealne ge· 
lince Londra hükumetinin bet 

devlet arasıoda lstloıreler yapıl. 
maaı vadinden ileri gltmlye 
mütemayil olmadığı rivayet 
edilmektedir· icabı halinde 
Lokarno misakı yeniden teyld 

olunacaktır. 

S. Con Saymon izahat 
Verecek: 

Londra, 9 (A. A) - Bugftn 
Slr Con Saymen'ın Avam ka· 

- Sonu -' anca 11hifede -
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M_i_m_ar_S_i~_an_G_ec_esi ı" T e o y a ~ o D lUI y lUI m o a ır D 1 r G-nniln l 
Dün Akşam Dahi Türk Ktıçtık Duyumları ~ 

San'aıkarının Şerefile T.R. Aras Cen~vreye Gidiyor'y.!;:~;.;:~~:;i.~~S 
MütenasihŞekildeOldu. Istanbul'da Başbakanla Görüştü. Ulus· ~:~:~ 0.~1~:~0 ~::: .. ~;;~: 

h eyetine seçildiğinden yerin; 

Halkevi Salonunda Yapılan Toplan- lararası Kurumuna Başkanlık Edecek Bayan CavldeMobıor oeçlloı'.11 : 
d K r 1 V ·ıd· M• Viliyet Genel Meclı81 

ti 8 00ıer8DS ar eri I, lfil8rID İatanbol, 9 (Boaoıi) - · Dııiıleri Bakanı ve Uloalararaeı koroma baıkam bay Tevfik Rilşdil VU&yet genel meclisi bogilJJ 

Eserleri Proieksiyonla G .. sler·ıd. Ara& bugftn tehrlmlze gelmlı ve karıılanmıttır. Bay T. R. Arae !akında toplanacak olan Ulo,alar eaat OD dörtte vilAyette topl•~ 
J O 1 1. araeı kurumuna baıkanlık etmek Ozere yarın Cenevıe'ye gldecektır. Bu toplantıda, Almanya nın nacaktır. Bo toplantıda Şıf' 

Don akıam Halkeri salonun· __ K_e_m_a_l_d_e_v_r-es_l_n_I Slnın'da bol silAhlınması hakkındaki Fransız milracaatl müzl\kere edilecektir. suyunun memurlar kooperıd· 
da yapılan (Mimar Sinan ge· doğunu, Slnan'ın Şehzade n Bay T. R. Arae, Heybell'ye giderek Baıbakan General İsmet İnönft'nil ziyaretle görQ1m61Ulr. f foe nrllmest de görOıtUeceklh'• 
cesl) bo büytık Türk ean'atkA· Silleymanlye camileri ile Edir· . • • • • t t • • • •••------- Şehir Meclisi 
rının bOyftklOğftle mütenaetb nedeld Sellmiye camllle oah· Alman Reisicümhurunun Daveti Şark oıa 

klld Şehir meclbl bugft.n saat 
bir ıe e olmootor. Daha saat eserlerini meydana getirdiğini, 

mfd B 
-------•------- altıda toplanacaktır. 

ylr e alkevioln alt ve ilet bu ıabeserlerde hep ayrı çef· y • • T k G • • • • 
11lonları (Mimar Sinan geceıi) nfler bulondoğunu, ayni za. ırmı ür azetecısı Dl Misakı ölmüş.. Panayır Komitesi 
için gelen Bayan •e Baylarla manda bfr kiiltılr ffddesl mevcut İstanbul, 9 (Hosuai) _ Son Panayır genel komitesi 1arıD 

Jı;ııl' 
dolmut, taımııtı. Kftme küme olduğunu, timdi m'kteblerde B ı • ' D t Ett • posta ile gelen Leh gazeteleri vali General Kazımın baı 
r,<>planaa geneler bu liyemot Parklarımıza koyduğomaz ağız · er ) fi e a Ve ) • • Şark misakının öldüğft.nden bah· lığında toplan::_~ 
11n'atka.rın bayatı hakkında gö· la su içme tertibatını Mimar aetmektedlrler. 

lııtanbul, 9 (Buaosi) - Alman relalcamhuru Bay Hhler, Habeşı·sıan'a 
rdoftyorludı. Salonun ön kll!· Slnan'ın asırlarca evel sebllle· Napoll, 9 (A.A) - L~onar· 

d yirmi Tiirk gazetecisini Berlln'e davet eımlotlr. Ayın onseklzlnde f 
mını ahi mimarın tıbeaerlerl · rlne koyduğu Slnın'ın hassa do De Vinci vapuru Katana'ya Gı•den Mühı•m.,....ıt ' 

i iki Alman tayyaresi gelerek gazetecileri Berlln'e götftrecektlr. ı.v 
n n plAo ve reslmlerlle hilyilk mlmarbğındakl sellhlyetlnln hueket etmiştir. Oradan şarki 

ku'ada bir resmi silalüyordu. çok yftksek olduğunu, biitüıı 19 Nisan Yunan intihabı Avrupa'yı nakletmek Qzere Almanya lsveç ve os· 
Balknine toplananlar ara· villyetler mimarlarının bu teı· lstlhkAm kıt'atı alacaktır. ' •Jdİ 

sında Cftmhorlyet Balk Partisi kllAta bağlı bolundaklarını, 
vlliyet bııkanı Yozgad saylavı ıtmdl Avropa'da tatbik edilen 
bay A•nl Doğanla birçok mil · teknik bGro santralın o vakla 
bendlı ve mimarlar, · Tlllyet Mimar Stnan'ın bir esert ol· 
genel kurultayı ayelerf bolunu· doğunu, ölilmftnden ıonra 
yorlardı. Saat 20,30 da mimar Mehmed, Mahmud, Bilaam, 
bay Necmlddln Emre'nln (San· SO.leyman, Dalgıç Muııtafa, Da 
at bakımından mimar Sinan) vod, Ramazan, İea ve Koçak 
mevzulu konferansı ile gece Yueof'on onun projeleri 
bıtladı. Bay Emre; evvel& Qzerinde çalıotıklannı ve hattA 
Slnaıı'ın hayatını anlattı 1490 bir kıemının Hindistan'• 

' da Kıyserl'de doğmoı olan giderek Moğol padltahlarının 
Slnan'ın babaaının AbdOlmen· earay ve camilerini yaptıklarını 
nan ve dedesinin Doğan Yusuf husoıi hayatının gayet temiz, 
adında bir dflJger olduğunu, aamlmf ve cömert olduğunu 
kendl11lnln ylrmlft.ç yaıına ka· Arabça, Farisi ve Rumca bil· 

dar memleketinde dGlgerllk ettiği, dlğlnl, Kayaerlde sebil, çeıme, 
tonra Yeniçeri devıfrmed sure· cami, İıtaobul'da mektepler, 

tile latanbal'a getlılldJğlnl, kıH çeşmeler, sebiller, camiler yap· 
bir zamanda ean'atında temaycız tırdığını, iki defa evlendiğini 
ederek veztr Liltf 4 Paşa deli· n ka@abaaıodı evlltlarıoa hı· 
letlle Kannnf Stıleyman'a tanı · raktığı gGnlOk nafakasından 
taldığını ve daha eni aekerlJ · pek.çok fazlHıoa vakfettiğini 
ğlnde Yavaz'on ordalarfle 1514 bazı eserlerde Sinan'ın evlAdı 
de Çaldıran n Ml8lr, Mehac, olmadığı ıekllodeU yazıların 
İHn ve Bağdad seferlerine itti· yanlıı olduğunu anlatarak, öl· 
rak ettiğini, ordulara yaptığı meden ev•el yaptırmıı olduğu 
köprtller, Van gölQnde aeker mezarını ziyaret eden edip bay 
nakli için veealtılzUğe rağmen Ruıen E,ref'ln Sinan hakkın· 
yapllğı nporlaıla ordunun nak· dakl bir manzumeelle konfe· 

llnde gösterdiği mnvaffakıyetlnl ransmı bitirdi ve alkıtlandı. 
anlam, Kınunf Hmaoında Bar· Bundan sonra projeksiyon 
baroe Hayreddln'ln seferlerinde ile dAht aan'atk&rın muhtelif 
Afrika ve Avıopa'd•kl Romen eserleri ekrondı göıterlldl. Ban· 
ve Yunan mım,,rl eserlerini de lar Sofya'da Mehmed Paıa ca· 
tetkik eden Koca Slnan'ın bil· mil ile İatanbol'da Şehzade, 
glılnl arttırdığını mimar bııı Takkeci Şemslpaıa, Kebzede 
Acem All'nln ölftmtınde hıesa Çoban Mustafa Pata, ROıtem 
mfmarhğına yerine geçtiğini, fa . Paıı, SOleymaolyt>, Edlrne'de 
kat çok sevdiği bir meslek olan Yavuz Selim, Keyserlde Ahmed 
ıakerllk a14kaeını keemedlğlnl p•ı• camileri ve bf r hamam 
nk'alhayrfyede mezarlıklardaki Yavuz Selim Ulrbealle kendi 
taşlarda Y eof çerl kavuklarının Ulrbeıf ve yanındaki ııeblU idi, 
bile kırıldığı sırada bir ferman. alkıılar araeında göriUdil. 

la Slnanıo kavuğuna dokunul· Daha sonra mühendis Bay 
madığını ıöyledi n ezcOmle Ferruh Atav alkıılar içinde bir 
dedi ki : 

- Sinan; dine mabetler, lr· 
fana medreseler, ordulara köp· 
rO.ler, ıeblrlere ıular, tehzade· 
lere ve vezirlere saraylar, tOr· 
belef, muhtaçlara imarethaneler, 
hastalara hamamlar n ıllaha· 

neler kurda. Eııerlerlnln, Si 
nan'ın tezkeretülbcıu yanında 

324 olarak eayıldığını, E•llya 
Çelebl'ntn eserindeki eserleri de 
buna llAve olonuraa bu mlk.ta· 
rın hayli çoğalacağını sôylf· 
yeylm. 

Bay Necmlddln Emre, sözft. 
ne devamla Ayaeofyanın mer· 
kezt kubbealnl yapın Blzını · 
hların mimarideki btlgleizllklerl 
ydzftaden kubbenin çöktüğüoQ 
Aeyı Tftrklerluden garba doğru 
yayılan bu mlm1ri tekllnln 

konferans 
dedi ki: 

verdi ve eıcQmle 

- Bugtın Tftrk'Jtlğfln mede· 
niyet Aleminde btıytlk hizmet· 
ler ettiğini btıtfln menfi pro· 
pagandalara kartı kayadan dik· 
mit olduğu Abldelerlle her 'fa· 

kit için ııoadoran ve hakikati 
dılnyaya ilin eden bir eahelye· 
tin hayatından eserlerinden 
bahsederek bize dOeen eflkran 
borcuna yapmak tızere borada 
toplandık. 

Bay Ferruh; Slnan'•n yarat· 
tığı fen Aleminin yekdiğerlerlle 

olan mftnasebet ve rabıtalarıoın 
ıeklllerlndeo bıbıettl. Ve dibi 
mimarın bfltftn ihtisas eubele· 
rlodekt bllglferf nefsinde topla· 
mıe oldoğouu asli btıyüklilğQnün 
borada bulundogo, Sinan 'ın 

Venizelistler Bu intihaba- Postacıların 
ta iştirak Etmiyecekler .. 

••••• 
lstanbul, 9 (Hususi) - Atlna'dan blldlrlldlğloe göre, 19 nl· 

aan lodhabatına Venlzellstler lıtirak etmiyeceklerdlr. 

Gümrük ve inhisarlar Teşkilatı 

Yeni Layihada Memur 
Maaşları Artırılmaktadır 

lstanbul, 9 (Hususi) - Gflmrük ve İnhlaarlar Bakanlığı teı · 
ktllt 14ylhaaı kamutay• verllmiıtlr. Bu llylhaya göre gftmrük ve 
inblııtarlar memurlarının maaı dereceleri artırılmaktadır. ·-·--Fransa Bahriye Siyasası ...... 

Muhakemeleri 
Devam Ediyor. 

An'kara, 9 (Bueuai) - Esld 
posta ve telgraf umum mtıdflril 
ile muavininin mohakemderine 
bogiln de devam olunmuıtor. 

BugQnkü celsede maznunlar 

mtıdafaalarını yapmıılardır. Mu· 
hakeme, karara kalmııtır. 

Şarap Kavları 
lstanbul, 9 (Huaoei) - Şa· 

rap kavlarını tetkik için Bol· 
garlstao'ı iki memur gönderi· 

lecektlr. 

Matbuat 
istikbalde Fransa Filosu- Kongresine 

Hazırlık .. 
nan Esasını Büyük Zırh-
lılar Teşkil Edecektir .. 
Londrı 9 (A.A) - Deyll telgraf gazetesinin bahriye muhabiri 

Franeanın bahriye slyaeaımda milhlm bir değlıikllk olduğunu 

haber vermektedir. 

Fraoaa yilkaek bahriye meclisi istikbalde Fransız filoaonun 
eaasını bftytık zırhlılar;n teıkll etmesine karar vermlıtlr. Bo su· 

retlt allkadar diğer devletlere Fransa'nın bundan böyle Vaılng · 
ton moahedeelnln teablt etmiş oldoğo miktar ile kanaat edemi· 
yeceğl yam resmi bir surette blldfrllmlı oluyor. 

Ru muahedeye göre, İnglltere'olo 5 Amerlka'nın 5 ve Japon · 
yanan 3 zırhlı lnoa etmesine mukabil Fransa 1,7 5 nlebetlnde 

inşaatta bulunacaktır. 

111tanbol 9 (Busnal) - Mat· 
buat kongresi, yirmi mayısta 
Ankara'da toplanacaktır. Bunun 
için hazırlıklara batlaomııtır. 

Resim 
Sergisi 
Dttn Açıldı. 

Ankara 9 (Hususi) MI· 
mari resim sergisi bugün SergJ 
evinde Ktlltür Bakanı Bay 
Abidin Ôzmen 'fo kısa bir 
ıöylevl ile açılmııtar. Sergide 
51 teer teıhir edllmektedlr. 

nimarkadanGönderı 

Aden, 8 (A.A) - Cfbod'd~:. 
gelen bir habere göre Babet 

uıb· tan'a gönderilmekte olan 1 

lar ve miihlmmat Fransıı SoOJI' 
1 so 

Hainden serbestçe geçmltl r. 
sll4hların geçenlerde Alm•0 Y'' 

de· 
laveç ve Danlmark•'dan gön 
ritmi: olduğu söyleniyor. 

Stokholm, 9 (A.A) - İl•:~ 
ten Habeolatan'a güya ıi 

ı\,dtO ' sevkedllmlı olduğuna dair ~ tr 
den verilen haberleri te 11

, 

eden gazoteler BabeıletaD 1 

slllh ihracı lçİn hiç klıP•e1., 
ruhsat verilmemi ı oldoğOJI:; 
fakat ihracat tacirlerinin bJI 1 
memleketler için elde ettikleri 

1 o. 
ruheıttan htlfade eyleıIJ 1 0 
mıları muhtemel bolondoğOJJ 
yazıyorlar. 

General Lttdendorf 
Diin Yetmiş Beş 
Yaşına Ayak Bastı·· 

91t· 
Berlln 8 (A.A) - Bay od' 

,er aıağıdald emlrnımeyl 
retmlıtlr: 9 

General Liidendorf yar•0

1 ı btf o· 
nlean doğumunun yetm 11 kdf· 
el yıldönftmft.nü tesld edece

111
.,d 

Bu mft.nasebetle Alman OJ .,.. 

biiyGh kumandanın bırb ıe· 
lı. IJ)tl 

nasındaki unutulmaz ız 1• 
rlnl derin minnettarlık blıltt 

0 borc 
le hatırlıyacaktır. Şökrao 

9 
ol· 

olan bu hissin tesiri ile J 

sanda bfltdo binalara bıyr• 
çekllmeılnl emrederim. 11 

Berlln 9 (A.A) - (;ene~,. 
Lftdendorfun doğumon°0 :Sue 
mlşlncl yıldönfimQ mftoaae 1,ı· 
bfltün resmi binalar don• 

m,ıt,r. 

===--=----::--:-------::--:--::--:-:-----::----;-:---:--::--:---:---:---:------::--:---:-:----:--:--:----:-:-:--:-:91rl•r· 
pllnsız ve projesiz eser yaptığı lerdekl soyun geçtlem~z kor· kalarak orada çalıştığını ııöyle · Stnan'ın 15 ve 16 ıncı a 0• 

t t•P1 
hakkındaki lddJaların son za. koau yQzQnden bazı kimseler mittir. da bırıatlyanlık Alemin ° biç 
maolarda bulunan projelerlle köprOnOn baıına kule yaparak Bay Necmlddln'in aon aözil. dağı bu bflytlk ftstaddaD .,Jı; 

4Jı;1!.., 
doğru olmadığı anlatıldığını, muhafaza edilmesini teklif edl· -Ey Allah yolcusu sen ki iyi· te aıağı değil, belki Y ,o 
Fırat Qzerlnde kurduğu köprfl yor. Sinan buna : liğe doymamıe gibi hAlA yanan· bnlunduğuno söylemlı •e ye' 
ile Edlrnedekl oıonköprüoftn - TOrk ordoııu ilerler, geri lara sebilinden au dağıtıyorsun sözlerle kooferanııına plb• 

h41A bozulmamıı oldoklarıoı, dönme:r. Geride geçide IOzom Süleyman senin gibi bir mi· vermlttlr. s ıocl 
lstanbaldakl Karaköy kOprflsil yoktur, köprft yakılsın. mara nail olduğuna tük.retsin. _ 'fdrk'ier bu suretle 1 411; 

Dl O ıh bilY ile Menemen civarında tneı yor. yOkaek dOşiince· Sen Siileyman g 1 bir kadlrşl· Asır'dakl Avrupa'nın en dl· 
edllmJı olan bilyük Gediz köp · deki manayı takdir edenler ec· naeın ocağında yetiıtlğlne ham. san'at dıbUerile mukayeıe :ı1.-
rftsOntın pllnlarında hep onun dadlarının da gectlklerl sahil· det ey mimar ıultanı Sinan. lebilecek bir Türk Sloııı 1 b•r 

eserlerinin nft.monelerl bolun· lerde arkadaki gemilerini yaka· Ebediyen Türk kalacak tlrerek san'at maıllerlle lfl: tılt 
doğunu ııöylemlı ve: rak ilerlediklerini hatırlayarak olan İetanbul'un fethloden ederken 20 inci asırda yefJ it' 

_ Buğdan seferlode Porut memleket <' uygoea çok yftkeek sonra Tark mimarlarına o gGne Ttırk dahisi (AtatQrk) yed•'ıt· 
nehrinin feyazanı kar•ıemda or· olao Slnan'ın arzusunu yerine L d dA d ' t 1 1 1 ııle 

~ -.a ar "'oya a san a ne s diler. Mazimiz n ballıIJ ı..•"i 
do bütfln gayretlere rağmen getiriyorlar demiştir. olarak tanının Ayasofya'ya na· 

1 
(flit,..,, 

l il l b B d Si , tlhar ettlğlmlzdendlr ~ 
karoıya geç r em yor, tı lat on an sonra nanın köp· zlreler yapmak vazifesi düttd· 1 

l L ki h · d b h ne mutlu bize!) Dlyoro · 08• kunetl karşısında boyun eğl· rilcft üa.te me aretın en • • ğünil, bu mtıblm vazifenin ftt• 
lfyordu. Sinan onOç gfln gibi sedllmlı, aeırlardanberl bu köp· başarıldığını, İstanbul'on silueti Çok alkıılanan bu ko~ 1 Jı;ol

0 

Al • h•l• l 1 LI k tan eonra Halkevl JJJoeık lf kıea bir zamanda azgın eolar ru erıo a a sağ am ı-. arını o. arasında Ayaeofyayı gölgede ,eril"' 
tlzerlnde vesaiti temin ile kor· roduklarını, Sinan'ın KAğıthane bırakan şaheserler bellrdiğfol, tarafından bir konser o'•'' 
doğu muhkem geçidi iizerln· soyunu lııanbul'a getirdiği gibi bunların hep bOyük aan'atkAr· ve yanldler söylenml~, bO "..,,,. 

&. ,,o 
den b6ttln orduya geçiriyor Mekkeyl sa lstlliemdan da kur· lırın eserleri olduğunu, Mlkel kir gençlerimiz de ataıt 
Fakat ordunun beklediği gün· tarmıo olduğuna •e yedi ıene Anjdınon beı yıl sonra doğan lırdır. 
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Kım ö~~?:<ln?.. Vergi Bakayası Nasıl 

Urla kaza11nın Gödence kö· Askerlik 
Yünde boodın evel Ahmed ka· Tasfiye Edilecek? 
rıeı bayan Melek; bir gtce evi · ihtiyat Zabiti • 
nln tıraçaeında uyarken eopa ---------
il d Yetiştirilecek Kı· E · G Jd• ~ k. V ·ı e övülmek euretlle öldürül· mır e 1. etS 1 ergı er 
ınne ve cesedi yola atılmıştı. sa Hizmetlilere Aid .. 

Bu cinayetin; Meleğin ortağı Hakkında izahat Veriliyor 
hayın Eoılne tarllfından işlen · 1 - İhtiyat zabiti yetişti· 
dlğl hakkındı bazı ıahidlerin rilecek kısı hfzmetlllerden 330 
ifadeleri cızerlne Emlne tutul- doğumlu ve bunlarla muamele 
IDuşto, Epl zamandanberl Eml· görenlt'r ve daha evvelki do· 
be'nln mobıkemeslne eehrlmfz ğumlolardan olup ta muhtelif 
A~ırceza mahkemesinde devam sebeplerle geri kalmıe deniz 
edUınekte tdl. sınıfından gayri sınıf lua ayrıl· 

Soçln kıdının muhakemesi 81 • mış olanlardan yalnız asbri 
118•nda katilin baeka birisi ol- ehliyetnamesi olmıyanlar l·Ma-
duğQ hakkında bazı ihbarlarda yıs 935 tarihinde ihtiyat zabit 
bntunolınot ve Urla müddei mektebinde bulunmak üzere 

:IDQnılUğl tarafından tahkikata sevk edlleceklerlnden 25 Nlean· 
•ılıoınııtı . Bu tıhklkar; bu !l35 tarihinden itibaren askeri 

~<hılerde sona ermek Qzeredir. ehliyatname, hihiyet cüzdanı, 
b oçnn faili olarak ayni köyden ve mekteb eehadetnamelerl be-
u lkl kadrnm kocaeı bay Ah· raberlerlnde olduğa halde şu· 
~ed'l b ü ti n yakan akrabası Ali eye m ı acaa arı. 

~ğlu Mustafı tevkif edilmletir. 2 - Tam vaktinde mek· 
~dla edildiğine göre cinayet leple bulunmayacaklar bıkkın· 
A Qetı(a tarıfındın Jıleamlşılr. dı kanuni muamelenin tatbik 
hıned. karısı bayın Emloeden olunacağı illin olunur. 

Çocuğu olmadığı için Melek'Ie ._ ___________ _) 

:•lenınlotlr. Meleğin çocuk do · Bulgaristan Ticareti 
~nrıeağını dDoDnen Mustafa; Bulgaristan hükumetinin ih· 
•krıbaaı Ahmed'ln mlraeına racat işlerini kontrol için bir 

Vergi baka yasının tasfiyesi 

hakkındaki lzııbname vilAyete 
gt'lmlştir. lzahoameye göt'e tae 
f iye ve terkin edilen vergiler 
şunlardır: 

Mükellef iyetf nıkliyel aske 
riye, müeccdlyetl askerlyf', mu 
af iyetl eekerfy,., mahsulatı ar 
zlye, 734 numaralı kanun mu 
cfbfoce alınmakta olan maktu 
vergi, kayık ve mavonalardao 
alınan şehriye resmi, emanet 
ııearı, mölga temettü vergisi 
hakayasıoan senelerine bakıl 

maksızın kııyadları kamllen ter. 

ki o edtlf'cektlr. 
1;140 mali yıh başındıın hl 

haren müteakib @eoelerdt umumi 
tabrlrlerl icrıı edllemlyen ve 

1 :331 tarihinde kayıth kıymet· 
lerlnln ~ mfell vt>rgllerine 
matrah ittihaz edilen cılz'fitam . 

1340 mali yılı başından iti · 
bareo geçen seneler içinde 
umumi tahrirlerl yapılmış olan 

cüzütamlarla 193:3 mali yılı 

eonunıı kııdar senelere ah ola . 

rak arazi vergisi ile munzam 
keelrlerlndeo borçlu olan mü· 
kellef lerdcın bu borçlarının % 
otuzunu 1934 mali yılı içinde 
vr.yahut 50 sini l H:l5 mııli yıla 

sonuna kadar i ZH!•ID zarfında 

öd r.yrnlerin geri kalan borçları 
tr:r kin edillr. 

Veraset ve intikal, hayvanlar, 

umumi istihlak, t>ğlence ve bu· 

euei istihlak vergilerloln asılla · 

rlle mlell ve teehhür zamların · 

dan borçlu bulunan mükellef· 
lerl~ son l!enelerde fhdaıı edilen 

kazanç, muamele ve 1629 DO· 

maralı kanun mucibince alınan 

larla 1931 mali yılı sonuna eğlence ve hoauei istihlak ver· 
kadırk.t arıızl vergileri baka gllt>ri bakayaeının da bu eekilde 

Türk 
Ticaret 
Filosu. 

•••• 
Bir Yunan Gazetesi 
Bu iş için Ne Diyor? 

TOrklye hükumeti taralmdao 
deniz yolları idaresi için yeni· 
dP.n vıpurlar ahnmaeıoı gö<ı:e· 

ten bir planın tetkik edilmekte 

olduğu hakkında 'azetelerde 
çıkın yazıları mevzuu bahee· 

den Yunanca Eetlya gazeteıi 

diyor ki: 
cTOrk gazetelerinin verdiği 

baberlete göre, Türk hükumeti 
12 yolcu gemisi tıatın almak 
soretlle ticaret f floeunu takviye 
etmiye karar vermletlr. Bu 
tedbir büt(io Akdenlzde Y unın 
bandıraeına rekabetten bıeka 

blreey değildir. 
Bizim için, TOrlr bandırı· 

s;oa kartı bir rekabet mOcıı· 
delesi açmak mevzuubahı de · 
ğildir, f iloaoou takviye etmek 

TOrkiyeoin tabii hakkıdır. Fa· 
k•t Yunan menaflloln korno· 
m1&1 için şimdiden tedbirler 
almayı taniye etmek te fayda· 

sız olmaz zııonındayız. ,, 

konınak için bu kadını öldOr· teşkilat vücude getirildiği ve 
~Ouar. bonon için bir yasa onaylan· 

yaeı sekiz müsavi kısma ıyrı bir mlkdarınıo terkin edilecek- B l d • 
)arak sekiz yıld11 tahsil edtle . Jerlne dair çok uzun olıo izah· e e ı ye 

dl Urla IDilddelumomUiğl bu ld· dığı şehrimiz Türkof Is müdür· 
et 1 

6zerinde tııhkfkatına devam lılğüne bfldlrilmiştlr . Bulgar 
IDektcdlr. ihracat malları cin!, ndmune ve 

Ö 
81Y•n Emloc'nlo bu suçtan ambalııj noktaıundao kontrol 

tGro d oruemasına dftn Ağır· altına alınmıetır. 

;'1•dı devam edllecektl. Clna· 

l 'tin hışka biri tarafından le 
'nd· dtgı ığl ve bunun tnklı edil· 

el dnyuluncı mahkemece mes 

11 ' hık.kanda Urla müddei· 
... ~tı~Ulğinden malumat isten· 
""''•ine k 
iti arar verllmie, durue· 

•ı:ıın d 
ta\; evımı baeka gGne hı · 

ılınıetır. 

8 
1'1ekteblerde 

ergiler Nasıl Olacak? 
h~lb L 

8011 e-.teblerde ders yılının 
tında 

da\;ı ıçılın sergiler etrafın· 
tıtı tnGfettiı raporları gözö 

ile al 
lcre hi •nırak baemualllmllk· 

8 t eınır verllmletlr. 
tı CQı 

dere re gOre, sergi eeyası, 

he t Yılı içinde ve bizzat tale· 
•rafınd 

Sergt h •n hazırlanacaktır. 
'•rı,r •ıarlıkları araeında da · 
Strgt tıbrtb edllmiyecektlr. 
Çoe 'tJaaını muallim veya 

nglltı 
h•ıırı ebeveyni ve safresl 
lrllye~Yaınıı. Buna dikkat et· 
iy1 

11 
tlltıallfmler ' hakkındı 

Ot 
•erflmlyecektlr. 

....................... 
23 Nisan 

Çocuk haftasının ilk 
gnnadnr. 

... 'Jll ................ .. 

Karşıyaka Yakın 

Köylerinde 
Hastalar Gözden 
Geçirildi 
Ve ilaçları Verildi 

Karşıyıka BtlAllıhmer cemi 
yeti azaları, Kareıyaka dlrıpao· 

ıerl beki mt ile birlikte Kıreı· 

yaka'nın Çiğit, Şemlkler, Ahır· 

koyu ve Dt>debaşı köylerine 

giderek evlerinden çıkamıyıo 
baatııları muayene etmlelerdir. 
Bunların 114cı meccanen temin 
edilmiştir. Heyet, köylftlere sağ · 

lak öğütleri de vermiştir. 

Abırkuyu'da sıhhi vaziyet 
fena görftlmüetür. Keyf fyet Na 
biye müdürlüğüne haber veril· 
mlştlr. HilAllahmer, ayni gezin· 
tlyl her ey yııpacaktır. 

~TAYYARE SINEMAS ___ I _ 
· 3151 Bu gün Telefon: 

it.oh Saat l 7 den itibaren 
it.oh ert rtlotgomery •• Magde Evans •• VValter 

ert Young •• Fraochot Tone gibi beş meşhur siııema 

roennit Aôt~ ~da 
" Celh1ennema 

lık atan ae . . 
- f'ed vguıı - Vazife aokı - Askeri disiplin - Kahraman· 

•tkın hilti ak~rhlt - Arkada~hk duygularile beraber büyük bir 
yesı ... 

Fiatler : 25 - 35 - 50 kuruştur. 

cektlr. namede izahat verilmektedir. p• 
~~~~===============~. ~~~- ıyangosu. 

Karşı yaka ve yamanlar Dlln Verdiğimiz Haber 
Hakkındl Bir Tavzih. 

Suyu Mes'elesi 
Istiyenler Evvelce Belediye.ve Yatır· 
dıkları Parayı Geri Alabilecekler 
Y 11manlar suyunun Karşıyı· 

ka'da branşman yıptırmıo olan· 
lar tarafından kullanalmaeına 

hllA müsaade edilmediğinden 

20 branemao eahlblnlo parala· 
rını geri istediklerini ve bunun 
için vilıiyete ve belediye baş. 
kanhğına müracaat ettiklerini 

yazmıotılt. 

Bu mee'ele hakkında dfin 

belediyeden tahklkıt yııptık. 

Yamanlar'dakl 27 k•ynaktan 

Kareıyaka'ya ıo gelmektedir. 
Bu kaynaklıırdan alınH eu nü· 
muoelerlnln bıkterlyolojik tıh· 
lillnde yedi kaynağın ıolarmın 
temiz olduğu meydana çıkmıetır. 

Bu kııynaklardıkl solar 

Kareıyakanın ihtiyacını temin 
edecek miktardadıt. Onun için 

eo birkaç gün içinde bir tahlil 
daha yapıldıktan sonra Kar~ı· 

yaka halkına Yamanlar kaynak 

sularını kullanmak için müeaa· 
de edilecektir. 

Değlrmentep.e'dekl ao ham· 
zu dün yeni den temlzlettirllmle 

ve suyu tamamen boşaltılmıetır. 
Mühendisler tarafından dftn 
havuzda tekrar tetkikler yapıl· 
maştır. Havuz yirmi dört Hıtte 
dolmaktadır. Kareıyakadakl eu 
boruları da tamamen temizlen 
mlştlr. 

Havuz dolunca borulara bu 
yedi kaynaktan gelen temiz 
sular akıtılacak ve boralıırın 

son noktası olan Boıtaolı'dın 

nGmune aldırılarak eon tahlil 
yapılacaktır. 

Bu tahlilden sonra brane· 
mantarını yaptırmış olan sekeen 
klelnln evine ve mfteHeeesloe 

Yamanlar suyu verllmlye bıı:ı· 

lanacaktır. Derhal bu bran~ · 

maolara eu eaatlerl de 
c11ktır. 

Beledi yenin ı:ılmdlye 

kona· 

kadar 

braneman yaptırmış loanlara 
eu müsaade etmemesinin ıebebl 

yapılan tahlillerde telenüa ve 
bakteri bnlunmasındıodır. Su 

bırakılea idi belki haetahk ola · 
bilirdi. Yedi kaynağın ıuları 

branemaolara bırakılıocı bele· 
diye diğer kaynaklarda da 
nokB11nları ikmal ettirecek 
ve bunların tahlilleri yıpılarak 

temiz oldukları anlatıldıktan 

sonra bunların sulara da havo· 
za akıtılacaktır. 

Şimdiye kadar Kareayakılı· 

lardan branşman yaptıranların 

eay111 80 dfr. Bunlardan an 
eııh verilmemeıi yftzüoden evelce 
belediyeye yatırdıkları paralı· 

rını letlyenler olors:ı puolarıo 

~eri verJlmesl lçlo dıln belediye 
başkanlığından Karşıyaka bele· 
1lye eubeılne emir verilmiştir. 

ödemiş 
!\.oopera tif i 
1 yi Vaziyettedir 

Ödemiş'te üç kooperatifin 

yıllık genel toplentıları yapıl· 
mıotır. Bunlar incir mftltaheil· 

lerl kooperatif bankası ile ie 
tthlAk kooperatif ve urtancılır 

kooperatif ldlr. Bu toplantılarda 
Ôk.onoml B11kaalığı komherl 
sıfatlle bulunmoı olan •llAyet 
hukuk işleri müdürO B. Fuıd 

furddaı şehrimize dönmOıtftr. 
Öğrendiğimize göre Oç koope· 
ratlf in de mali durumu iyidir. 

Eşek Aygırları 
Son defa Kıbrıetan getlrllmle 

olıın damızlık eşek aygırları 

kaza •e köylere dağılmııtır. 

Bakımları hakkında da tıll· 

mıtname gönder ilmiştir. 

9 4· 935 gllolemeçll gııze 

tenfzln ftçftncü yilzöoün Qçüncil 

bölümünde ( Belt>diye piyangosu 
çek.llmtyecek ) baehğı altındaki 

yaza okuomuıtur. 

Belediye piyango o 5 değil 
15 nfHnda çekll~cektl. Ancık 

birinci tertibi 100,000 biletten 

ibaret olan bo plyıngonun çe· 

ktlebtlmesl için kınnn bakı · 

mandan çıkarılan biletlerin ta· 
mameo @atılmaeı lcab etmelte 

idı. Halbuki bugüne kadar 81· 

tılan biletlerin &ayısı 4710 ta· 
neyi geçmemle ve önftmOzde 
kalan çok kııı gfinlı:r içinde de 

geride kalanların aatılmaeı üml· 

dl olmadığından keeldeoln ya 

palmaeı çaresi kalmamıetır. 

Bo itibarla nlHnıo on be,ln· 
den sonra, ıatalmıe olan bilet 

paralarmm sahiplerine iadesine 

bı~lanıcak ve şüphesiz La it 

muhterem İzmlr'Jilere gazf!te· ~ 

lerle ve taşradakilere de bele· 
dlyelere yazılacak mf'ktoplıırla 

hah er verilecektir. Keyf 1 yetin 
tnzihl için bu yazımızın tik 
çıkacak gazetenize yazılmaeıoı 

dilerim. 

Dr. Behçet Uz 
İzmir belediye ba~kanı 

~eferihi.sar Mah
keme Başkatibi .. 

Seferihisar mahkemesi bat 
kAtlbi Bay Avni, ihtllla, zioı 

met ıuçlarlle n:ıaballi adli · 
yealnce tevkif .. dilmiştir. Hak· 
kıodakl tahkikat bldrilmletir. 
Muhakeme için İzmir'., getiri· 

lecektlr. 

Amsterdam 
Borsası Kapalı Değildir 

Ameterdım bore11ınıo ka· 
pandığı haberleri aeıleız çık· 

mıetır. Bankalara malumat gel· 
mi.tir. Borsı faaliyettedir. Load· 
ra piyasasında f lorlu f latl nor 
maldir. Dün şehrimizde f iat 
8,,2 idi. 

...... 
- Baeı 1 itcl ydzde -

Avusturya'lıfarın fikri: 
Viyana, 9 (A.A) - Slya11l 

mehaf il aeağıdıkl ııebebleraeu 

dolıyı D11ntzig lotlhaball neti· 
ceı-fnden memnuniyet gösteri· 

yorlar: 
1 - Bu netle" muhalefetla 

muntazam bir tındı makan· 
metl kareısaoda N uyonal Soı 
yalizmlo hudodlarını tayfa 
etmlotlr. 

2 - Dantzig'in vezlyetl mıh · 

eus11sına A vueturya'nınki ile hlr 
tutan llltl~r'cl propagand&cılı · 

rının oyunlarını altüst etml,tlr. 
A •usturya yurdeeverlerl Dınt· 

zig intihabat netlculnl Avoı· 

turyı'da reyfama mQracaat f't · 

mek ihtimalini düşünen Nazi · 
lerln nlkblollğiol tadil edecek 

mahiyette görd yorlar. 
Dııntıig, 9 (A.A) - intiha· 

batın oetlceafnl mnzuu hah· 
aedeı:ı AlmaP gazeteleri moha· 
birleri bu nttlcelerln Dınızlg 

halkanın tım11mlle Alman olduk· 
laraoı gösterdiğini ve uloılar 

kurumuna yapılın eiUyetlerln 
eııııuaz olduğunu kaydetmekte· 

dirler. 
D;ıntzlg, 9 (A.A) - Zoppıt 

belediye lotihabıtında Naeyooıl 
ıoıyaliatler 15 n dlger mobı· 
lefet fırkaları da 13 azalık 

elde etmlelerdtr. 
Berllo. Q ( A.A) - Hanı 

Ajansı muhıbirioden: 

Ulueal eoıyıllıt mıhfellerl 

Danfzig Jntlhıbatıoıo netJcelerla· 
den dolayı hayal ıokutunı 

oğumıelıırdır. Naziler ınbe1t 

şehrin teokilAt kaouounu tadil 
eyliyebilmek için df yet mecU· 

ılodekt aıalıklardan en atağı 

üçte ik.lıılol kM:ıanmıyı Gmld 
ediyorlardı. 

Dantzlg eehılnln hnıod n· 
zlyetl •e Almanya · Leblnıo 
elyaııetlnlo lcabları kendlleriol 
mevcud teeklllta riayete icbar 
etmekte idi. N11I fırkHı ekte· 

rlyetl k11andığı takdirde bonon 
neticesi Dantzig ıehrlnl Alman· 
ya'ya bığlamık n Vereay mu· 
ıhedeılnio hdkGmlerlnl umumi 

bir ıekllde lptıl eylemek ol&J 
caktı. Uluaal sosyalistler 46 
azalık kazanmayı mov::;f fık 

olmoelardır. Fakat 72 kltld~D 
ibaret olıın yeni diyet mecU 
sinde Oçte 1 ki ekeerlyett ~ k• 
zs:ımak için cltl.ıa 4 atı~·~• 

ihtlyaçlırı nrdır. 

Cazeteler uluaal aoeyalfıtlf~a 
Dantzlg'tc. aded hl harllo ıu~ Y• 

kilol eağlaoılıdığır.ı .._eyd"l· 
wekle iktifa Llmektedlrl .. r. 

Baza NaıS w, haf Hine göre, 
bu lattblbatın ttsfrl er.rbelt 
şehrin harlclooe de şftmoll6 

bJr tarzda hiuedilmeei IAzımdı. 

Borada kuanıcakle.rı rarJık 

bir muvaf falııyel kendilerine 
Memt"lde ve Hehi'de A 'uatut· 
ya'da bir reylamı müracaal 
yoluan açmış o\acaktır. 

N ISA N 
1935 10 1935 
Kasım Ga.o 
154 30 

Çarşamba 
Arabi 1354 Rumi 1351 
6 Muharrem 28 Mart 

Ev kat Ezani v ... u 
Gtmet 10,48 5.29 
Ôğle 5,33 12,15 
lk.tndl 9,13 15,56 
Akeaın 12 18,42 
Yauı 1,35 20,17 
lmaak 9,03 :l,45 



JllJlllJllll .. ,,~~~:,,:,,,,t.,R'.IJJJ.'JJ,mııııııımıııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111ııım111111111mı111111111mmııC!,r., 1 0 ~ .. k.~ıl11mm111111mııı1111111111111111111ııımımııııı111m11mımıııı11111111111111mmıımWlllllHl1UU11a2 .. ~!~:ı~.11!9-
Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

~ATU/( RAKAtl 

Tefrika· No. 21 M. AYHAN 

Salak Nihayet Çıkageldi. Ve Mağaraya 
Girince, Oluh Bitenleri Anladı .. 

Elleri daha fazla tlıremrğe 

bıtlamıtlı. Bıygıolak: geçirmek· 
te oldoğonu aolıdı ve dıhı 
acele davrandı. 

- Salık yetişseydi, çok iyi 
olacık1ıl 

Kızın kolonu sarmıştı. 
- Bitti! 
Diye seslendi ve eonra göz· 

lerlnln içinde derin, koyu btr 
karanlık doğduğunu, biraz aon· 
rı başının da bo kıranlık lçln· 
de kayholdoğonu anladı. 

Gözlerini açınca, bat ucunda 
iri bir gölgenin durduğunu gör· 
dil· Mağaranın ağzından bir 
ışık eilzillüyordu. Atet tazelen· 
mitti .. 

- Salak, Salak, een misin? 
Diye seslendi.. 
- Benim ya, benim ya! Ne· 

dir bu başımıza gelen uğur· 
ıozluk? 

Genckız, postekUerln Qstün 
de yatıyordu .• 

- Demek c nevar hastı eld 
öyle mi? 

- Öyle.. Meğer burası bir 
cannar Jul Jmlş .. 

Genckız, derin derin inledi. 
Salak ona doğru lğlldi. Sonra 
Aybeye baktı : 

- Ben -dedi göçebeyim. Yıl· 
lardıoberl dağda, bayırda dö 
ğtıeuım, kılıç oynattım, kalkan 
parçaladım. Fakat böyle mert 
bir kız görmedim Aybey .. 

Delikanlı, parmağını ıiudak· 

larına götürerek işaret etti : 
..... , ............... !imi. 

ANADOLU ___ , ___ _ 
Günlilk Siyasal Gazete 

Saru p ve Başyazgam 
Baydar Rötdü ÔKTEM 

Umumi neşriyat ve yazı ~Jeri 
müdürü: Kemıll Talat KARACA 
İdarehanesi: • 

İ%mir ikinci Beyler eoka~ 
C. Halit :Fırka binası içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERA1TJ : 
Yıllığı 1200, Ahı aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuruştur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuruştur. 

Günü geçmiş nüshalar 25 kuruştur. 

ANADOLU .MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

- Sue!. 
Yakar, elyab gözlerini açarak 

etrafına bakındı ve lklılnl de 
tanıdı : 

- Oh, ne tath bir rüya gö 
rOyordum .. 

- Neydi Yllkar gördfiğOn? 
Gencim: fciui çekti : 

- Hl~! 
Dedi. Sonra Salık'• döndıl : 
- Ne vakit geldin? 
- Sabaha karııf.. Burasını 

boluncıya kadar alda karayı 

ıeçtlm. Siz timdi bluz dinle· 
nln, olduğunuz yerde kalın .. 
Ben y1ralarınıza bıkayım. 

Salak mağaraya girdiği vakit 
canavarın leşinin yanında kan· 
Jar içinde yatın iki genci gör· 
mQş n herşeyl ınlamıetı. 

Yakar'ın yaraları earılmıştı. 

Fakat Aybeyln yarası bıkımıız, 
kalmıştı. 

Vakit, öğle vıktldl. Güneş, 

ııık ormao arın f\atftnde bol bir 
ışıkla yayılıyordu. 

Aybey, Salık'la beraber mı · 

ğaranın ağzını kadar gelmlttl. 
- Anlat dedi Salık, o gdn 

ben vurolduktın eonra neler 
oldu? 

Salık, mağaranın 11ğ tarafın· 

dakf .kıyanın dibinde ıteıl yak· 
mağı çılıtıyordu : 

- O gOn ıenl Hintli peh· 
lhanla kıttı karşıya bırakmıt· 

tım. Bir arılık batımı çevirince 
ne göreyf m? Sen, madhlt bir 
kılıç darbeııl ylmlt olıcıkıın ki, 
başlığının kayıtları kopmuş, at· 
tan yuvarlanıyordun .. 

Ben de dırdı ııkııo:uştım. 

Dört kişi beni 11rmıtlırdı. Bir 
nara atıp bunların arıııadın 

sıyrılıp eaoa doğru gelmek lı· 

tedlm. Hintli pehlivan da yarılı 
görftl ü yor da. 

Hımlem boeunı gitti. Kır· 

şımdaktler atlarını iyi kullanı· 

yorlardı. Yarıp geçemedim. 

Bu aralık, at QeU1nde bir 
kız gördilm. Ellodt yılın bir 
kılıç vardı. Sen, up uzun yatı· 
yordun. Bintli Pehlivan da 
atından yavarlınmıttı. Her ta· 
rafı kan içindeydi. Sarnktene· 
rek HDI doğru geliyordu. Hın· 
çerini çekmişti. 

'#<I 
"TEi ..ARA~ iNDi\ 

'"' .. .,. 
'.l efrika numaran: 21 

olacakea olsuo .. Bo harb eııaseo 
dıbı ne kadar devam edebilir. 
Bts kendi aramızda: 

- Uzadı -diyoruz· çok 
uzadı. Bonon netİCf!Si de o 
nlıbette fevkalld~ olacak. 

• • • 
Nablas'ta ftç glln istirahatten 

ıonrı nihayet cepheye ıevke · 
dlldlk. Cepheye her yeni asker, 
her yeni zabit gelince, or•da 
11akt hl11edllecek derecede 
bir fevkalldellk oluyor. .Adeta 
cephe, bir dargaa ıadar kt, 

Yazan: Orhan Rahmi.Gökçe 

yeni gelenler, borayı ıtılmıt 

birer tıt gibi, bu durgunluğu 

bozuyorlar. 
Cephedekilerin ııııl aradıkları 

yeni arkadaştır .• 
Diğer bir cepheden değll, 

tehirlerden, İatanbol'dın, lz . 
mlr'den, turadan, boradan 
gelme yeni arkıdıı .. 

Sağdan, soldan bir ıuıl 

yağmura bııhyor: 

Memleket ne Alemde? 
Halk ııkıntıda mı? 
Kadınlar nuıl? 

Aramızda eplyce meBBfe var· 
dr. Deli gibi oldum : 

ÇılnkO uot korhrmık im· 
klnı yoktu. !Muhakkak öldftrü· 
lecektlo. Gördüğilm genckız, 

atanı o tarafa sürdıl ve ben : 

- lştt>, lldocl dilşman da 
çıktı, çattı! 

Derken. kılıcın havada bir 
daire çfzib Bfntllnin batına 
indiğini gördQm. 

Senf o kurtarmıttı: 
- Yana aelın kız! 

Diye bağ1rdım. Aklım başıma 
gelmişti. Bu kız kl mdi, nere 
den çıkageJmlttl, ıenl ne diye 
kurtarmıştı; bllmlyordam. Se· 
nln kurtuluşun bana yeterdi. 
~evinclmden öyle saldırıyor. 

dom ki, bir 1rahk etrafıma 

bıkınca, h11Jmlarımdan aç il· 

neelnln yuvarlanmıt olduğunu 

gördftm. Dfğt>rJ de bçmıotı. 

Karaboğa, Hıl kervanın dur· 
doğu yeri ııarmışta. Atlarla ko· 
şuyor ve kervanın ortaınndı 

ayıktı darın Qç cenghere dur· 
mıdan ok atıyordu. 

Ben ııanı doğru kottom .. 
Genç kız attın inmiş; ıenl kı· 
mıldıtmıyı çılışıyordo. 

Yanını 'flJ'dım. Eli erini, 
ayıklarını öpmek letedim: 

- Korıırdın onu! 

Dedim .. Sea çık1rmıdı.. Son· 
ra eordum .. 

- Sen onlardan de~llmlydln, 
neydin bu gencin imdadını 

yetiştin? 

- Ben onlardan değilim 

·dedi· ben eıir bir Tark kızı· 

yım.. Bu ylgltln çarpıımı11nı 

011ktın görftyordum. Hintli 
pehli'fını da tanırım. Yamın 

bir dndlr. Yiğit onu ıhndıa 

•tığı yunrlımııtı ımmı ken· 
diıl de tehlikeye dQşmDıtft .. 

Koştnm, bn yQzOod ilk gör· 
düğ6m yiğide küçOk bir yar· 
dun ettim. 

- Ark111 var 

23 Nisan 
Çocuk haftasımn 

başlangıcıdır. 

Pahalılık, açlık nr mı? 
Şeker, g11 lhtlkArı naeıl? 

- Kadınlardan çoğa ıokut 

etmişin. Doğru mu? 
Bunlara ayrı ayrı cevab 

vermek hakikaten ıordor. Be· 
reket nraln ki, his, sadece: 

- Irak cepheılnden gell· 
yoroz .. 

Diyor 'fe kurtuluyoruz. Bu 
cevab, onları hiç te memnun 
etmiyor. Blrço~u: 

- Yeter öyle fee arkadıt, 
cephe değil mi ·diyorlar- biliriz 
onu.. İşte en cl•clvll yerin· 
deyiz .. 

Biz burada heı on İımlr'll 
bolunuyocuz. Uzun zamandın 

beri buralarda bulanın arka· 
dıtları bakıyorum: 

Tamamen değltmlşler.. Etki 
ruhi bAletlerindea eeer kalma· 
mıı... Slpeıler lçlade yıUardaD· 

Bitler Ne istedi lngiltere Lehist9 n Dış 

N D .. .. ..' ? Siyasası Neye 
e uşunuyor • Dayanıyormuş? 

- Batı 1 inci eahlfede -
mır11ındı vereceği izahatın lo· 
gllfı polftlk11ı hakkındı yeni 
beyanatı ihtiva etmesi muhte· 
mel değildir. 

lnglllz hakumetl Avrupauın 
teskini için ılınması lcıb eden 
tedbirler hakkındaki eöyllyecek· 
lerlnl Strezı konferanıunda bil· 
dlrecektlr. 1ogiltere'nin yeni 
mükellef lyetler taşıyan bir usn
le muvafakat etmeılne hiç lh· 
tlmıl yoktur. İnglltP.re uluslar 
kurumu tarafındın temsil edi · 
len barıı slıtemtnl takviyeye 
devam .,decektlr. 

Makdonald Bulunacak: 
Loodra, 8 ( A. A ) - Bay 

Eden'ln rabateızlığı dolıyıılle 

Streza konferansına bizzat hay 
Mıkdonald'ın gltmeıılne mohak· 
kak nazartle bılulmıktıdır. 

Başbakanın ıeyıhıtlne ıld ka· 
rar bu ıabıhkl kabine toplan· 
t11ında alınacakllr. 

İngiliz Heyeti: 
Londra, 8 ( A.A) - Sir Con 

Saymoo, bay Eden'in ziyaretleri 
eayeelnde t"lde edilmlı olan 
neticelerin kaffeelne şimdi ta· 
mımile vakıf ve bu baptaki 
nııalk elinde olduğondao, ka· 
bine, A vrupa'nın nazlk vazlye 
tini tetkik etmek, İngiliz ılya · 
eetinlo ıo.eaı hatlarını kınr· 

laşhrmak ve Strua konftran· 
srnı gidecek lnglllz hey~ti Azaıı · 
nı tayin eylemek için bu eabah 
toplanmıştır. Heyete iştirak 

.:der.ek zevatın kimler oldu~unu 
bogdn A •ım kamaraeındı Slr 
Con Saymon ·ki bittabi heyete 
dahildir· tarafındın bfldfrlle· 
cektir. 

Amerika yanaşmıyor: 
Vıfinıton, 9 (A.A) - Hı· 

rlclye nasırı bay Bol Ameri· 
ka'nın Streza konferınıına 

mtltıbld göndermlyeceğinl ıöy· 

lemletir . 
Amerika htık'llmetl mftsake· 

rat cereyan ve lnkltafı hakkın· 
dı Londra, Pariı 'fe Romıdaki 
sefirleri 'fllılaelle beraber ola· 
cık.br. 

lngiltere ıiyueti: 
Londra, 9 (A.A) - Pırll · 

mento mahfellerlnln f lkrlne 
göre, İagtltere kıblneıl A vru· 
pa'nın tırkını ıld mıntıkavf 

ml11ktın daha umumi bir 
emniyet ılıteml için Streza 
konferansında, hnı knTvetle· 
rlnln tahdidi eeaıına mftstenid 
genlı bir bava yardım pllnı 

tekllf edecektir. 
İnglltere'nln ytıklenebilece· 

~I teıhbtıdlerln hududunu tayin 
etmek mümkftn değllae de, 
mevzuobıhı mt11kıa Auupı 

beri geçen hayat, .kıfılırıodı, 

ruhlarında, tablıtleri ftıerlnde 

derin izler çizmiş, teılrler 

yapmıı .. 
Hırb n cephe, Adeta yeni 

bir zabit, yeni bir nefer 
yıratm19.. Daha doğnuo yeni 
bir IDHn tipi kormuş .. 

Bu tipin aaurındı hayatın 
hiçbir ehemmiyet 'fe kıymeti 

kılmımııtır. 

Ben bile öyleyim.. Kendi 
kendime töyle diyorum: 

- Biz, denize düşen bir 
çftrtık tekne glblyiı. Artık 

teeadftf lerla elinde yıııyoroz. 
Blrgftn, bir futmı ile bir 
eahile çarpmak tehllkeel var .. 
Fakat bunu lıtemlyor, iıteml· 

yoruı. 

Dona mukabil, bu tekne· 
için, te11dftf ler elinden kurtul· 
mak dmldl Yar mı? O da yok. 

insanlık ·reh
likeli Yolda .. 

- Baştarafı l inci 11blfede -
Bir mlJletio Ollul ve emelleri 

değltmedfkçe onan hattı hare· 
kelini de değlıtlrmeğe imkan 
olamaz. 

Bazı A vrupı memleketlerinin 
lnglhere'nfnkilerle taaruz eden 
ulusal ülkiUerlol anlam•k lOzu. 
munu kaydettikten ıonrı B. 
Baldvln ııözlerlni şöyle netice· 
lendlrmlttlr: 

Sflıthların ·azıhılmııını gör· 
mekten heotız Omld keımenln 
ve o da ılllblarını tahdit etmek 
lstedfğlol açıkçı söyleyinceye 
kadar Almanyı'yı lıtlmzaçtın 
fariğ olmıyıca~m. Ancak gerek 
Almanya ve gerek başka her· 
hangi bir memleket bu eeylerl 
tetkik etm.:ık lıtemlyecek olurııı 
o zaman vaziyetin gGçleıeceAlnl 
teslim ederim. 

İngiltere harbe lıtekll değil· 
dir. Bir harbin çıkmaıını iste· 
miyo ·. Ve eğer mQtearrııın kf m 

olduğuna tayin etmek ıuretlle 
harbin ônftne geçmek tmklaı 

oluyorııa Anopa'da hiçbir za. 
mıa bırb zuhur etmfyecektlr. 
laglltere'nln herhangi bir tecı· 
vftıGa Tukuanı meydaa Yerme· 
mek ınretlle blUQn Avrupa ile 
beraber kendi roltınft ifa ede· 
ceğfne kanaatim nrdır. Ve gene 
kanllmki ıolhu temlu etmenin 
en iyi çaresi oludar koroma· 
nan mft11haretile mftşterek bir 
emniyet sleteml TGcodı getir· 
mektedir. 

Muğla Şehir işleri 
Muğla, 8 (A.A) - Belediye 

mecllai tehrtn yeni pltaıaı tet· 
kik için bet kitUik bir komiı· 
yon ıyırmııtır. Komlıyon ça· 
lıımıya bıtlımıttır. 

Yınl ne öleceğimize, ne de 
geriye dönerek eıkl hayatı 

bolob yışıyablleceglmlıe kanllz. 
Kemal diyor ki: 
- Artık cemiyet hayatını 

da unouuk. Konfilr namıaı 

en kftçftk blreeylmlı yok.. Rı· 
hat, temi• bir oda yüıCl gör· 
ıem, kapıııının eılğial Clç defa 
öpeceğim. 

- Soı Kemal, ıoı.. Bogtın 
cephede birinci gftnftmllı. Daha 
ne kadar kalacağımız meçhul.. 
Hayallerin yırıeını sonraya 
bırak .. 

Kemal· gene çehreılol borUt· 
tordu. Yarım ıaat ıonra tekrar 
ıordu: 

Şey be, Nazım!. 

- Ne var Kemal? 
- Sen elnema ırtlıtlerfndea 

kimleri tanır n ınenfn,. 

Soalla ba çetlcll kar1111ada 

••••• 
- Başı 1 inci aahl fede -

Bo gazete mfttılealırıaı de· 
va~ ederek dl yor ki: 

- Batlct ılya1et tabıaıııadt· 
ki bfttOn teıebbGılerlmls •I'' 
ğıdakl Ciç unıın:a htlnıd edef· 

Bizzat kendi kunetllllf,t 
olan ltlmıd hlHi, normal koııt · 
şulok mftnasebetlerl 'fe ıktedl1 

mit olan itti faklar. 

Leh ılyeıetlnln bu eııtl,ıı 
gözönOne getlrllince Sırk -' .... 
Bakınan Leblıtın tırıfındaa • 
bul edtlemlyeceğl kolayca ,o· 
laııhr. Hay Eden 'io zıyaıeıl 
miln11ebetile İnf?UiZ gaıetelerlO' 
de görOlen mQıaleılar bl.t~ 
noktıi nazarımızıo lngillı t 

klrı umumlyeel tırıfındıa .,. 
~· laşılmıt olduğunu göıterlll' 

tedlr. 

Yunan isyanı 
Karşısında Tor· 
kiyenin Duruoıll• 

- Batı 1 inci yOzrfe - ,,. 
dın gönderllmlı olan kati• 
ma telgraf Jarını me•ıau~ 
ederek diyor ki: 

"Mflli bayramımız mGO,., 
betile doet TOrkiye Ba1bakfİ1 

İemet lnônii Ue Dııltleri ~ 
'I kanı Tevf lk RDtdll Ar .. 

çekmiş olduğu hararetli tatl: 
lamı telgraf lırı Elea mU&edT 

eoretl mıhıu11dı mftte~ 
etmfıtlr. Bu kutlulayıt f)I! 
ruhunda derin ıklıler art'' 
dırmıttır. Çanktı, bunlar,!~ 
kd kahraman dtııman, baPJ. 

eamlmf, aadık doıt 'fe blsf ti 
it beraberll~I yıpmıı bir ol 

_ı_ı_n~ge_ı_m_e_k_ıe_d_ı_r.~~~---__,.; 
Mı~' Utık Asliye Hukuk 

meılnden: 

Uşağın Karaağaç mahıll.,,ız 
den Llzoğlu İbrahJm'la k•'_j 

Gedizli lallmoğlu Ati heaı"J 
Elm11 aleyhine açtığı bof80 ~ 
dıvaıı dolıyıılle mdddeai' _, 
nımıaı çık1rılın dnetlye ~· 
batıbı Elmıı Uşaktaki lk• 

glhını terkederek lsmtre ~ 
mit n lzmirdeki lkameıgP' 
ınlıtılamımıt oldoğandıD dl~ -tlyenln llAnen tebllAlae •~ 
hık.emenin 6.5.935 ta of 
m411dlf pasır gftoG ea•t ~· 
tallklae kanr nrllmiıtlı· -· 
rır moclblnce aıftddeıle~ 
mııı mahıkemealalD ID ti 
olduğu gQnde Uş•k 111116 

"' 

kok mıhkemeelnd~ tıtııt of! 
· ıunmııı ilin olunnr. ı 

bir kahkaha attım: ~ 

- Galiba ·dedim· 1eD ;Ji 
mıpın... Şlmdi bunları oe 
hatırladın? 

Omulınnı ıilkti: 

- Biç -dedi· hiç!.. ad~ 
Banda nklt n11ıl O,,,. 

ldr?.. Borada ne ile ili 
edilir?. Siper tamiri, ,,t 
temizliği, elblltl, kıyafel t'f-' 
ılml.. Btıtfta banlar, ~ 
kıea bir zaman içinde ~il 
labllecek eeylerdlr. Geoe ,,si._ 
Iırımı 11nldım., Bea bO ;.ı! 
lırı yazarken bulanık, dd ~ 
ufuklarda gftneı artı~ "':;,f 

Bir çölde guruba eefre lİ 
ıannedll ~iği kadar t'lf811" 
ğlldlr. ~ 

Ufuk bile artık tıbU ~ 
lerlnl bybetmiıtlr. [)e 

- Solla ~ar --
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MoskovaAkademikTiyat Uşak Şehir l\feclisinde 
rf f 111 Sahife .~ ~ V •• !lll!Jll 

isyancıların Başı V enize· 
rosu Türkiye'ye Geliyor. Konuşulan Yurd işleri .. Ios Ne.rede Oturabilir? 

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

Orkestra 
mızla 

Şefi, 

Prova 
Senfonik Orkestra- Alaşehir'liler Uşak'ı Ziyaret Ettiler 12 Adada Oturmasına ltalya Hoku

meti Müsaade Etmedi Mi? Yapmıya Geldi. Ve Oyunu 4 - O Kaybettiler. 
---~~~~~-... ~~~~~~-

Ankar1, 6 (A.A) - Bugün 
İıtınbul'a gelecek olın Moa

kova bdyftk akademik tlyıtro
•unon orkeatra eef 1 halk artisti 

leon Stelnbergln bu BP.yahatl 

bu ay içinde Sovy"t opnaeı 
•ntıtlerlnln Tilrkl ye'de vere· 

Ceklert kooaerlerle alakadar 

botunmak\adır. Stehıberg Türk 

lenfoolk orkeıtraılle bu tem· 

•illerin provalarını yapacaktır. 
Orkeıtra eef i Leon Steln· 

berg 1892 tarihinde Petreıburg 
ltonıervatovı rından muun ol· 

lıınttur. Konservatuvarda blda· 
)ette plyanoılnllfnl bltirmlo 
011dao ıonrada Rtmakl Kc>raakof 

~e Solovlevin ldareıl ahanda 

l 01tlpoziıl yon nazari yel eri dere· 
erini taklb etmlıtlr. 
k.oıuenatunrdan çıkar çık· 

:•• orkeıtra oef llğlne bıobyan 
teloberg ilk defa Petreıburg 

0~r111nda Nympbe operaaıoa 
~llltll eımf e ye ondan eonra 

0•kova bOyak tiyatrosuna 
geçq.ııur. 

d 
1914 yılındı Parlı ve Lon· 

'•'d d • •erilen Kus operalarını 

S: Stelnbr-rg idare etmiştir. 
~ elnberı 1928 yılından bugftne 

ti•der Moskova huyok akidemi 
Y•trosu orkestra ıef lfğini yap· 

:•lı:tadır. Stelnberg ayni za. 
ttı•bda bestekAr olarak da mı · 
~Or: 

~b OJOblm eeerJerf ouolardm 
.. 

1
kl ıenfonl, Mlrrba bıleıi, 

~e uııo •e Uyuklayan orman. 
'- llfontk ıllrlert lhtUile alt Uk 

'-"8lkt eaerl olan Tetrinenel 

).:~ıdı Lenln7Jn ölamn için 
dı •ıa OJatem marıa ve yıkın· 
et. IDGteaddlt tiyatrolar tarafın· 
)ı 11 llbn~ye konacak olan ddn· 

Jl larıan on gün operası. 

Son yıl zarfında Stelnberg 
Kızıl meydan ıenfonlk ılfr, ve 

ıoblonun bestesini bltlrmlotlr. 
Musiki alanında ve içtimai 

lı alanında yaptığı bilydk hfz. 
metl,.rden ötürü Steinberge 1922 
yalında Ukranya cilmhurlyeti 

halk artisti ünvamm ve 19:14 
yılındı da mumalleybin muıtkt 

hayatının 40 ıncı yu dolayısile 

Sovyet hükumeti tarafından halk 
artisti ilnvanı verilmiştir. 

Kırkağaç'ıa 
Zirai Kredi 
Kooperatifi Ko
ngresi Toplandı .. 

Kukağaç, (Hususi) - Zirai 
kredi kooper11tlf t kongresi, bay 

CeJAl'ın baokanlığında ve zfraat 

l>ınk müfettişlerinden bay Halfl 

Emre-, bank memuru bay Aıımın 

ve ortakların çoğunun huzurlle 
toplandı. 

BlAoço, hesap loleri görüldü. 

Reis ortakların horçlMmı vık· 

tında ödemelerini tavsiye etti. 

Ortak adedi iki senede 70 ten 

233 e, tahsil olunmuş sermaye 

3050 liradan (20000) e çıkmış, 
ikrazlardan yapılan tasarruf 
1000 Urayı bulmuştur. 

BIAnço kabul edildikten son· 
ra kooperatif müdürd bay Zöh 

dil Eken bazı izahat vermio, 

yapılan intibahta da bay Cel41 

İçöz, bay füze, bay Ragıb, bay 

Halil, bay Tabir idare meclfalnt; 

bay Rıza Dolman, muhasebeci 
bay Ahmed Emek, bay Mustafa 

Ural mQrakıbliklere seçildiler. 

Bundan sonra mftfettlo Halil 

Emre bir ıöylev söyledi ve 

alkıılındı. 

~--- ------~----·-

Ala~chir'li Genele , Turan İdman Yurdunun Ziyafetinden Sonra. 

U~ak (Ru .m~i) Şehir m cliııl 

toplandı . RlyHet makamında 

Bay Hakkı Çandoğan vard1. 
Büdce müoakaşıı sı hararetli 

geçti. Üyelerden Yusuf Aysal, 

Mebmed Torlak ve LitiC Sun 

gurun teklif ve gayretlerile 

spor •·~ halkevl teşktlAta için 

2500 lira ayrıldı. Büdce yeku 

nu 80312 liradır. Bu meyanda 

fırka reisi Gaziantep aaylavı 

Bay Remzi Giirese fahri hem . 

ıerllik vP.rlldl. Üyelndeu Bay 

Hakkı Yılqncıoın, mezarhkta 

kefaret da~ıtmanın yuak edil 

mesi ve bu bayma alAkadar 

teıekkülltre yapılması al4ka ile 

kabul edtldf . Biidceye göre he 

lediye yeni birçok işler yapa 

caktır. 

U~ak (Busuei)-Alaoehlr gene 

ve sporcularından yirmi kişilik 

bir kafile şehrimize gelmiş, 

Uoak Geoçlerblrliğl tarafından 

mlrnf lr edilmişlerdir. Bu vesile 

ile Uoak ve Alııehir Gençler 

Birlfklerl bir maç yapmıolardır. 

Oyunun ilk dakikaların mft· 

tevazio geçti. Bilahare Uşaklıln 

hôkimiyetf ele alarak birinci 

dı:: vrede 3 ~ol attılar. İkinci 
devrede Alaşt hirlll~r dah11 ener 
jlk ve daha düzgüo bir oyun 

verdil~r. U;ak bu devrede an· 
cak bir gol atabildi ve 4 O 
oyunu kazandı. Misaf frler bl 

zlmkllere nazaran daha gene 

ve biraz da ltcrı1beslzdirler. 

Turan İdman Yurdu mlea(lrle

re bir çay ziyafeti vermiştir. 

Ziyaret çok ı,.ı intibalar bı· 

rakmıotır. 

23 Nisan 
Ç()cuk haftasmın ilk 

gnnndnr. ...................... 
Isparta Yol işleri 

!aparta, So) (A.A) - Vilayetin 

muhtelif yollarında ilkbahar 

krogramına dahil olan mınta· 

katarda çahşma baolamıotır. Bu 

yollarda çat.şan mükellef amele 

ınlktan bine yakındır. Bu yıl 

programının ikmaline çalışıl· 

maktadır. 

-Atlna'da Çlkan Prolya gazb· 
test Venlzelos'un 12 adada otur· 

mak için İtalya hGktimetlnden 

mfisaada istediğine dair Jo~llz 
gazetelerinde çıkmıe olan ha 

Aydın Şehir 

Elektirikleri için 
Belediye 
Bankasından 
3,000 Lira Alınıyor 

Aydın, (Rusmi) - Muzır 
bıynolar mftcıdeleal denmda· 

dır. Yılın llk 3 ayında 1002 
domuz öldOrülmOotür. 

Fidanlar: 
Ziraat nlımune bahçesinin 

cins mtyva fldanlar1Ddan halk 
çok fayda görmektedir. Birkaç 
yıllık mesai iyi netice verml~, 

yerli, yabancı meyve ağaçları 
çoğalcmştlr. 

Viliiyet İşleri: 
Aydın, (Hususi) - Vil4yet 

dahilindeki kaza kaymakamları 

ve nahiye mddftrlerl Hllmlzln 
riyasetinde toplanarak vUAyet 
işlerini konuımıyı Laşladılar, 

Şehir Elektirikleri 
Aydın, (Husu~i) - ~ Şehir 

elektlrlk tesisata için belediye 
bankasından 3000 lira istikraz 
aktedllmektedir. Anbra'da bu 

lunan belediye re lef, iti hallet 
mlştlr. Bu meyanda maliye ile 

olan 5000 liralık bir hisse 

iti d .. , para belediye vugl bor· 
cona tutulmak Oıere, hallo 
lunmootur. 

Spor Temasları: 
Aydıo, (Boıuıi) - Llk maç· 

larında Söke, Çine takımını 

O - 7, Karapınar takımı da 

Koçarlı'yı 0-1 yendi. 

berlerl menuubabs ettiği bir 
yaz111nda diyor ki: 

"Venlzeloı'on İtalya biılul.· 
metl nden bu yolda mileaade iı· 

temft olduğuna dair •~rdiklr.rl 
havadis doğra dr-ğildlr. İtalya 
ha müsaadeyi birçok ıebebler· 

den dolayı vermek latr mez. Bun· 
Jardan hlrfei de böyle bir mfl · 

111dt"yl Terdf ğl takdirde Elu;ı 

devlt'line pek yakın olan 1 :! 
adadı Elen uluıunun . emoiyrtl 

aleyhine bir propaganda mer· 

kezi kurulmut olur. Kıçok aal 
baokam, bütün Avrupa millet · 

lerl vicdanında, manen k•l ' l 
ıukutunu art.k anlamaya bat· 

lamalıdır. Fran11'da bulunma· 

ııoın biç de bot görillmedlğtnl 

biliyor, İngiltere, arzu edUauı · 
dlğlnl keodtalne ıç•kca bildir· 
mlotl r. 

Hudodııuz hotbioli~lnl bilenler, 

kendisini küçih ddtilren ynrd· 

lann VenlzelofJ'o btııbOUln deli 

edeceğini kolaylıkla tahmla 
ederler. 

1921 de Politika doımınlın 

Londra'da bulondağu saman, 

o dı Loodrı'ya ~ldib onların 

barek4tını yakından taklbetmlı 

ve orada olduğunu da onlara 

hakareti 4miz bir ıurette lbuı 
etmloti. 

Bir gtln, mOte•effa batnkil 
Kalogiropoaloua ditt'r Yunen 

komisyonu aıalarile Donnlng 

Strlt de Loyid Jorj'u ıfyaret 

ettikleri eanıda, Venlıeloa tam 

kartıda boluoaa Forelgn Of. 
flu'un otomobUdt'n lnmlt ve 
dostlarını ziyaret etmlttl. 

Şimdi tam ondört ıene ıonıa 
ayol dostlarına, ancık ullr.r ye 

korsanlar bıokını oldoğnnn .. 
.. bat etmeğe munflak oldu. 

Osmanlıcadan Türkt;eye l{arşılıklar Kılavuzu 
yaıl - Ôz Tftrkçe köklerden gelen sözlerin 
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karşısına (T. Kö.) beldeği (AIAmeti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile uzmanlarımızın (Mtıtahaee11) 

l'ını gazetelere vereceğiz. · 
2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Fransızcalnrı yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 

@tl 
3 - KökQ Tnrkçe olan Kelimelerin bugOnkO işlenmiş ve kullanalan şekilleri ahnmışhr: Asi. ak olan hak, aslı ftgllm olan hftkftm, Tftrkçe "Çek,, k3kftndea 

p t'Q şekil gibi. 
'•b t Örnek : fevc fevc - hölGk tıtlbık, e IDek - bozmak, da· 

G (parl&mentolar terimi) bölOk, tıkım takım 
L fllek, } 
~etıı~ı : - Almaoya'nm as · Feveren fıokırma 

fevvare - fıtkmk, 

fıskiye 

Fevk - üst 

döner :rı.11,b Yeniden kurması, Vereay 
-.

111 
e~eetnt feıhetmektedlr, Al· 

k.11,lll' nııı askerlfğl yeniden 

boa..._~' Verııy andlıema11Dı örnek : kıamı fevkani. üst 
2 tadır. kıeım. 

ltlbe - Fransız kabinesi pnr· Fevkani tahtıni - Altlı Ostlü 
Ji' 1Uoy11 ı 
1'1ıe ıeebetmek istedi, 

dı~11~1 k~blneıl parl4mentoyu 
t •lı: 119tedl 
llfl1ttı . 

Gllaek· - bozulma, dağılma. '•il · 1 
- aramız~ald ın . 'ta.... ııı in( lııbı yilzQnden 

... 1•dak.t ' 
"'"• •nlaımaoın bozul-

2 1Gaanden. 

toll111a~ İogUtere'de parlamen· 
1•-.ae11t llf ı .. hı, İoglltere'de par· 

0 non d 
'1tıfe lb •~ılmaeı. 

lbG,, k ~ - boıulmuo, çürO.· 

fevt 1 - kaybetmek, kaçır . 

mak, elden çıkarmak. 2 ölüm 

örnek : 1 - fırsatı fevt eden 

s ora dövilnQr. Fırsatı kaçıroo 

(elden çıkaran) sonra dö,ünür. 

Fe\'za (bak: fetret) - kar· 

gaşa (fr.) anarchle. 

Feyezan - taşma. 

Feyz - gtlrlOk. 

Feyzdar - dregen. 

Feyz bulmak, feyzdar olmak 

- gfirelmek. 
o"roo, ô . 

ı.._ fbeJt. M J<'eyyaz - gür, bereketli. 
"'Otııt.... · ftfeaalb hlr cemiyet Fezleke (hık: icmal, huliea) 
'9 "'bf ( çG il 

tlfe"lb r 11Jf\1) bir sosyete Fıkra - bölek (fr.) parag· 

:•-..•tı. ~:~rden yemek Y•P· rapbe 
e~ Y•p 1110

• etlerden ye· örnek: yazınızın ilçilncO hö 
.... IDaınıh. 
4tfe"«lb leğinde (fıkrasında), Dene le 

ÇGl'Qlbek, etroek - bozulmak, trofslem pıragrapbe de votre 
(ı' ' koltroak 

ettet ( · artlcle. 
:'"-) _ f~ıılıl ıaltanat ınla· Fıkra - anlatık (Cr.) anec· 
~'telıte ırgaŞa devri (fr.) dote 
~etıa~ lnterregne. örnek: Naareddln hocının 
tele - 0

1nak anlattığı (fıkraıı), L'ınecdote 
- bGIGk, taLım d • e Naareddin Bodjı. 

Fıkra (terim) - boğum (fr.) 

vertebre. 
Fırka - parti (T. Kö) 
Fırka (askerlik terimi) 

tOmen (fr.) dlvlslon 

f1rkı kumandanı - Ulmko· 

mutan (fr.) commandant de 

dlvtslon 
fırka kumandanı mirliva 

tOmgeneral 
lırke erk4nı harbiyesi 

tümkurmay (fr.) elat major de 

dlvislon 

fırsat - fırsat 

fıtrat ( hilkat, 
yaradılış 

(T. Kö.) 
clbillet ) 

fıtri (hllki, cibllli) - do· 
ğunsal 

(Doğuneal'io sonundaki «t-~ 

ince okunur.) 

örnek: kendlelndekl anlayıe 

ve çabut kavrayış sonradan 
olma değil, fıtridir, kendlııinde· 

ki anlayış ve çabuk kavrayış 

sonradan olma değil, doğun· 

ealdır. 

f iat - paha, eder 
örnek: bu def terin f iıtl kaç 

paradır. ba defterin ederi kaç 

paradır. 

Fidyel necad - kurtulmalık 

örnek: hıydotlar yakaladık· 

ları zenginden bfiyfik bir f id· 

yel necad istediler - haydut· 

lar yakaladıkları zenginden bıl 

yük bir kurtulmalık istedfler. 

FJgan (hak: feryıd) - hay
kırı 

·figar - · yarala 

örnek: dilf 1 gir - yOreğl 
yarıh 

Flbrfit - bulmıç 

Fikdan - yokluk, 
ınazhk 

bulun· 

Fikr fikir (T. lr.ö.), (fr.) 

1>e nsee 

Fikr düşünce, (fr) avlı 
örnek: bu işte benim fikrim 

şudur - bu lştP. benim da · 
şüucem tudor. 

Flkr - ide (yakutça), (fr.) 
ldee 

örnek: Fikir, dimağın ltleme· 

sinden doğar, ide dimağın fole · 
meal nden doğar. 

F'fkri, dOşOnıel, fikrlğ 

örnek: l - Fikri meaalnlo 

verdiği yorgunluk, dftşGnıel ça· 

hşmalann verdiği yorgunluk. 

2 - 1naınların f lkri kudreti, 
losanlımn f lkrlğ erki. 

Fikri taklb, güderge 
örnek: O, f lkrl taklb ile 

hareket eder bir gençtir, o, 

gOderge ile hareket eder bir 

gençtir. 

Filhakika, gerçekten 

Flramuo etmek, unutmak 

J?lrır, kaçma • Firar etmek, kaçmak 

Firari, kaçık 

Ftrao, döşenek, dö12ek 
firak, firkat ( lhirık ) 

ıyrıhk 

fhade - dftımOo 
fitne ( feead aolamına ) -

bozul (fr.) corroptlon. sedltlon, 
pertorbıtion 

örnek: Ortalıkta fitne ılA · 

metleri görülOyordo; ortalıkta 

bozut beldelr.leri görölüyordu. 

f ltne ( nifak anlamına ) -
ara bozma 

örnek: Aramıza fitne ıoktu, 

arımızı bozdu· 

f itnecu ( bık: milfılt ) 
bC'zotçu . 

örnek: Bllmeufnls, o ne 

f itnecu hfr adamdır, bllmeııl · 

nlz, o ne bosuıçu bir adamdır. 

fusuli - booona, haksız, 

yerelz 

örnek : 1 - Bu konnemıya 
fuzuli mOdahale etmenize ne 

demeli? Bu konuşmıyı hoıona 

(yeniz) karıımanı11 ne demeli? 

2 - 80 parayı fuzuli ola· 
rak aldılar, bu parayı hahız 
olarak aldılar. 

Fftcceten - anıızın, birden· 
bire 

örnek: fGcceten vefat etti, 

ansızın (bfrdenhlr~) öldG. 

Fftrc., - aralık, delik 

Füro - ııağı 
Sedüru f!tmek - baoeA•"~C 
Fürubıt - .. ıma, ntım 
Füromaye - alçak ıoyl .. 
.FCıroş - utan 

örnek: malumat fflrai, bllgl 
Bit an 

Füshat - genl@Uk 

Fesih - ceo, g~olo 
Fiıtur - bezginlik 

örnek: ~örüyorcın ki f Ot ora 
uğrımıtaınız, görftyorum ~I 

beıgiolfğe ugramı,eanıs. 

FGtunet - akıbk, cômertllk 

Fftzun - Çok, arıık, 

G 
gabavet - kılın kafalılık, 

mankafalık 

örnek: Tembelliğe çare ba
lonur, gaba·Hte balonmas, 
tembelliğe çare bnlaaar, kıhn 

kafahlığa (mankafalı~•) bulun· 
maz. 

gıbl - kalın kafah, man

kafa (fr.) b81ourd 

örnek: Bu çocnk okuduğunu 

anlamıyan bir kalın kafaLdar, 

cet enfant eıt un baloard qal 

ne comprend pu ce qa'll Ht. 

gıbgab - gıda 

gıbnl lahit - lfJfı aldaa.. 
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Izmir s ·icili Ti- tede klln Fratelll ıperco enrlco sair bflcilmle aıfatı kanuniye Birinci icra Me- Akblıar icra memurluğundan: (l058) 

J , ıperco et figll halef lerl fzmlr ile muhakeme ve mohaeamaya DcloOmil 13 lira hssebtlle 

caret ~tem ur) u- şubesinin dahili ve hırlct bllo· ve proteıto keeide ve cevap murlug"' undan: hlııeenfn kıymeti. mob••· 
mum muıımelAtını tedvir ve tebliğ ve tebtllftğa, abzo kabza Cfnıi ve mevki Dönllm ev. M.M. meneıi L. K. 

g.._ o'ndan: temtlyete ve tirkete açılacak ve ııolbu ibraya ve davadan .lımlrde Şeyh mahalleıinde Hasköy civarı gerenllk mevkii 31 1 101 57 
b~sabı cırilerln ldıı1meslnl te· feragate ve mfttekabll dava Han ıoka~ında numara91z evde tarlanın dörtte bir hl11esl 

Milseccel (Fratelll Sperco Eo 

rlci ~perco E. Fiğll Halefleri 

İzmir şubesi) nAmına hertürld 

umur ve muımelitı ifaya ve · 
kili umumi tayin Julınao nll

yam Vltele ald vekAletnıme 

Ticaret kanonunun mıddel 

mıbsoHsına tevfikan sicilin 

1379 numarasına kayd ve tes 
cll edildiği tlao olunur. 

İz'Dlr ~iclll Tlca et memur
luğu remi milhtırü ve nA 

m1na H. F. Tine lmzaaı 
1 VekAletoame 

Bin dokuz yfiz otuz beş 
senesi nl!lnJo fiçfincü çarıamba 

gCınft saat onyedl raddelerinde 
İzmfrde büynk Kardiçalı hanın · 
da kAln hosuai dairede vazife 

gören İzmir ikinci noteri Meh· 
med Eml.oe nlyabeten ve vuku 

bulan talep ve davet ilzerlne 
ben zirde imzası mevzu Ahmed 

Refik, lzmlrde ikinci kordonda 

kAln sperko vapur acentasını 
azimet ettiğimde orada hazar 
ve ınuldm'olup zıt ve hOvfyeti 

lımlrde Aleancakta sade soka· 

~ıadı 7 numarada sakin Şakir 
ve Karşıyaka zafer sokağında 

72 numarada !ikin Covanl No· 

ka nam şahitlerin tarif Ye ee· 

hadetlerlle teayyOn eden lzmlr· 
de ikinci kordonda kAtn Fra· 

telli sporco enrlco ııperco et 

ffgll hıleflerl lzmfr şubesini 
manferlden temsil ~den daire· 

mlzce mahfuz vesika mucibince 

vazı imzaya mezun eftrekAsın · 

dan "Cırlo sperco., karlo &per· 

lrndan davetlmtn sebebini sor 
doğumda takrir edeceği veçhi 

le on.ıumi vekiletname tanzı. 

mini ıalep e·meE1fne binaen 

manlt eehadet hıalleri olmayan 
mumalleyhlma şahitler yanında 

keyfiyet soruldukta söze başlı · 
yarak tOr~kasındın bulunduğu 

ve mQnferlden temsile selahl· 

yettar olduğu merkezi Trlyeı · 

örnek: Bu satışta gabnl fahiş 

nrdır, bo eatıtta atm aldatma 
vardır. 

gıdr - yazık 

arnek: Bu işte hana gad· 

roldo, bo işte bana yazık oldu. 

gadretmek - yazık etmek 

örnek: O adama neden bu 

kadar gadrettller, o adama rıe· 
den bu kadar yazık ettiler, 

gadrolmak - yazık olmak 

gaddar, zalim - gftcemen 

örnek: Bu gaddarın elinden 

neler çektiğimi ben bilirim, bu 
gacemenln elinden neler çekti 
ğlmi ben blllrfm. 

Zulm - zolm (T. Kö.) 
Gaflet - dalgınlık, bot bu· 

lonma 

Gaflet etmek - dalgınlığı 
gelmek, boe bıılunmak 

Gafil - aymaz, dalgın, hot 

örnek· gafil bulundum, bot 
bulundum. 

G.af il avlımak - dalgınhğa 
getirmek 

örnek: bizi bu işte gaf il av· 

)adınız, hl zl bu l!Jte dalgınlığa 
getirdlnf z. 

Gaf il avlanmak - dalgın 
lığı getf rJlmek 

. Tegafill etmek - anlamaz. 

laktan gelmek, anlamız gör6o· 
mek. 

örnek: pek iyi bildiğiniz bir 

itten niçin teıgafQI edlyoraonuz, 

pek iyi bildiğiniz bir işte niçin 

anlamazhktan geliyorsunuz (an· 
lamH görOnayor1unoz?) 

Gih, glhl, geh gehl - araııra 

örnek: gAhl gelir, bizi eevln· 
dirdlnlı, tlmdilerde gelmeı ol· 

dunus, arwra gelir, biat ae,fa· 

mln ve para tevdi ve icabında 

dilediği miktarda nokut ve 
saf reyi ahzo kabza ve tanzim 

kılınacak ıenedat ve makbu· 

zatı lmzılamaA• ve çek ve po· 

Uçe keelde, ciro ve tediye ka· 

bol veya ademi kabule ve kon· 

elmentolara imza etmeğe gene 
bllomom gilmrdk muımelAtını 

takip ve harice emtea ınk ve 

vOrot etmle emtea ve sair em · 
vali teeellfime ve beyanname 

ve manifesto, ordino ve mek· 
toplar nıair euakı imza et · 

meğe, depozito tevdi ve letlrdada 
rıhtım, tahmil ve tabliye ve tf . 

careti bahriye müdürlyetile aalr 

mıkamatı reamlyenin kAffeslode 

eubel mezkur.-yi elAkadar eden 
moamellllırı cümleıiol taklb 
v" evraka lazımealoi imza ve 

temsile ve posta ve telgraf 

dairesinde bogüoe kadar vurot 

etmle ve bundan sonra vurot 
edecek lidi, taahhiltlü, kıymeti 

ruokadderelt mekltlp ile ta· 

nlename ve kolipostal ve 

telgrafları t .. sellQm ve abzu 

kabza ve le.hında bertQrlli 
makbuz UmQbaberlerl ve mQıı 

tedlyah imzaya ve her nnl 

ıfgorta mukuelenamelerlni ve 

poliçelerini imzaya ve her ne'I 

mukavele akt •e f mıa ve 

taahhftdata gfrlemege ve bu 

•ekAletnamede yazıh olmıyan 
v., fakat maruzzlklr el rketio 

İzmir eubeslnf alakadar eden 
bllomum resmi ve hoııost 

moımelAtta selAblyetl tamme 

Ue temsile ve hosueatı mezkure 
ile ciheti ıalredeo dolayı 

elmdlye kadar mezk(ir elrketln 

İzmir şubesi aleyhine ikame 

edilmiş ve edilecek bil'umum 

mobıldmden dolayı Tftrldy" 

cftmhurlyetlnln bilumum mu· 

hakiminde milddel ve müddei· 
al .. yh ve mftmeyylz ve mamey· 

ylzünaleyh ve ilçancft şahıs ve 

dlrlrdlnlz, tlmdUerde gelmez 
oldunuz. 

GAh, gAhl, geh, gehl - kimi 

örnek: GAh gelir, gibi gelmeı 

- kimi gelir kimi gelmez. 

Neglb - ansızın, apanıız 

örnek: ormanda dolatırken, 

nagAh kareıma iki adam çıktı 

- oımında dolıtırken, anııııın 

(apansızın) karşıma iki ıdam 
çıktı. 

Gaf b etmek - kaybetmek 
(T. kö) 

Gafb olmak, tegayyftb etmek 
- kaybolmak 

Gaile - dert (T. kö.) sı· 
kınlı 

örnek: bapmdakl gaile yet· 

miyor gibi, o da bir batka ga· 

ile tahmil etti baeımdakl ••· 
kın ta yetml yor gibi, o da bir 
başka dert yokleul. 

Gall - pabalıhk 

örnek: kalıt ve galA yılla 

rında çok OzdldGk - kıtlık 

'e pahalılık yıllarında çok 
ilzftldük. 

Gali ~ yftksek 
örnek: bu f iıt hını pek gali 

görilnftyor - bo eder bana 
pek yftkeek görftnOyor. 

Gallt - yanılma, yanlıt 

örnek: galat söz yanlıt 
eöı, 

Gılih basar göz yanıl· 
maııı, 

Bo benim letaeyonda gördl· 

mekliğimden gallttır - bo be· 
nim letaslyondı görQlmekllğtm· 

den yanılmadır. 

Galebe, yen, yenme 

örnek: galebenin yarıııı k~n· 

clble gdvenmektea gelir, yen· 

lkameıloe ve lııtfhsal olrınan iken elmdl nerede oldoiu bili· .. .. " " 36 76 117 29 
hftkQmlerl icra mevkllne nz nemiyen Moııtafa. c: Alf oAln» » " c .. 15 2 50 S8 

ve ahUmını infaz ettirmeğe, tarafını. " " " " 9 :3 31 69 
haciz vaz ve fekkine velha1ıl Emlak ve Eytam bankı111 " " " " 11 3 38 19 

ve bo vekAletnamede zlkrolon· 
İzmir tubealne T. L. "1.202,34" Akhlsarda helvacı ealeymanın borcundan doJayı yakanda et.,.. 
borcunoıdan dolayı namınıza mnkl, miktar ve kıymeti muhammenelerl mukayyet 5 p•rçl 

mıyan ve fakat kanunen lcr19ı çıkarılan ödeme emri ikamet· gayri menkul Gzerlodekl hl111el 1Jayaaları tarihten itibaren bir •1 
IAıım gelen herneYI meraefrnl gtbınızı terkeylemenlz haseblle mftddetle açık arttırmaya çakarılmıttır. Arttırma 11.5.935 tarlbl•e 

ltanonlyeyl elrketln nefsinden bllA tebliğ iade edllmlt zabıtaca mftıadlf cumartesi gftn6 Akhisar icrasında y11pılacaktır. O 8'11 

bUA fark ifa ve icraya aharla· da aranılmanıza rağmtn bolon· her biri için ııQrQlen pey muhammen kıymetin % 75 tol bol· 
rını da tevkil ve azle mezun do~onoz yer öğrenllememlt ol· doğa tekdirde en çok artıranın Gzerlne bırakılacaktır. Bohll .... 

ve ıelthlyettar olmak ve Ed· doğundan UAoen tebllğat lfaııına artırma daha lS gftn uzablacaktır. İkinci artırmadı konulaD pe1 
vard Joll ve wlllım wltelln karar verllmietlr. gene mohammeo kıymetin o/e 75 ini bolmazea 2280 no.lo kaoo· 

Tarihi UAndan itibaren yedi na göre muamele yapılacaklar. DellAliye alana aittir. pey akÇ.,.t 
bir arada müçteml imzaları h •• 
olm•mak ve ancak bonlard"n 

gClo içinde mezkftr borcu öde· % 75 tir. Fazla lza at almak lstlyen talJplerln Akhlear lcrtll 

herhangi blrlııl alo Antoan 
meniz veya diyeceğinizi ayni 

milddette ılfahen •eya yaza ile 
Armao ile mQçtemlan imza memurlyetlmlze ( Doııya No. 

etmeet velhaaıl yukarıda verilen !J3 13123) e blldfrmezııenlz re· 

sellhlyetlerl ifa edebilmeleri hinin paraya çevrilmesi yolu ile 

için Antuan Armannun diğer icraya devam edllece~l illoen 
ihbar ve tebliğ olunur. 

iki imzadan herhangi blrlle H.le.286.4 7 
mQçtemlao imza etmeleri kaydQ 

eartlle mfieHesel mezkure me· Birinci icra Me-
murlan mumaileyhiml temsil 1 w d 
ettiğini Fratelll Sperco Enrlr.o mor ugun an: 
Sperco et f f gli halef lerl İzmir iz mirde Güzelyurt mahalleıtl 
eubeeloe izafeten eerlk ıafatile 1 inci Hacı Süleyman sokağı 

18 20,24 26 sayıla evde iken 
veklli umumi ve mümes11ll elmdl nerede bulooduğu bilin · 
tayin ettiğini beyan ve ifade mly .. n Bayan l;raıya'ya 

etmekle bu umumi vekalet Emlak ve Eytam bankasJ 

tarafımdan re'sen tauzlm ve İzmir şubesine T. L. 27,R l 
borcunr•zdan dolayı namınıza 

c.kunarak tef hlm, kabul ve 
çıkarılan ödeme emri ikamet· 

ikrarından eonra ziri hepimiz glhlDızı terkf'lylemenlz h11eblle 

tarafından imza ve mabftr· blll tebliğ iade •dllmle zabıtaca 
lendi. da aranılmanıza rağmen bulun

Umumi No. 

3157 
Huıoıi No. 

4101 
lıbu nklletname ıuretlnln 

daire doıyaıında mabfuı 315 7 
umumi numarala aııhna mola· 

bakatı tasdik kılındı. Bin 

dokuz yftz otuz bet ıeneıl 

nisan ayının dördftnca peroem· 

be gand. 
İzmir lklocl noteri 

Mehmet Emin 

Reemf mahar ve imzası 

menin yar111 kendine gcıven· 

mekten gelir. 

Galebe etmek, yenmek 

örnek: Daemanlara galebe 

etmek için ilk önce kendi kod· 

retlne gftvenmek lbımdır, düt· 

mantarı 1enmek için Ukönce 

kendi erkine gGnnmelldir. 

Gıdlb, yenen 

örnek: Bu muharebede gallb 

gelen ordu, bGt6n eeref l ka 

zaamıt olnr, ba ea•aıta yenen 

ordu, baUlıı onuru kHanmıt 
olur. 

Galiba, belki, görGnGee göre, 

·a benzer 

örnek: Böyle olaca~• benzer, 
galiba böyle olacak. 

Galeyan, kaynama, kaynatma 

örnek: 1 - Soyun galeyanı, 
ıuyun kaynamaııı 

2 - Balk araııanda galeyan 

uyandıracak ıözler, halk ara· 

11nda kaynaşma uyandıracak 

sözler. 

Galeyarı etmek kayna· 

mık, kaynaemık. 

Galiz - kabı. 

örnek: ağıza alınmayacak ga· 
Uı sözler alSyledl. ağın ahnmı· 

yacak kaba ıözler ıöyledl. 

Gılcet - kabalık 

örnek: ıözlerlnde ve doru· 
tonda öyle bir gılzet nr ki .• 

ııözlerlnde ve dorueundı öyle 

bir kabahk var ki.. 

Gam - taııa . 

Mağmu1JJ - taııalı, pusarık 

(bavaııı için) 
örnek: maAmom adam, taıah 

adam, mağmum havı • puıarsk 
ban. 

Gam mu - kovcu, f ltçl 

duğunuz yer öğrentlememle ol· 
doğundan lllnen tebll~at ifasına 
karar verllmlttlr. 

Tarihi llAodan itibaren yedi 
gan içinde meskt\r borcu öde· 
meniz veya diyece~lnlzl ayni 
mGddette tlfahen veya -yazı ile 

m~murlyetlmlze ( Dosya No. 
35 231) e blldlrmezıenlz rehl· 
nln paraya çenllmeıl yola ile 
icraya devam edileceği lllnen 

ihbar ve tebliğ olunur. 
e.l,.No. 503 

örnek: 1 - . o ne gammaz 
adamdır, bilseniz, herkeel bir· 

birine katar. o ne .kovco adam· 
dır, bllııenlı, herkeıl birbirine 

kltar. 
2 - Gammaalık onda sanki 

fıtri bir bal. f ltçllik onda 11n· 

ki doğuoeal bir hal. 

Gamze - ıGzgOn bakıt 

Gınem - koyun 
Gınl - bol, zengin, varlık, 

Ganimet - algı 
örnek: muharebede alınan 

ganimet, eıkl zamanlarda galip 

orduları doyurmaya kifayet 

ederdi. eavaeta ele geçen alga, 

eıkl zamanlarda yenen orduları 

doyurmağa yeterdi. 

garabet (bak: acaylpllk, tu· 

haf bk) - yabanaılık 

örnek: bu adamın f lklrlerln· 
de hiçbir garabet görmayorom. 

bo ıdamın f f kirlerlnde hiçbir 

yabanııhk görmayorum. 

lıliğrab etmek - yabanııı · 
malt 

örnek: Onun böyle hareket 

etmlt olmaıına hiç te latlğrab 

etmedim. Onun böyle hareket 

etmlı olmaııını biç te yabanıı · 
madım. 

garaz (öteki anlamı için, bak: 
maksat) ôcGlt 

örnek: ytlreğlnde beılediğl 

garazın had •e payanı yok. 

yareğlnde beıledlği öctlğftn 

uca boca yok. 

garazkir - öçmen 
örnek: hiddetli adamdan 

değil, garazkAr adamdan kork· 

mala, kızan adamdan değU, 

öçmen adamdın korkmalı 

intikam - Gç 

mOracaatlerl filo olunur. 

Sümerhank 
Ne Kadar 
Kar Etmiştir? 

lııtınbul 9 ( R uıuıt) - Sft 
merbank 93 ı ıenealnde bir 

milyon alhyüz hin lira klr 

etmletlr. 

Havaya 
Karşı 

Korunma .. 
Parl~ 9 (A.A) Resmi 

gazet~ bugOn ıtvll ıhıllnfn 

bava taarrozlarına kartı hlma· 
yeslne dair olan tedbirlere 

mOtealllk kanon metnloi net· 
retmiştir. Bu kannn gerek 
tayyarelere ve gerek balonlara 

kare• mftdafaa tertibatı almak 

hoıuıonda lçlelerl bakanına 

ıenlt ve tam selAhlyetler ver· 
mektedlr. 

Graf Zeplin 
Hamborg, 9 (A.A) - Grd 

zeplln balonundan abnan ıon 

haberlerde bu ıabah saat 9,30 da 

hattı Gstavayı geçtiği blldlril· 

mektedlr. 

örnek: içimde ona kartı öyle 

bir intikam hl11I var ki, içimde 

ona kare• öyle bir öç dayguıu 

var ki.. 
İntikam almak - ôcalmak. 

örnek: dGtmanından intikam 
almak için bouın varbğını or· 

taya koydu, dGşmanından öcal· 

mak için batan varhğını ortayı 

koydu. 

· İntikamca - öçg6der 

örnek: o intikamca bir ad•m· 
dır, o öçgilder bir adamdır. 

Garb - batı 

örnek: garb devletleri, batı 

de,letlerl. 
Garet - yağma, talan, c;apul 

Garib - savallı, klmııeılz 

örnek: fU garibe merhamet 

ediniz, fU zavalhya (klmaeılzfl) 
acıyınız. 

Garib (bak: acaylb, tuhaf), 

yabanııı 

örnek: guf b bir kıyafetle 

ortaya çıktı, yabanııı bir kılıkla 
ortaya çıktı. 

Garib (gurbetzede anlamına), 

elgin 
örnek: yerinden yurdundan 

uzakta elgin (gırlb) kaldı. 

Garlze (ıevkl tabii), içgGdG, 
( fr.) lnıtlnct 

Örnek : ln11nlır akıllarına, 
haynnlar ıevkl tabtllerlne tl· 

bldlrler. lnııanlar akıtlanna, hay· 

unlar legadillerfne uyrokturlar. 

Lea hommes aglBBent par leur 

lntellgeoce et leı anlmıux par 

leor 1 nstlnct 

önergeler 
Kalnuz ıöslerl Gserlne, her 

llıteoln (Ulm) ta çıktığından 

başlamak bere bir ay içinde, 

Çin'liler 
Tayvarecilik 
ög"' renecekler. 

u NıpoU, 9 (A.A) - 14 çto 
zabit gelmlttfr. Bunlar Jtılt•' 
U1101 ile tayyareclllkte ıbttt" 
kurslarını taklbedeceklerdfr. 8' 
zabitler Çfn'Jn bna fllot~~ 
istihdam etmek Gzere talP" 

ttfl' 
görmek için ltalya'ya g6• 

mle olduğa ilk grubdıır. 

Londra 'da işsizler 

'" Lond111 9 (A.A) - Mırı 
1nglltere'dekl ltılzlerlo .. ,.-

2,153,870 idi. Bo mlktır ~ 
bat'ın 25 ine niııbeten 131,5~ 
ve geçen ıeneye nlsbetle 

4.7,707 azdır. _.../ 

Akblııar icra memurloğoD~ 
Borcundan dolayı Ak....,, 

da Aydınlıoglo Eminin tf~: 
motağa aralığında vaki ye~· 
yeti omomlyeıl 400 lir• 
meli muhammenell n bir ~ 
ve 29 seytln ağae1nı 1attl 
dönam S evlek bıgı ile ı"' 
yerde 66 •eytla •ğ•eını ~ 
ve beher dönGmCl 60 llt9 ~ 9 
meti muhammenell 7 d6o0~..al 
evlek ll5 M.M. mlktarl .. 

bağı tarihten itibaren bir 

mftddetle ıçık artbrmayı çt~ 
rılmıttır. bflİ' 

Arltlrma 11.5.935 tat• ,i' 
mGsadlf camarteıl gaa4 JJ 
14: de Akhlear icra dalre.ı• 
yapılacaktır. O gGn ıarolelll 1 
muhammen kıymetin ? 
75 ini buldoğu takdirde e;:;. 

arttıranın berine bankı pt/I_ 
tır. Bulmadığı takdirde ırl j;i;' 
daha IS gGa uzatılacıkur· -' 

arttırmada da konulan pe1 t* 
hammen kıymetin 1cızde '15 ot' 
bulmazea 2280 No. lo k•'~st 
göre muamele yapıl•CI ,. 

DellAliyıı.ı alana aittir. pe~ 
çeııl yazde 7,5 tur. Ful•~· 
almak lstlyen tallpleriD ıJJI 

sar lcruına mftra~caıtl•"ıoS1 
olunur. 
~~~~~--- ti 
lıtf yenler yeni btc önerse f 

T O· 
ııGreblllrler. Bunlar • ti j 
C. genel kAtlpllğlne oa ~ 
tında gönderilecektir : 

Oemınbca •... • ' 
llmeılne kılnusda . · ' ' A 

' • 1 kartıbğını uygao (yabU ' 
ter) görmdyorum. 

Sebf!bl : (kıeaca) · · 
.......... 

. (d 
Önergem tudur : · · ·,. 

fOI ,,,.. 

(1) Boradı bir 6nerl', .,
ti' terUmlyen ya1ılar ese 

. . . . . . . . 

ıey yapılacıuyacakt•f· 

' ( 
t 
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Umymô G=llaırp'\tc® Tüırköye ~':~a~.~.e Eytam Ba~~iasın~:~:. 

. 
:1' 

Cinsi 

,;::dl c • 409 karataı düygo sokak 6 6 
Qı e o fil g Ü o Ü~ a 5 y s; o a lr o D 463 karşıyakada alıybey ma· 27, 16 27 

ev 
ana 104,50 

Depozito T. L. 
120 

M. 2 27 

Yazan: Conl Bohan Tefrika nomarası .111 

llişar, makiney-: son sür'ati verdi. iş
le hu acele onlara pahalıya mal oldu .. 
llı 8er ne ıuretle olorea olsun 

~ ''' konuşmak istemiyor, 
b;:dl kendln.e hfr plin tertl· 
~ e tığraşıyordu . Elde hiçbir 

bt~'"etlf esae yoktu. Yalnız 
~ Y0rdnkt leleri ( Hllda Fon 

01111erıı) ile (Sandl) yf bulmak 
b lbılıydl, Sonra da (Yeşil cftb· 

'ftl~) ilin teıebbtıslerlnl kirlet· 

k ~ Ç•hımala idiler. Ş mdlye 
ltı~ r bıılırına gelenlerin ehem· 

dıı~ett olamazdı. Daıaoftyor· 
Yttt 

1 ıl'ürk'lerln cebhede uzl· 

(" eııı olmakla beraber eğer 
lttll Abb tıı c.. e) ye bir f lıke vo· 
l'~:~lıraa Ras'Jarın karşısında 
lııtd ler derhal bozulmıyıcak. 
ttbı~· Belki de karp tarafa ge· 
lttdl lllek fıreatanı elde eder· 

bıııd' Ucr ne hal lae (Sandl) yi 
ktıe tıktın ıonra vaziyeti lAyı · 

1\ •nlıyıhllecelderdl. 
lıııt 't•r; arabayı uzun müddet 

ltııı '0 rıır.k netlcealnde yorul· 
ltu V 1 ltbıtk · aı yetlerinln glddlkçe 

lttete e , kcıbetmekte oldotonu, 
Ceye k"Ol fıı karargAhtı ne dere· 
datll •dır mGeNfr olıbflcceğlnl 
dGtQ ııecelt halde değildi. Eğer 
llıtd llebflaeydl Erzurum'• gir· 

eıı 
~ı... «ı•tel yamndı oturan 

...... 1 
~ile • tnQ Azlmlnl yolun Oze· 
~il lıll"ftlek. işten bile değildi. 
~'•e.~de belki ahaltnln arıan:ıa 
a,ı 1llrterdl n Hnaeyln'ln •ta 
lııt b Y•rdımı dokunurdu. Fa· 
llıtd1, Qnfhttyıtlara ltızom gör· 

~"el 11lr kendillne öyle iti· 
b,l'~ ediyordu ki Po81elt gibi 
t Cif d 
"~•Qı e bloklarına inandı. 

C.yrt 11bbedlyordu. 
bttır,1 llıtıntaıım f lklrler ve 

''l'fdt ~r tnAnasız bir alnemı 
~tçtt\ •ll1ade kıfaaanın içinden 
'•btt ~tı, kunetll ve f lkrl 
"• 1 •llııd t ı te~ e bir doıance ıs· 

liGy
1
d r ediyordu: 

~\. il •ltı koçak tepeyi bul· 
'lleıı gô er kôoeyl dOodOkçe he· 
}iç •e 'eceJtınıı gibi mtltehey· 
d'-ı~rt °OlQntaıırdı. Çocukluğun· 
~ile tı dağların yalçın tepele· 
t,~ t°OJIQ L 
~ dQy tna-.tan çılgın bir 

~ c1t l •rdı, 
'i 'tııtoı llçO.k iken babası onu 
.. , •nd, 
1 'llbetl' götGrmüşlü. Rtıar 
~Peh tıln cenubundald her 
••aı 11tı ı 
f} "'-da yrı hrmınmıştı. 

1 'ıtı,,.111 • Sotantosondan, •e 
Ctf 111d'ı h "de, b çirkin sarı tepe 
ı,."'•çt1, Atont Osura'on lAtif 
,ita ıra, it ''ita •ttı, At adar heryeri do. 
~ l~Qk ernlekete dönftnce 
~ YG~ e Qntı teınennl ettiği en 
'ltı, "Olell Alp•tere hrmın · 
Şt 

)Gl. '-ıdı 1 
(~I t~ t•h~~ Alp'lerden daha 
)' •tı •e alar kar1111ndı idi. 

tı Ytetn:ı k tt gaıı . e ten zevk do· 
'it erıot 

rt .. thıu., .. gfiçlOkle yola 
"'G ordu, B • 

~'- 'il td enlığlnde te· 
~ '11eeıe1"0 tepe de, herhalde 

"• clbaı ~ ~'1., ıraaında idi. 
f... .._tlhı etle kınldl. 
L~ tu ki 
Q,.~ fıı gibi 1 o ruyayı bir 
~~l her h leftir etmekle 

erbın · 
~. lJtınt gı bir kabus 

' 

Ctç •o:aıyor 
ttıd ga"ebu •e mutlaka 

deıh 1•ltıe eceğial •e bunun 
)~._, t:llukadd . 1 

1111 Yord t r o doğu40 
~ •td Q, 

~'la ' birçok 
t~t. •ık.erlere ra~t · 

t~ıt 9'ıtf et 
hf~' lçı~~rıtı olan bu blça. 

t "Yıf l e lıkelet ballae 
•rda lardı . Evelce 

~~~~-----~~~~-
Rtıar 'a zaferden bahaeden Al · 
man zabiti; acaba bu manzara· 
yı nasıl tevil edecekti. Blenkl· 
ron bile aaker olmadığı halde 
bu halla farkına varmıştı: 

- Bu cocoklarlD hdi iyiye 
benzemiyor, acele edelim bin· 
hışım 

DJyordo. Riıar da öyle dü· 
şüncıyordo ve biraz daha hızlı 

gitmek için deli oluyordu. Her 
halde şarkta milhlm vak'alerın 
zuhur ettiğine hftkmedlyoılardı. 
EvvelA (Ankara) dan Erzuromı 
dört ~ftnde gidebileceklerini 

ftmld etmlıtl. Halbuki işte al· 
t1ncı gftn bitmek 6zere idi ki 
hAIA varacakları yere gelmemlı· 
terdi. Rlıar makineye aon sD.r
atlnl verdi ve iıte bo acele 
onlara pek pahalıya mal oldu, 
Yolun bozukluğa otomobllfn 
ihtlzarıDI teshil etti. Yolun kar 
dolu çokorlarJDdan birine sap· 
dıkları zaman şiddetle sarsıla. 

rak yerlerinden sıçradılar. He· 
nftz konak menzili olarak Jı:a. 
rarlaıtudıkları kasabadan oldukça 

uzakta boloooyorlardı. 
- Sonu var -

Satılık Motör 
36.5 beygir kuvvetinde Naalonıl marka gaz motörO (Boğazı çatlak) 

30 " " " c. « c. 

6 « c. gaz motörfl ' 
220 X l.f5 amper Konz matka dlnımo 
220 c. « < " 

229X l70 « A. E. G. c < 

lıox 22 < .. c. c 

Bir gazojen. 
Yakarıda lalmlerl yazılı makineler ucuz flıtle aatılacıktır. 

lstlyenler Milli kfttüphaneye gelsinler. 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şu
besinden: 

Mobımmeo 

Me•kil 
Darağaç 

" 

Sokağı 
piyade 

demir mehmetçlk 
tepecik 

Cinai 
arsa 

araa 
arsa 

No. 
38 

Tepecik 
Ayavukla 
Karşı yakı 

Toran 
Turan 

sinekli c. 
bostanlı karakol 

Şümendcıfer caddesi 

arsa 1·2 hiHe 
arsa 
arsa 
arsa 

area 
arsa 
tarlı 

1·1 
22 
44 
16 

138·57 
136 1 

33 
101 

" 
" 
" 

Tepecik 
Karataş 

" 
" 

cafer tayyar 
bahçe sokak 
dokuz eylül 

varilci 

" 

Darığaç 

Bayrakh 

Karşı yakı 

Boca 

" 

hallllye 

bahçeler tanlr 

lstaayon c. 
forbea .. " 

11 zafer 

Meral ali killae 
Tepecik pirina çıkmazı 
Karantina nlşat 

u iskele caddesi 

dftkkAn 1 6 
ırea 

47 
hlaee 18·20 

95 
arsa 1 5 hisse 157·159·161 
arsa 5·8 hlBBe l 

arsa 

arsa 
arsı 

arsa 
arsa 

arsa 
tarla 1766 m. 

hane 
hane 

24·22 
122 
bllA 
bilA 

60·1·46·1 
20 

bllA 
3.7 

108 90 

.luymetl 
300 
600 
400 
300 
800 
300 
300 
500 
500 
500 
500 
400 
500 
800 
800 
500 
300 
800 
200 
200 

1000 
900 
900 

Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali gayri miibadil bonosu 

veya peşin para ile 10 4 935 tarihinden itibaren açık arttırma 
ile aatıea çıkarılmı~tır. Mal1D satıldığı seneye alt devlet •e hele· 
dl)e vergi ve reslmlerlle ealr maaraf lar mftıterfye aittir. İhale 
29·4 935 pazartesi giloGdılr. Taliplerin yGzde yedi buçuk temi· 
natlarlle blrllkte ihale güod saat Hı·30 da ziraat bankasına 
mftracaatları . 1051 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilaruarı 

Ankara M. m. v. sa. al. ko. dan: 
Yerli fabrikalar mamulatından ve beher kiloeunoo tahmin 

edilen flati 188 kuruş olan 15000 kilo pamuk lpliğl kapah 
zarflı. ekeiltmlyc konulmuıtor. İhalesi 14-,4,935 pazar günü saat 
11 dedir. Muvakkat teminat 2115 llradır. Şartnamealoi 141 ku· 
ruşa almak ve örneklerini görmek lstlyenler hergüo komisyona 
uğrayabilirler. Ekslltmiye girecekler muvakkat banka teminat 
mektub veya maliyeye yatmlmıı teminat makbuzlarile artırma 
eksiltme kaoouunun 2. inci •e 3 ilncü maddelerinde yazılı ve~ı 
katarlı birlikte teklif mektoblarıoı ihale aaatlnde.ıı enaz bir saat 
enel M. m. v. ea. al. ko. nanı nrmelerl. 28 31 5 10 889 

Bornava satın alma komisyonunda iha- ı 
leleri yapılacak olan asker ilanları 

Burnava ask.eri sa. al. ko. dan: 
Açık ekalltmtı tle Batın ahnacık 50,000 kilo unun beher ki 

loeu 8 koroı 50 santim üzerinden talibi uhdeaiodedlr. 1 O Nisan 

1935 çareamba gGoD. aaat 14 de kat'i ihalesi yapılacaktır. 
Mon~kat teminatı 319 liradır. 

Daha apğıya talip olanlann bildirilen vakitten enel Burnı· 

u'dı 11kerf 11t•a alma komisyonuna mGracaıılırı. 

526 
hailesi gülla sokak. 
karııyaka donanmacı ma· 7 9 < 540 .. 110 

i 52 

573 

hailesi aydan sokağı 
karııyak.a osman zade ma· 
hallesl rahmi b. sokağı 
karşıyaka osman m. ildncl 

2 

19 

6 w 208 " 42 

18 .. 843 
aydın sokağı 

575 karııyaka oımı.n zade ma. 58 60 w 930 

576 

577 

hailesi reşadlye c. 
karşıyaka osman zade 
mahallesi reşadfye c. 

karııyaka osman zade 
reşadlye caddesi 

36 36 

36 31,2 

" 877,50 « 180 

.. 1257 " 190 

583 
645 

karatıı Hlahaoe caddesi 
dolaplıkoyu mahallesi 

17 
113 

111 
127 

., 
< 

300 
60 

" caddesi 

646 " mahallesi lsmail 13.1 16,1 ıra• 53 < 8 
efendi sokağı 

686 mecidiye mahallesi molla 16 22 e.ln 28, 128 ıehlml 8 
ahmet sokak 

747 ikinci süleymanlye mahal · 120 35 
leıl klmH paşa c. 

820 güzelyurt mahallesi 30,3.30,4.32 38.40 ev dOkkAn n ulunun 
yarıaı 

400 
azizler sokak 

858 
850 

bornava yıkık minare 2' 26 evin 9,48 sehlml 60 
150 
200 

w hamhll yolu tarlı koyulu 16335 < 

860 orhaolye mahallesi 7 11 ev 

892 
Umtl efendi sokak 
karşıyıkı oıman zade 
mahallesi reşadlyc c. 

37 31,1 ana 5075 < 620 

963 burnavı balıkçıpaea çffallğl 
kAtlb oğla mevkii 

bir hektar 8380 m. 2 tarla 200 

986 
1010 

tuzcu mahallesi molla 
kasab hızır mahallesi 

8 16 
10.12 

38 
6 

evin yarm 
dGkkAn 

60 
4.00 

eerltcller çarım 
Mevkl ve numaraları yukerıdı yazılı emlAkln peşin para ile satıeları 20,4,935 cumarteıl &ftnft 

saat onda ihale edilmek ftzere arttırmıya konulmoıtur. İatekll olanların hlzalerınd11 yazılı pey 
akçelcrlnl veznemize yahrarak artmlmaııına fıtirak etmelnl Jizımdır. 5 10 18 980 

İzmir belediyesinden: 
1 - Temizlik ve bataklıkla· 

rm korutolmHında çıhıan 

ke~yoolar için 315,70 lira he· 
deli mobammenll 77 teneke 
dökme benzin alınması işi açık 
eksiltme- ile belediye başkAtip · 

lfğlndekl eartnamesl veçhlle 
16 ·4· 935 salı gftnQ saat 16 da 
ihale edilecektir. 

İştirak için 24 lira muvakkat 
teminatlı aöylenen gün ve ı~ate 
kadar komlayona gelinir. 

2 - 3 l O lira bedeli keşif il 
K ahramınlar'da 85 •e 87 DO· 

maralı adalar araaındı yapılan 

yolan tamamlanmamıı olan kıs· 
mının yapılması iti açık eksilt· 
me ile belediye başk4tlpllğln · 

deki şartnamesi veçhlle 16 ·4· 
935 salı gtınil saat 16 dı ihale 
edilecektir. 

İştirak için 2' lira monk· 
kat teminatla söylenen gfln ve 
saate kadar komlayona gelinir. 

3 - Belediye un fabrlkaeınan 
taksit borçları için beher yüz 

liralığı 65 lira bedeli moham· 
menli 7100 liradan aıığı olma 
mık şartlle 40,000 Uralık mü· 
badil bonosu ılınması işi ka 
palı eksiltme ile belediye baş 

kAtibll~lndekl ıartnameıl veç· 
bile 16 ·4· 935 salı gona aaıt 
16 da ihale edilecektir. 

İştirak için 1950 lira mu· 
vakkat teminatla ıöylenen gün 

ve saate kadar komisyona ge· 
Unlr. 939 1 6 10 14 

1 - Hudut teşkllAtının H · 

zlfelerlne •e gtımrak muhafaza 
tetkllihnın kaçıkçılığının men 
ve takibi huaoCJunda mıntakı· 

lırdaki vazife mOnHebetlerlne 
dair nizamname. 

Yukarda yazıh nizamname 
belediyedeki ilAn tahtasına asıl · 

mııtır. Herkes okoıuu. 1050 

OPERATÖR 

or. Kamil Ahmed 
Merkez aııkeri baataneal 

operatöre 
İkinci Beyler sokağı Beyler 

hamamı karşısı No. 4 ı. Her 
gün Oçten sonra hastaların' 

kabul eder. 
Telefon 36 6 

Akhisar icra memurluğundan : {1059) 
Cf nal Mevkii Miktarı M. kıymeti 

Do. Ev. T. LI. 
KArglr dukkAo H Okumet caddesi 900 
iki katlı dtıkktn Tahta kale ., No. 51 750 
12.313 tarih ve 19 Kiremit ocağı kovahk 2 umumuna alt 60 
20 no.lu tapu sene· 
dl veçhlle hanp bağ 
12.313 tarih ve 22 Bôlcek ıazdı pmendl· 2 
23 no.lo tapu sene· fer yolu kenarında 
dl Teçhile ve hada· 

do dahUlnde 25 a · 
ğaç zeytini havi hı· 

rap bağ. 
12.327 tarih ve 67 Devetafı bOlcek saz 3 2 
no.lu tapu senedi 
veçhtle tarla elyevm 
harap bığ. 
3.317 tarih ve 4.5 Dağ bağları 

no.lu tapu aenedl 

veçhlle •e tapn ıe · 
nedlode ıekaen ağaç 
zeytinli bağ olarak 
mu kıy yet elye .,m 
hudodu dahilinde 

136 ağıç zeytini ha· 
vl zeytinlik . 
12.313 tarih ve 3ö Çınarlı kuyu su yolu 
36 no.lo tapa aene-
di veçhlle bağ ola· 
ralr makayyet ve 
hududu dahilinde 
25 ığaç zeytini ha· 
vl tarlı. 

6 

1 

,. " 120 

" 150 

" 
,. :JOO 

.. " 
50 

Akhlıar'da ölfl tabak Etem ağanın borcundan dolayı yokar1da 
cins, mnkl. miktar ve muhammen kıymetleri mukayyet bulanan 
7 parça gayri menkul tarihten itibaren bir ay mllddetle ıçık art· 
tırmıya çakanlmıştır. Arttırma 11.5.935 tarJblne mftııadlf comar· 
tesl günü Akhlaar icrasında yapılacaktır. O gan her biri için 
konulan pey muhammen kıymetin % 75 ini boldoğu takdirde 
en çok arttranın ftzerloe bırak1lıcaktır. Bulmazııa 15 gftn uzah· 
bcaktır. ikinci arttırmada konulan pey gene muhammen kayme· 
tin % 7 5 ini bulmazsa 2280 numaralı kanona göre muamele 

yapılacaktır. Dell&lfye alana aittir . Pey akçesi % 7,5 tor. Fazla 
izahat htiyen taliplerin Akhisar lcrHına müracaatları ilin olunur. 

Türkiye Ziraat bankası lzmir şu
besinden: 

8 ·4· 935 tarihinde kapalı Hrf la ihaleleri yapılacağı 20 ·3· 
935 de Ege, 25 ·3 · 935 de Anadolu, 30 ·3 · 935 de MUll Birlik, 
4 ·4· 935 de Yeni As1r gazetelerinde llAo edilen Yunan'lı em· 

valinin ihaleleri 6 Mayıa 935 tarihine pazarlığa bırakılmıştır. 

Satış gayri mübadil bonosu veya peşin para ile nakten yapılır. 
Kıymıtl mohımmenesl lklbin Ura veya daha ziyade olan emvalin 
lhalel kat'lyelerl istizan• tAbldlr. Maho satıldı~ı seneye aid devJ_.t 
vergi ve belediye resim ve aair bfttQo masraflar mOeterlye aittir. 
latlyenlerln ydzde yedi buçuk te1alnıtlırlle birlikte ihale ~Dl 

uat 14,30 da Ziraat baDU.au mlrıeutlara. 106 



A {şehir bankası• 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~mürr ŞlYllbe~ö 
ıktocl kordonda Borsa civarında kendi bloaeıodcı 

TELEFON: 2363 __ ,. .......... __ 
Hertürlü Banka Muamelatı, Emte~ı 

K umusyoncuhığu .. 

l\f üsait şeraitle mevduat kbul edilir 

Hububnr, tızOm, incir, pamuk, zeytinyağı, afyon ve 
air emtia kumusyonculuğu yapılır. l\lallann vdru· 

<landa ahiplerine en milsait (leraitle avans verilir. 
• Jl ' ,. • • • • -1zmir Milli Emlôk müdürlüğünden : 
Buca aeağı belediye caddesinde 6 nu •naralı dOkUo 60 

120 •• .. .. < 62 eekl 50 taj .. 

' < Oçkuyular < 15 .. 

" " çay sokağı 18 c 
.. " kocamao sokağında 6 eski 6 taj " 

< yukarı tınoztt•pe eo. 21,23 eski 17, l < .. 
» .. " ... 6 numaralı 

" c doatepe eo. 12 eakl 10 tıj .. 

100 
200 

hane 250 
dükkAo 100 

" 60 
" 200 

Kareıyaka eloybey mimar eloın sokağanda 1 eski 18 taj 150 
numarala hane. 

.. .. < ... " 1 c 12 c 125 

.. bayraklı hafız ahmet sokağındı 24 tıj No. lı dük.kAn 150 

Bakır bedesteninde 12 eski 12 taj numaralı dOkkAn 180 

Yol c kilçük hamam sokağında 2 eski 2 taj No. it " 400 
Yakarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peiİn para veya ikinci 

tertlb mQbadll taef iye nelkaeile ödenmek (lzeıe 18.4..935 per· 
şembe günü saat 14 te ihale edilmek Ozere milzayedeye konul· 

muştur. Talihlerin o eaatte Milli Em\Ak mCldftrlOğQne mOraca 
atlerl. 2 6 10 14 951 

DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rontken MOtabassısı 

UERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKT1R1K TEDA V iLERİ. 

YGrOmi1en ve Bilhaasa RAŞİTİK. Çocuklara Ultra-Violc. 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yapılır. 

• İkinci Beyler Sokak }'ınn Karoısı No. 25 • Tele. !254!2 

Aylık elektirik 
Ökailrenler! Mut· 
laka (Okamentol) 
ÖksOrOk Şekerle
rini Tecnıbe Edi-

Masratınız yilksek mi? 

içi gazli niz ... 

lambalarnu kullanınız 

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

Mehmet Tevfik 
BQyük Etektirik, Telefon ve 

Malzemeleri deposu. 
ve .Pürjen ~abapan 
En Ostiln Bir l\lils· 
bil Şekeri Olduğu· Peştemalcılar N. 77.79 Tel. 3332 

~,ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDA1S KUMPANYASI 

0 TELAMON,, vapuru elynm limanımızda olup l nlHnda 
Anvers, Roterdım, Amsterdam ve Hamburg için yak alacaktır. 

0 STELLA11 vapuru 6 nisanda beklenmekte olup yükünil bo· 
oalttıktan aonra Burgas, Varna ve Kfüteoce limanları için yük 
alacaktır. 

"UL YSSES., vıpum 8 nleanda gelip 11 nleanı kadar An vere, 
Roterdam, Amsterdım ve Bamburg limanları için yok alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LINIEN 
"VİKINGLAND11 motörii 2 nJsanda Roterdam, Hamburg, Co· 

penbıgen, Dıntzlg, Gdynla, Goteburg, Oslo ve İskandinavya 
limanlarına hareket edecektir, 

"SMALAND" motörü 14 nisanda Roterdam, Hamborg, Co· 

penhagen, (;dynla, Dantzlg, Gott borg, Oalo ve İskındlnnya 
limanlarını hareket edecektir. 

"ROLAN D11 motörü 2 mayıstı Roterdım, Hımburg, Copen· 

hagen, Dantzlg. Gdynla, Goteburg, Oıdo ve lıkaodlnnya Uman· 
larıoa hareket edecek.tir. 

SERVlCE MARlTlM ROUMAIN 
Garbf Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"PELES,, vaporo 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, Cenova, 
Marsilya •~ Barselooa hareket tdecektlr. 

" ALBA JULYA ,, •ıpurü 1 mayısta gelip 2 mayısla Malta, 
Cenevo, Marilllya ve Barselon'a banket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lımlr Nev· York ırasında aylak muntazam sefer 

SIHHAT 
ECZ NESi 
Hamdi Nflzhet 

nu uoutmayımz. 

Kuvvetli Miishil 
İstiyenler Şahap 
Sıhhat Silrgiln 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 

Ucuz. taze, temiz llAçlar bolonor ve Eczanelerden 

11 Başdorak - BüyGk Sa· Arasınlar. 

lebçl Hına karşısında. '---------~ . ........................................ ~, 
Hamza Rüstem 

F©t©ğıralfhaoııesl __ _.,_. . ..___ __ 
l - Bayram günleri açıktır. 

Muhterem milşterllerimlzden gördüğftmilz rağbet •' 
teveccühe nıclz& bir mukabele olmak dzere bıyraoı1' 
birinci gOnOnden Mutıo nihayetine kader resim çe~· 
tlrecek Rıygılı müşterilerimize birer zarif bedJye f~ 
mrğl dOşOndak. 

MOşterilerfmlzin bo hediyemizi kabul etmekle bizi oerJ· 
lendlreceklerlnl dmh ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eceal~ 
ve umum fotoğraf malzemesi büyük tenzlJ4t fJe 8'11 

maktadır. Muhterem mQşterllerlmizln bllhaesı uı.,,. 
dlkkatlerlol celbederfz. 

D kl 1 l lllllllllllU//h_ "RlNOS., vapuru 25 nisandı ( Doğru ) lzmlr'den Nevyork 
~lllllllllllllHlllllllll~ o or ~11111111111 ~ için yük alacaktır. 

Resne Fotoğrafhanesi SahihiniıJ 
Müşterilerinden Bir Ricası .. 

A T.T ı T - Hamit: 11Anlardakl hareket tarihlerindeki değlolkllklerdtn acente - . l'-ema onay =-- meı'ollyet kabul etmez. 
Fazla tafsUAt için İkinci Kortlonda Tahmil ve Tabliye olrketi 

- Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar = binası arkHında Fratelll Sperco ıcentalı~ına mOracaat edilmesi = birinci sınıf mntabassısı = _r_ıc_a_o_ıu_n_u_r_. __________ T_e_ıe_ı_on_:_2_00_4_· _2_o_o_s __ 

V. N. Olivier ve şüreka

İkinci Beyler eok.ağındıkl fotoğraf hanemi kapattığımı_ ııYt~ 
mOşt«"rllerlme lllo ederim. 

Klfoelerlml Emirler çartısanda Bay Hamıa R6ıtem fotogrl 
hıneeloe naklettim. Sfpırlf vermek lstiyenler IOtfeo orayı ot 
rae1Dlır. 

Ben de şimdilik ekeer zam11olar oradayım. 1:. 

BAHAETIİN • FOTO RES~" 
= Bnemabane istasyonu karomnJa dibek. eok.ak baoındalı..i .Müved· = 
- det salonu il tünde 30 sayılı ev Ye muayenehanesinde sabah saat 9 -= dan nkenm soat 9 a kadar bastalıırıoı kabul eder. E: 
- 1ürncaat eden hastalara yapılma ı lazımgelen eair tahlillit ve _ 
- mik:roskopik muayeneleri ile vertmli hastalara yıpılmısınn cevaz sö· = VV. f,. H. 

Der Zee 
Vaıı sı Limitet Vapur Türkiye Palamutçuları 

Acentası k . d 

' 
Anonioı ~· = rülen Poomotorak (hnvn vermek) muayenehanesinde muntazaman E: 

~ 1111 yapılır. il l l il il il l lll il l l l llll il l il l l lllll l l llll il l il il lllllll il l lll llll nnmı lire 

Aydın Nafıa başınühendisliğinden 
402 .80 Ura hşlC il Aydın-Tire yolunan 12+500 deki lklı9 

dere köprOsQne bir göz ilavesi ınünakaeaeına istekli çıkmıdığnzlo 

dıin yinnl gün müddetle ve pazarlıkla ekelltmlye kooolmuotnr. 

İeteklllerln yfizde 7 ,5 teminat ıkçeelle 11 ·4· 935 peroembe 

gOnü eaot on beşte "VllAyet encilmenloe gelmeleri. 
902 !11 3 7 ıo 

llCl:lmll .................................... .... 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE L1NfE 

"ALAY A11 vapura 21 martla 
Anvers, Roterdım, Hamburg 
ve Bremen llmıolarJDa hareket 

edecektir. 
"AKKA., uporo 31 martta 

bekleniyor. 4 nleana kadar 

Anvere, Roterdam ve Bımburg 
ve Bremen limınlaranı yük 
alacaktır. 

11.MOREBA,. npuro 15 nJ · 
sanda bekleniyor. 20 ol ana ka· 
dır Anvere, RoterJam, Bam· 

bcrg ve Br.,men icln yok 
ılıcaktır. 

" DERINJE 11 vapuru 5 ni· 
sanda bekleniyor, Anvera, Hım· 
burg ve Bremenden yük çak» 
racaktar. 

u DEEOS,. vapuru 30 nfeao· 
da bekleniyor, 2 mayıBB kadar 
Anvere, Roterdam. Bamburg 
ve Bremen llmınlarana yak 

alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELBAVS 
LINJE O S. AS 

SPANSKELINJDNLO OSLO 
11 BOSPBORUS,. vapura 16 

nlBBndı bekleniyor, Dleppe ve 

Norvec limanlarını yük ala 
caktır. 

THE EKSPORT STEAMSllıP 
CORPORATıON 

" EKSMOUTB ,. vapura 9 
nlHn . doğru btklenlyor, Nev· 

york, FUAdelf lya •e Bıltlmor 
limanlarına yOk alacaktır. 

" EKSELSIOR 11 vapuru 3 

Cendelt Hın. Birinci Kordon eti D en! . ol 
Tel. 24.43 

Tbe Ellermın Lloeı Ltd. 

"GlTY OF OKSFORD,, va· 
puro oiean başlangıcında Lon· 

dca •e Anvere'ten gelip tabii· 

Türkiye Palamotçuları Anonim elrketlnlo ıenellk adi ulP / 

hieeedarlar toplıntıaı 28 .Nfııan.935 Pazar gftoQ saat 15 de J:,,, 
Ticaret ve 11nayi odaeı 11looonda yapılacağından hfııed,r ~ 

toplantı gOnQnden on gOn evveline kadar şirkete mQraca•tl' 

yede bulunacak ve ayoi zaman lantıya girme kartı almaları rica olunur. 
da Londrı ve Hali için yük 
alacaktır. 

"ROUMELIAN11 vapuru 10 
nisandı Llverpool Senaneea'dan 

gelip boşaltacaktır. 

"RUNO,, vapuru olsan ıo· 
nanda I.ondra, Hull ve An· 

vers'ten gelip tahliyede bola· 
nacak ve ayni zamanda Lon· 
dra ve Hull için yük ılacakhr. 

Deutaache Levante Linle 
0 DELOS,, vıporo Bamburg, 

Bremtn ve AnverB'ten gelip 
yOkilnü boşaltmıştır. 

Not Varol tarihleri •e va 
purların isimleri dzerlne deni· 
elk.Uklerdeo meı'oUyet kıbol 

edilmez. 

mayısa doğra bekleniyor, Nev· 
york limanına yftk alacaktır. 

11EKSMINSTER,, npuro 19 
mayısa doğra bekleniyor, Nev· 
york limanına yük alacaktır. 

SERVİCE DİRECT DANUBIEN 

"ATlD,, vapnru 14 nisanda 
bekleniyor. Budapeotı>, Brıtıs 
lava, Viyana ve ealr Tona 
limanlarına yilk alacaktır. 

N. B. - Geliş tarihleri ve 
vapur tarihlerinde acentemiz 
hiçbir mes'uliyet kıbol etmez. 

Telefon No 2007 · 200S 

idare Meclisi 

Müzakere Ruznamesi 
1 idare hP-yetl ve mürakip raporlarının okuomaeı 

2 BllAnçonun taedtldle idare heyetinin ibrası f 
3 Nizamname mucibince milddetlerl biten iki azıo•0 

lerloe kendilerinin veyahut bıokalannın seçilmesi 

4 - KArın tevzi sureti 

5 - Müraklp intihabı ve tahsisatının belli edllmeal 
• 

1111 l lll lll lll 1111111111111111111111111111111111111 
• 
IZMIR 

Esnaf ve Ahali haıika8 
Sermayesi: 1,000,000 T.L· 

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

Alaşehir, Tire .. 
-----+-•---

HertOrlO Banka Muamelatı Yapar·· 

Bir senelik mevduatı 
Allı aylak ,, 
Vadesiz hesabı carilere 

% 6 
% 4,1·2 ,,,. 
% 4 falı•' 

lil 


