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Şark Misakı 
Fransız Nazırı Bay Laval'ın 

Moskova Ziyaretinde 
imza Edilecek. 

Atina Divanıharhı l{ararını Verdi . 
• 
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du, Bazıları Gizli Tutuluyor. Dün Kararı~ı Vermiştir. 

F ,. ........ .... .-. . , On Zabit Hakkında Müehhed Hapse 
akat Bay Eden ın Bay Stalın le l\.onuşmasının MahkOmiyetlerine Karar Verdi 

iyi Neticeler Verdiği Söylenmektedir. 
~~~~------~~-·~·~··-~~ .... ~~~~~-

lngiltere, Alman Fikirleri Farklıdır. lngiltere Kollektif Emniyet Sis-
temine Gidiyor. Son 1\'lüzakeı·e Bunu lshat Etmiştir. 

• 
'1- (Geçen hafta Pariı'te bısiklet yarııtarı yapılmıştı. Franııızca (Maryan) me<'muaeı, bu yarıılardan ilham 
t 'jlt Bay Eden ile Bay Laval'ın Moskova ıeyahatleri hakkında yukarıdaki karikatürü neıretmiştir: Fransa 
e Dgiltere Baıbakanlan, Bay Edcn'lo Bay Laval'ı b1ıildete biodirirlerken .... ] 

leollektif emniyete doğru: Dan öğleden ıonra bay Llt ticeleri ve şekli hakkında Sov· 
t loıactra 31 ( A.A) - Obee· vloof 'un şehir harici evinde yet mahaflUnde en htıyftk bir 
•r gaıeteıl 1ngtltere ile Al· hay Eden ile hay Stalln arasında gizlilik muhafaza edilmektedir. 
~)'ı arııındıkl noktai nuar cereyan eden mtıkAlcmenln De· Bunnnla beraber hakim olan 

klırını kaydederek 1agtlte· 
te,1 Marsilya Cinayeti Tahkikatı lıtr il ıulha taraf tar devletlerle 

lletllk olarak kollektlf emniyet Kral Aleksandr'la Bartu· .., eınlni takviye etmesini tav· 
're ediyor. 

Oeko•a mftzakereleri: 
'j,~lldrı 30 (A.A) - Royter 

8
11 Moskovı'dıu öğreniyor: 

11, 1 
• Eden'ln batan ziyaretle· 

'-aft' llluvıffakıyetle neticelen· 
'lhr olduğu söylenmektedir. Bu 
e.ıet etıertn çok mtlsbct neli · 
~l •erıneıl muhtemeldir. 

~•nya'da Askeri Arazi: 
~, tlln, 31 (A.A) - Milli 
t.ı. 4-rıa hakanı orduya )Azım 
~ •rııiyl temin etmek Ozerc 

" b 1 bir bClro teala etmlşlir . 
l~P lto aıkeri ihtiyaçları mat· 
tt._~1•1a ırazlyl çlftçllerdeo is 

lıt it etıncğe mezundu:. 
4~kova, 31 (A.A) - Havae 

llluhıblrioden: 

\'eni Dil 
l(llavuzu. 
-._'rfltk Dm Arattırma Kurn· 

41& ~fındıu hazırlanın yeni 
'-'ıaı 1'-vnıu beılocl 1e altıncı 
~•rl111lzdedir. HcrgOn bu 

' parça parça çıkacak 
~lavuso, okurlarımız hl· 

illrler. 

yu öldüren Tabancalar. 
Meğer Caniye Mahud Sarışın Kadın 

Tarafı odan Vel'ilmiş. 

Marailya cinayeti intihalarından 

Marıllya 31 (A.A) - istin· 
tak hAklmlnln Havae Ajan11 
muhabirin( beyan ettiğine göre, 
Marıllya aulka&tlnde V altcko 
nam diğeri Kalcmen'ln ırka· 

dıtları olın bftUln uıt11Uerİn 

(Cinayete kurban giden kral) 

dahli muhakkaktır. Zira bun· 
lar işlenen cinayetten önce 
haberdar olmuşlır ve işlenme· 
sine de yardım etmişlerdir. 
Bunlar karargAhlarını terket· 

- Sonu 6 ıncı yClıde -

f lkre göre bu görüşaı~ler nik· 
hinlikle muhakeme edilmek· 
tı:dlr. 

logilfz ve Sovyet tezini ara· 
ıunda hfçblr preoaib ihtlliifa 
görillmemiştf r. Komftoiet pro· 
pagandaaana ait mea'elelere ge· 
lleıce, Sovyet mahfelleri 1ogtl· 
tero:'ye teminat nrlldfğlne dair 
olan hıbeılerl tekslb etmekte· 
dfr. Bununla ber1ber bu mtı'· 

elenin metzuu bahaedUmeal 
tabti gôrOlmcktedlr. Bilhassa 
Hlndbtan'ın hodud mıntaka· 

larıodakl İoglllz • Sovyet mil· 
naeebetlerl hakkında Moskova 
tarafından İoglltere'ye yatış · 
tmcı teminat verildiğl zanno · 
l un ma 1ttadır. 

Bn.'.:toan haşk!.l Sov:et itev· 
let adamlarından biri komfl· 
nistllğln arlık eıkfel gf bf mu· 
hakeme cdllmedl~lnl ve 1914 
tarihinde ıosyallıtllk nHıl te· 
lakkl edllfyorea komtınietllğln 

de bug6n ayni tırıda telakki 
edilmesi lcab edeceglnl söyle· 
mlştlr. 

B. Laval faaliyette: 
Parla :n (A.A) - Bertin 

makAlemclerlnl miiteakıb İn· 
gllfı matbuatının mAkeı oldu· 
ğıı mOaalt lntlbılınn hakikati 
hale tetabuk ettiği anlaşılmak· 
tadır. 

Sfr Con Sıymcn'ln B. Eden 
Moskon~da bulundukça moha· 
faza eylediği tam ketumiyete 
rağmen dünkü güo lnglltcre 
eP.f iri Slr Corç Klark'ırt harf. 
clye nazıra B. Lavalı ziyaret 
edipte Moıkova'daki vaziyet 
hakkında mfttemmlm malumat 
Yermesi de bunu göstermektedir. 

DJğer taraftan B. I~aval Sov· 
- Sonu 6 ıncı yOzdc -

Küçük itilaf 
ve Balkan Misakı. 
Londra Protokolu Kar· 
şısında Alacağı Vaziyet. 

Parls, 30 (A.A) - Birçok 
iBZeteler biran evvel akdini 
hıtedllderl Şark anc\lıtmasının 

en hararetli taraftarlarından sayı· 
lan bay Thuleako ile bay Laval 
arasındaki tam mutabakatı işa· 
ret ediyorlar. 

Pötl Partzlcn diyor ki: 
- Kftçilk ltllAf ile balkı.o 

ltllAfı Londra protokolunda der· 
piş edilen kollektU emniyet 
sisteminin hararetli taraftarları· 
dırlar. Ve bunun Alman mı· 

nevrılarının engel olm11ını ça· 
lıtmıktıd•r. 

llaklann<la karar verilen suçlu zabitlerden bazileri 

Atina 31 (Hususi) - DJvanıharh son isyan suçlularından on 
kişiyi riUbelerl ref fedilerek mOebbet hapse, gene on kltlyl yirmi 
seneye, iki kişiyi iki eeneye, bir kltf yl de bir seneye mıbktlm 
etmiş, dört kfşl hakkında da beraet kararı nrmlşllr. 

lııtanbul 31 (Hususi) - Atloa'dıo blldlrJUyor: Dhınıharb 
onlkl maznun hakkında milebbed kilrek, dokuz maznun hakkında 
da yirmi ıene hapis ve bir kiti hakkındı on sene, diğerlerini de 
mobtcllt cezalara çarptırmıttır. 

Bulgar · Romen Hududunda 

iki Türk öldürüldü, üç 
Kişi De Yaralandı. 

Ateş Eden Bulgar'lardır. Onlara Gö· 
re, Romanya Askerleri De Za

vallılara Ateş Açmışlar. 

Bulgar askerleri Sofya'da reisirolıani tarafından takdis ediliyor 

Sofya 30 ( A. A ) - Bulgar 
ajansı bildiriyor: 

29 .30 mart gecesi Bulgar· 
Romen hududunda Balpınar 

mıntıkasında bir hAdlse olmuş 
tor. Bu hadise csnHında ayol 
mıntakadakl Drcnova kazasın 
dan fkf kişi telef olmuştur. 

SeJAhlyettır memurların top 
ladıkları malumata göre 28 29 
mart gecf!ıl TOrk'lerdcn mOrek· 
kep bir §rop gayri meşru SU· 

rette mezkur mıntıkada hudu· 
do geçerek Totorlkın araondiıı · 

ınanı dıhllinde kAio Slahbare 
kaeabHı yakınındald Romen 
hududu karakoluna gitmişlerdir. 
29 Maı t güotl firariler Kovan· 
calar kasabasında bulunan geri 
karakola ve 111t 23,30 da 
Bulgıu hududıını aevkedilmlı · 
lerdlr. 

Ayal zamındı Romen hudud 

muhafızları f lrarller Gzcrlne 
ateş açmışlardır. Sil Ah seslerini 
duyan ve Bulgar hududuna 
girmek fıtf yen kalabalık bir 
grubun kaunlıklar içinde yık· 
lışmıktı olduğunu görerek te· 
IAşe düşen Bulgar hududu mu· 
hafızları da evvel4 hnıya allAh 
atmak suret ile f lrarllerl dor· 
durmak istenıltler ve bunda 
muvaffak olmadıktan @onra 
ıtet açmışlardır. Muhafızlar 

geleolerln bir takım tebllkaU 
kaçakçılar olduklarını 11nnet· 
mfşlerdlr. iki ktılnlu OldGğd 
ve üç kitinin hafifçe yaralan· 
dı~ı ınlaşılmııtar. Vak'a mahal· 
Une gönderilen maetıntlk tıra· 

fından hemen tahkikatı bat· 
lanmıştır· Bulgar hududu ıne· 

morları, Romen hududu me• 
murlarından bir mGIUıt lıte• 

mitlerdir, 



• 
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DoJahlıkuyu'd~ c. H. F. Binası r T e n v a ~ o D lUI v lUI m n a ır o 1 
(11) Lira ile Başlanan Bü- B. Ş. Kaya Fransız --AJm~n Hududunda ı1::Şa=ş=aı=,d=a=====" 
yük Bir iş, Halkın Yar- Edirne'ye Gitti Fransız Harbiye Nazırı Ziyafet Var. 

d ı ·ı e·ı· ·ı· İ&tanbul, 31 ( Husuei ) - A Vail Klzım Dlrlk; Onft.mOI' 
ım arı e ı 1 rı l yor. İçertlıler bakanı bay ŞükrQ Fazla sker deki çarşamba gııntı vt1•1" 

------- Kayı Edirne'ye :gitmiştir. genel meclisi dyelerlne şı.-' 
Camburlyet Halk fırkası Do· Dolablıkuyu fırka blnaıı, beo F 8 l d ..., D • kaynaklarandı bir kır zlyafed 

laplıknyu nahiyesinde yeniden bin lira bayak bir lştlr. Paraca ransız u un uracagız ıyor. verecektir. Saat OD birde o'" 
y•pılmağa başlanan nahiye hl· yardımda bulanan yurddaşlar· baslerle Şaıal'a hareket edllr 
naaı bitmek tızeredlr. Şlmdild d11n başka, ean'atları yapıcılık, Komiserinin İıtanbul, 31 ( Hususi ) - Fransız harbiye nazm, dkl bir cek, oradaki testeat gôrdlete' 
halde, lçlusmında çalışılmak· marangozluk olan birçok Tilrk beyanatında Fransız -Alman hududunda fazla miktarda asker ve tedklk olunacaktır. btlAblf' 

çocukları da yapıda paraııız Telgrafı bolundorolacagını eöylemlot!r,:. ' • , • yemek ylnUecek ve döntlle· tadır. 

Dol•phkuyn Fırka binası, 

halkımızın bOyük devrim Fuka· 
ınnı bığhhklarmın yftkeek bir 
belgeıldlr. Binaya baılanacağı 

sırada, idare heyetinin elinde 
y•lnız (ll) Ura vardı. Onbir 
lira glbl çok az ve batta hiç 
yok denecek bJr para ile bina 
yapmığa kalkıomak çok tohaf 
göranar. 

çalıtmıolar ve bugftn Dolablı- o d cektlr. bazı köyler de geıile-
Aokara, 31 ( A.A) - Frın· it ı 'd H 

kuyu'da yakseıen fuka binasını a ya a ava r USU· cek ve köylerde baearılm•k" ııanın Suriye ve Lübnan fevka· ... 
meydana getlrml,lerdlr. olan lnkılAb eaerlerl gortle· 

Fakat ıunu derhal eöyltyellm 
ki, Dolaphkuyu fırka nahiye 
heyeti, elindeki onblr Ura ile 
lee baılarken, heroeyden önce 
halkın yardımlarına güvenmlt· 
tir. Böyle ddodnmekle hiç al· 
danmamıttır. Eorefpıta ve Do 
laplıkuyu bılkı, bışlanan fırka 

blnwnın bitirilmesi için ellerin· 
den gelen yardımı eslrgememft· 
terdir. Altmııt yetmlt kuru11lnk 
gGndelfklerlnden pıra aymp, 
karınca kaderince diyerek, fırka 
blnaaına yardımda bulunan yurd 
daıtlarımııın bn yOkeek dayga· 
lırı kar1111ndı memnun olma· 
mık elden gelmez. 

Onb!r lira ile baolanan 

Azmin elinden hiçbir şey 

kurtulmaz. Adam oğlu, lateree 
dağı bile devirir. HeJe Ttırkiln 
yapamayacağı hiçbir lı yoktur. 
Ttırk demek istediğini yapan, 
başladığı işi başaran, sona er· 
diren dtmektlr. Comurluk lda· 

remiz, (lıtemek batırmaktır) 
ıöztınf\n doğruluğuna örnek ve· 
ren belgelerle doludur. Dolap· 
lakuyo'da onblr Ura ile baola
nan ve halkımlZln yardımlarfle 
bitirilmek üzere olan fuka hl· 
nası, (istemek bıoarmaluır) 
eözanan doğruluğuna lsbat 
eden yeni bir eserdir. 

Dolaphkuyo'da yeni ve gazel 
bir fırka binası yapılma111 için 
ellerinden gelen yardımları eıir· 
gemlyen Dolaplıkoyu ve Eıref. 
patı balkı ile, binanın yapılma· 
ıında geceli gOndftzUl çalışan 

Dolaplıkoyu fırka nahiye idare 
heyetini can ve göoQlden kot· 
lularız. 

lrak'ta iki isyan 
Hüküm Sürmektedir .. 

~~~~~~~..-.ı~~~~~~~ 

lAde komiseri bay Dö Martel f,f; 
T . L d L nun Tessu·· su·· G .. .. cektlr. VUAyet genel mecl ilrk topraklarını tera.e era.en unu 
Dışarı leleri bakanı bay Tevf lk • 1 o gGn ıaat 15,30 dı topı.-· 
RütdO Arae'a aşağıdaki telgrafı •- • -- caktır. 

göndermlotlr. Litlorio Meydanında Merasim ya- Panayır işleri 
Fransız mandası albndakl 1z ı , .. ,. UloslararHı m r pıD ,-

devletler arazisine girerken pıldı. y nz Tayyare Uçtu.. komitesi hogOn Vali Geueral 
baoa karşı, Türklyede gösteri· b L ı ıt ad' 

dolayı zatıAlllerioe derin mln· 
netterlığımı bildiraıekle haz 
duyuyorum. Türk • Fransız 

dostluğundan malbem olan ko · 
nuşmalarımızın mfttekabll hl· 
mat ve dostça teori ki meeal 
havası içinde geçmesi komşuluk 
mftoasebetlerlmlzl daha ziyade 

kolayla11tıracaktır. 

Roma 30 {A.A) - "'Bay Moesollnl ile hükdmet erkanının Kızım Dirlk'ln ıoa.an •e1 

len çok samimi büsotıkabolden B ı tıdt 
rs;t1rterln ve kalabalık bir halk kO.tleelnln huzurunda Ltttorlo toplanacaktır. u top ıo 

Biniciler 
Nis'e 
Gidiyorlar .. 

İstanbul, 31 ( Hususi ) 
bl nlcllerl mlz, Nf e'te yapılacak 

yarıılara lotlrak için bugtınler· 
de hareket edeceklerdir. 

Balkan 

harb meydanında evveUsl g4n hava ordusunun teessOsünQn yıl· Stokholm eeyıhatlnden dön~ 
dôndmd kutlulanmıştır. Başvekil hali teışekkO.lde bulunan bir olan belediye ve panayır ko .... 
hava mOfrezeetle garnizonun batan sınıflarını temeli eden bir test baıkanı doktor bıy Beb:: 
taburu ve tayyare meydanında sıralanmıo keolf, tıklb ve bom- Uz da bulunacak ve der 
bardıman tayyarelerinl teftiş etmiştir. faaliyete geçecek olan paa•JI' 

MQteaklben asker bir geçld resmi yapmıt ve nihayetinde 100 barosunun kadroeo teeblt eclll" 
kadar tayyare şehrin Gzerlnde uçmuştur. cektlr. bOro; panayır için ftl' .... 1.. ı ı.a- dld' kobulan mftracaat ere -• .,-

l tal ya · Haheşis1an işleri len cevapları verecektir. 

ltalya. Efradın Terhisini 1:ltıs Mntahassıs
Iarı Don Gittiler· 

Geri bırakmış .. 
lııgiliz Somalisinde ,De lngiliz Zabit

lerine izin Verilmiyor .. 
Roma, 30 (A.A) - Neşrolunan bir kararnameye nazaran ıl· 

)Ah altında bulunan zabit veklllerl ve neferlerin askeri bJzmet· 
teri harbiye bakanıDID teeblt edece!i tarihe kadar deHm edecektir. 

Nazilli'de bftkıimet tara~ 
dan loşa edilecek pamuk b 
fabrlkaıı için mahallinde tetkl' 
katta bolunan ve ıonra oeısıl' 
mlze gelerek İzmlr'deld btt8' 
menıocat fabrikalarım geteO 
mdhendlı bay Zlhll'nln batta'' 

Olimpiyadı Istan-
Biri Kordler Arasındaki Kargaşa- hul'da Olacak. 
lıktır. Diğeri De Şii isyanıdır .. 

Aden, 30 (A.A) - İtalyan • Babeış 7aziyetl dolayıslle alelade 
bir ihtiyat tedbiri olmak ftzere İngiliz eomallslndeki lngllJz zı· 
bitlerine mezuniyet verilmesi kaldırılmıotır. İtimada tayan mem· 
balardan gelen haberlere göre Babeılstan'a gönderilmek üzere 
bolunao binlerce H!ldık esl4ha ve mühimmat bunların sevkine 
ald mezuniyetin •nruduna lntizaren Dtjlboutl de alıkonulmuştur. 

hğındakl heı klolllk Ruı ınAll' 
hauıı heyeti ddn hın~ 
eklepreılle lıtanbul'a gttmltd'' 

Qniversite 
Rektörü Moşa· 

Bağdıd, 2l (Hneusi) - On 
bet gan oluyor ki biri cenub, 
öteki ıimılde olmak azere 
Irak'ta iki lıyan birden çık· 

mııtır. Bunao en mftblml ce· 

nobdıkldlr. Bo tayan kabine 
değlımeılne de eebeb olmuştur. 

Cenab isyanı Divaniye mın· 
taka11ndadır. Bu isyanı eliler 
idare ediyor. İçlerinde eski 
vezir ve meb'ualardan blrklç 
kiti de vardır. A'!ller evveli 
polis merkezlerine bftcum ede· 
rek legal etmtılerdlr. Sonra 
bftkdmetln kolaycı asker sevk 
etmeıine engel olmak Qzere 
Divaniye ile btılle arasındaki 

demlryoluno bozmoolardır. 

Bacul nıblyeslne de hftcum 
ederek nahiye mfidürü ile po· 
Heleri totmuolardır. 

H6k6met isyan mıntakaeına 
12 tayyare göndermiştir. Bun· 
lar Bığdıd'la Hindiye arasında 
mekik dokumaktadır. Bu gös· 
terlıle lııyan hareketinin halk 
1111ına ılrıyetlne ve çevrilme· 
ılne mini olıcak bir teelr yap· 
mıya çalıomaktadır. 

Bağdıd'dan isyan eabHı 179 
mll uzaktadır. Arazi dOzlüktür. 
Yağmur çamur olur ve otomo· 
bil işlemez. Bağdad'dan Holle· 
ye giderken bııyak Dicle Fırat 

arısında bir takım kanıtlardan 
geçer, yol dsUlnde Divaniye 
Semade nrdar. 

Demlryolu Bağdad'dan Se· 
madeye 171 kilometredir. Bağ· 
dad'dan Hulleye kadar 64 ki· 
lometre Dlvanlye'ye 116 kilo· 
metre Hamza 1~14, nihayet 
Semıde 171 inci kilometre· 
dedJr. 

İran hftkftmetl tayanı bashr· 
mık için asker 6evketmlştlr. 
Askerlerin içinde Sannller gibi 
ılirlerde vardır. İsyan elebeıı 
tarı tli olduğundan ıU halkı 

olduğu gibi eli Hker arasında 
propaganda yapmaktadır ve bu 
eti hareketi olduğundıo btıtOn 
şlilerln lstlrakl f lkrlnl yay . 
maktadır. 

Şii 6lemasıodan aklı başındı 

olanlarla bükftmet bu propagan 
daya, bu fesada katıı balkı f r· 
şada çahımakta ve sünnUerle 
eliler arasında böyle ayrılık ve 
fesad bareketlerlnln vatana za· 
rarh olduğunu telkine uğraş· 

maktadır. 

Irak g1Zetelerl de bu yolda 
birçok makaleler yazmaktadır. 

İsya'nın sebebi olarak şunu 
gösteriyorlar: Hepsi de eli olan 
cenub ahalisi çoktanberi kendi· 
lcrlnln de hOkumet itlerine 
alınması ve memurluklara tayin 
edilmesini lstemlşler, fakat bu 
dileklerine kulak asılmamıştı. 

İıte bunun GzerJne Dhanlyede 
bat kaldırma hareketi başladı. 

Bu tayan brşısında dab; bir 
ay evvel kurulın Cemil Medfai 
kabinesi birkaç gDn dayanabildi 
ve istifaya mecbur oldu. 

Medfai kabinesi anlaşma ve 
lrşad yollle hu lıtn önfinG al· 
mıya çalıımıştı. Dahiliye veziri 
aşiret relalerlle göraşmdş ondan 

sonra ayan azasından şeyh Ah· 
dülvahld'e ve teyb SalAn'a 
mdracaat ederek' - İsyanın en 

mOhlm elebaşısı olan · bo iki 
adımdan bu işlerden vazgeç· 
melcrlnl hıtemlştl. Fakat faldeel 
olmamııtı. 

İstınbul, 31 (Hosust)- 1935 
balkan olimpiyadı İatınbnl'da 
yapılacaktır. 
~~~~~--·~-~-~ 

Onun üzerine kabine fetlfa 
ederek (Yasin Paıa Hatlmi) nln 
başkanlığında yeni kabine le· 
oekkül etmlotlr. 

Bu baş kaldırmanm kaynak
laranı daha iyi kavramak için 
1920 yılına kadar dönmek ge· 
rektlr. 1920 haziranda loglltz 
ler Irak büyük müctehldl eli 
Mebmed'ln oğlu Şerazi Mebmed 
Rfza'yı tevkif ederek Baera 
körfezinde ( Bencam ) adasını 
sürmfişlerdl. 

Onun ftzerlne aolrel reisle· 
rlnden Abdülvahid ile ıeyh 

Salan lnglllz'lere karşı baş 
kaldırmıolardı ve meşhur Irak 
fhtilAll çıkmıotır. Şeyh SalAn 
o zaman memleketi İngilizler· 
den kurtarmak davasını güdü 
yordu ve Irak'lılar bunun 
halisane olduğunu biliyordu. 
Şeyh SalAn Irık (Tesisi Mec· 
llsinde) de aza~ idi. Bunun 
isyanı iştiraki Irak iç siyasa· 
Btnda ehemmiyetli görülüyor. 
Yeni kabinenin huna bir çare 
bulacağı umuluyor. 

Yeni kabinede haokan YHfn 
Haşimi Paışadan ba,ka Reıld 

Alt GeylAnl, Cafer Pa~a Asked, 
Nuri Paşa Said, Mebmed Zeki, 
Mehmed Emin, Şeyh Mehmed 
RJıa Sebibl vardır. Bu kabine· 
nln Is} an eabaeına kadar mu· 
bitte iyi tealr yaptığı söylen· 
mektedlr. 

Şimal isyanına gelince kort· 
ler ar1&ında bir kargaoalıktır. 

Do işte Irak ile Türkiye mtlt· 
ter~k hareket edecektir. 

Posta 
Binaları 

Yaptırılacak, 
Ankara, 31 (Uoeuet) - Tür· 

klye'de ayol tipte posta bina· 
ları lnşaııı hakkında Nafıa ha· 
kanhğınca bir kanun 14yibası 

hazırlanmış Vekiller heyetine 
verilmiştir. bonon karoılığı ta· 
mamen temin edilmiştir. 

Ankara· lzmir Te
lefon Muhaberesi 

İetanbul 31 (Hasuei) -
Ankara · İzmir telefon muha· 
bert>sl mayıs lhtidasındı başlı · 

yaçaktır. 

Fiat]er 
üzerinde Tetkikat 

İetanbol, 31 (Buaosi) - İk· 
tıeat bakanlığı, şeker, kömür, 

çimento maliyet f f atlerf Oze· 
rinde tetkikata devam et
mektedir. 

Menıelde 4 idam 
Kovn · Alman telgraf ajansı · 

Divanıharb .Memel mee'eleıinde 

alakadar olan 4 Alman'ı idama 
mahkum etmiş ve kuar infaz 

olunmuştur. İki kişi 12 seneye 
ve sekiz kiıl on seneye mah· 

kum edilmiştir. Mahkumların 

hepsinin emvali mOsadere edil 
miştlr. 

Halkevinde Fransızca ve 
lngilizce Kurslar .. 

Derslere 4 Nisanda Başlanacaktır. 
Kayıt Muamelesi Yapılıyor .. 

•• 
Halk.eli kurslar şubesinden : 
1 - Fransızca ve İoglllzce için hazırlıkları yapılan kurs· 

tarda, nftıanın dördftnden itibaren derelere başlanacaktır. De· 
vam edecek talebenin şimdiden Halkevi k4tfpllğlne mftracaatle 
adlarını yazdırmaları ve nisanın dördftnde de Halkevlnde bu· 
lunmdarı 14zımdır. 

2 - Ortamektep bitirme kuraona devam -edecek olanlar . da 
erkek muallim mektebi müdür muavini Bay Reold'e milracaatle 
kayıtlarım yaptarmalıdarlar. 

vir Oluyor •. 
İııtanbol, 31 ( Huıoıl ) ,.,,, 

Ünlveralte rektörOndn hırtcl1" 
le'' mtışavlrllAlne tayini ıö1 

mektedlr. 

Tazivet 
ol 

Telgrafları. 
Ankara, 31 (A.A) - 1~ 

Kralı Gazlyftlevvel H11ret1 
1
, 

nln valdelerlnln vefatı dol•1 
ti' sile RelalcOmhor Atatürk , 

Kral Hazretleri araıındı ; 
ğıdakl telgr!'f lar teali 

mittir. Si'' 
Haomethi birinci Gasl '1' 

retleri, Irak Krab (b•A f' 
Valldel başmetanelerlnlo 

fatı dolayıslle Zatıphanel~ 
en derin tee11drledml 

derim. 
Kamil Atat.,..

KımAl AtıtGrt Hazretle~ 
(Ankat'' 

Vıldemln öldmft dolı~ 
telgraf la vlkl tazlyetlertae , 
şekkftr eder ve Zatıdevletle I 
yQrekteo uzan ömGrler dJJerl 

Gasİ 

Nisan Balığı 
~ Nisanın birinci gOnft 1•" 

saylemek Adetmlf. Çok dl1 J1 
sız bolduğomuı bu Adete, 
oymak istemediğimiz tçto.~ 
lan haber uydurmadık. OV" 
)arımız mtııterlh olıonlır,_ ~ 
zetemlıdekl haberlerin L.ı,tr 
yılın yoktur. 
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lstaudardize mi }7 r o -. } ak v erg İ Sİ Belediye Baş-
EdiJecek? '-UZU, g kanımız Geldj ----· .. ---

Bu yıl incir mabsulftmüzün 

letandardlze edilmesi ve dört 

tipe ayralmak auretll~ eatılması 
için bazı tetkikler yapılmak· 
tıdır. bunun için incir eatıcı· 
lırUe ihracatçı tacirlerin müta 

lealarına mOracaat edilmiştir. 

Yeni Kanun Geldi. Hayvanların Bir 
Kısmından Vergi Alınmıyacaktır. 

---·· ... ---Avrupa aeyabaılnd" bulunan 

belediye baekaoı Dr. bay Beh· 

cet Uz, d6o ıkşım ııaat 9 da 

Rodl vapurlle şt:brimlze diin· 
müşlerdir. 

C. H. F. 
Birinci Karantina 
Ocak Heyeti üyeleri. 

-

Hayvanlar vergisi kanununda 

tadilat yapıldığını yazmıştık. 

Kanun, vllAyete tebliğ edilmiştir. 

Bu kanuoun muhteviyatına 

göre bayvanlann ' bn kanon 

mucibince (Eal:I kanun) kaydı 

nın yapıldığı mali sene içinde 

doğan davarlarla muvakkat yaş 

ihtlldfındeu dolayı 1 !) 4 nlea 

nındn kaydetllrllmemiş olan 

davarlnrdan resme ıalıl olması 

lıizımgelenler ktı~ak sayılmıya· 

cakıır. Yeni kanun l niı:ıan 

Hl35 ten mut~herdir. Vekaleı, 

kanu:nla beraber ıelgrdla ver 

dlgi bir emirde diyor ki: 

burası okunamamıştır) evel doğ· 

muşlarsa vergiye tabidirler. 

Şu baıe göre bueene kayıd 

muamelesi blnikten sonra 935 
mayıs sol\nna kader doğacak 

olan bfr, bir buçuk aylık kuza 

ve oğlaklardan da vergi Alına 

caktır. Binaenaleyh ancak 9:~4 

haziranından itibaren bugüne 

kadar doğmuş olan ve henüz 
·1 - 5 aylık bulunan kuzular, 

df'f ıere gc·çlrllmfyecektir. Ve 

hnzfran 934 den evci, yani, 

nlesn , mayıs 9:~4 .ı~ do~nıuş 
olırnlar h erhalde kayıle S'"Ce 
r.ek ''e hu gihi hayvanlar yok. 

lamada çıkar.:n ka<;ak wuame 

leei yııpılucaktır. 

Koç katımı tarihine göre 

geçen sene yani 93ı1 nisanında 

bir yaşını bitirmemle olduk

ları iddia edildiğinden dolayı 

kaçak muamd~sı tatbik olanan 

kuzu ve oğlaklardan yalnız 

vergl alınacak, ctzo isten mlye · 

cekılr. Fakat bu hülcılm gf'çen 

acno nisanındaki kay1d mua 

meleeine münbesırdır. 811 nl 
sanda koç klllıını tarihine ka 

dar ya~ını bhirmedl~i ltlılla 

edilı-n H~ haziran 9:J4 den evel 

doğmuş olan kuzu ve oğluklar 

def'ıne kuyrf ,.tllrilmeıse kaçak 

muamelt'sl yopılacaktır. 

K3yııl muumı-lnl 1 nleaoda 

Lo~lıyocuklır. 

Bay Bebcet Uz, vakılo geç 

olmasına rağmen PHaporua, 

belediye başkan vekili bay 

Faik, daire mildılrlerf ve daha 

birçok dostları tarafından kar· 
şılanmıştar. 

Bay F. Yu.rddaş 
Hususi Muhasebe 
Müdür Vekili Oldu .. 

lelerinln çokluğu acbehile 

defterdar bay Kenan Yılmaz 
hu!!mi rnubaeelıe müdür vekil· 

li!!lodeu istifa etmlı;ı ve vila 
y;:tç~ istifası kabul rdflerek hu 

mfırliidüğ~ v,.kfıleten hukuk 
ielnl mOJ6rıl hHy Fuad Yurd Y uıi bsyvırnlarm kayıd ıuo 

amelesinin yapıldığı nıali sı·nn 

içind~ doğan dıi\·orlıır vnglden 

müstesncdır. l ııieendım l:) ni· 

suna kodnr yapılac.ak olıın ka

yıtta, içinde htlluncluğumuz 

H34 senesinin hs,lıtngıcı olan 

haziran 9:J4 ten hiLıuen bu-

dnş tıtvin ohıomu~tur. h:ıy Fn· 
arl ) ;urddat: yı·ni vazifeelne 

V l. laA yet u lll u nı i M ec ı isin. hugılnden itl~ııren başlıyacek-
- tır. bay FuıJ a muvaf faluy,.t · 

de Dün Geçen Müzakere ~~;
1

::· 
\ 7 aritlat Büdçeci Yirmi iki Bin Lira Kaçakçılığı .. Ctılllhorlyet Balk fırkası Birinci 

tıraotlna ocağının yenf bina· 
81

ba taşındığım ve cuma gOoü 

llçıllllı şeoHğl yapıldığını dün· 

ltıı sayımızda yazmıştık. Haber 

:ldığaınıza göre, nahf ye idare 

gilne kadar doğmuş olan kuzo 

ve oğlııklı:r vergiden maaf tu· 

tularak k11yıd de{t~rlne yazıl· 

mıyacak ve 934 hazirandan 

evvel, yani nisan ve mayıs 

9;34 aylarında tio~mnş olanl r 

ten bueeoe kayıd muamelesJnJn 

yapıldığı mali ııtneden evvel 

yani 9;{;~ mali ~eneslode doğ 

muş oldukları tçtn busenekl 

kayda konacak, vergileri alı· 

Fazla~ile Kabul Eli=lnıiştir .. Afyon kaçakçılığından !Uçlu 
Jozef ile arkadaşları hak.kında 

ihtisas rnabkemeııi sorgu htkfm· 

llğiace yapılmakta olan tahkl · 
kat bhmletir. Sorgu hAklmli~l 

er;u mütalea fçto ~vrııkı lhti~ıs 

müddeinmumiUğlne vnmfşti. 

Müddelumumlll'ı: esas mütalea· 

aını bildirmiştir. banda, euç(a 

alikarfar olmakla ıuçlu muayene 

haşmemurları bay Aziz ile bay 

Ziya 'te manlfeıto memuru bay 

Ett'm'f n eucta alAkalarıoıo va

zifell!rl ooktaıındao olduğu 

tesblt edilmfetlr . 

cycu de ovul binada çıshşı 
~•ktır. Yuk~rdaki resim, C. H. 

· Birinci Karantina ocak h ey· 
cıı başkanı ile üyelerini göster· 
'b .. ktedir. 

l{•hrıs'taıı Satın Alı
tlan Aygırlar Geldi. 
.\ VUAyeı baytar müdüril bay 

dit Yergök dün Mesajerl Marl 
llQı· 1 kumpanyasının Patrlya 
••purlJe Kıbns'tın şehri mJze 

gelllliottr. Bay Adll'fn Kıbrıstan 
••tan l ı dığı 21 eşek aygırı da 
1Ynt 
• '•porla getirilmiş ve dün 
d 

1
Purdao çıkarılmı~tır. bunlar· 

'l
•n biriel Denizli vllAyetlne 
ltfr 

l) · Oraya gönderUP.cektlr. 

1 l~er aygırlar kazalarda hıtkı· 
•c.1c k ve scfıd zamanlarında 
'1llıoılacaktır. 

~ltıuıni Cezaevi Buyıl 
apılınağa Başlanacak 

ı... t\dlfye bakanlığı bu yıl Ege 
..... 11lt k 
Yı 1 

•111 umum.i cezaevlnl 
l Ptırrcakhr. Projeler onay· 
•tını, b 

{) f, ine; beştepeler'de eski •ren 
tı llloalllmln mektebinin ya · 

il~ı:alıo binası üzerinde değl · 
ı._. Yapılmak saretlle tamam· 

•cıktır ..... 

nacakhr. 

Doğumların ekseriyetle ikinci 

k4nun, eubat ve mart aylarında 

vaki olmaeına göre 934 baz( . 

ran lbtldasınden itibaren bo· 

güne kadar doğan ve vergiden 

maaf olan kuzu ve oğlaklar 
olsaoda dört-beş aylık olacağı 

için hanların 934. mali seneel 

fçlode doğdugunun tayininde 
hiç zorluk yok.tar. 

Y almz bu çe~ld kozu ve 

oğlaklar kayde konulmıya 

cağına ve haziran 934 den evel 

doğub bir yaşına gelmiş veya 

gelmek üzere bulunanlar kayde 

geçeceğine göre kayıd def ter· 
leri de bo eaaea göre doldura · 

lıcakhr. 

Koç katımı tarihinin teşrini · 

saoi veya kdounuevvel olarak 

tayin edilmiş olması hıseblle 

kuzu ve oğlakları o 1 nisanda 

1 yaoıoı bhlrlb bitirmediği 

tabii aranmaz. Kozu ve oğlak· 

ların mükelletfyetlerine esas 

mali senedir, davarların yaz . 

madığı mali yıl lçlndo doğ · 

muşlaraa muaftırlar. Bu mali 

yılın (Vilayete gelen telgraf ta 

Vilıhet umumi meclisi diın 

fı&leden sonra Yali General 
" 
Khım Olrlk 'in başkonhğında 

1oplandı \'e varidat bildceıılnl; 

büıice eocümenlnto hazırlıadığı 

mikda dan 2:.1,000 Ura fazlcsile 

onnyladı. DılnkQ meclis müza. 

kerelerJnde; bundan evelkllere 

nisbetle bir sükunet \·ardı. 

Evveli; meclis başkaolığana 

gelmiş olan bazı teklifler okun· 

du, aid olduklan '.encümenlere 

11önderildf, bunların içinde o 
mühim olan tekliflerden birisi 

Selçuk nahiyesinde gençliğe ald 

bir tıpor sahası vücuda getiril 

mek l ,in ldarel haaoslyenl 34 

dönümlük arsaeaeının peşln 

para veya taksitle aatılmaııı idi. 

Meclis başkanı: 

Bo nahlyt-de gençler iyi ça 

Jışıyorlar, falı:at eahaları yoktur. 

Mohasebei husuefyenln 34 dö · 

nümUlk arSRsı dönümil bir 11 : 
radan kiraya 'eriliyor. İsterse 
nlz beş yıllık taksitle verelim. 

Yasaya göra iwkAn yokııa artar · 

ma ve eksiltme kanununa göre 

satalım, alsınlar. 

Dedi, nelicede değeri az 

mallardaosş pazarlık snretile 

satılması ve bir anloşmc temiol 

için dalmi encümeue tıalAhlyet 

verilmesi onaylandı. 

Ôdemfş'ln Gölcfik yeylaeında 
bulunan bir batokhğın kuru· 

l"ayyaıre Sönema~o 
elefota : 3151 Bugün Telefon : 3151 
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Seans Saatleri 
15-17-19- 21,15 
13-ı 5 (Talebe aeansıdır) 
11 - 13 - 15 - 17-19-21,15 

DİKKAT: Bergüo son 21,15 seansı (Ucuz Halk 
seaneı) dır. Fiıtlcr: 20 :35 50 kuruştur. 

tulması teklifi idare encüme· 

menine, Karaburun dizpanserln 

d«'D JAylklle istifade temin erli 

lemecUA"lnden hOdceden fazla 

tı:bsiea t ver!lm"si tt·klif i tıDğlık 

encücoenlnt>, Nafıa başmöhen 

dl@liğirıln Tire - Aydın yolunda 

sellerden bozulan köprOlerle 

yolun bir kısmının tamiri için 

büdceye tahııiaat kooolmaeı tek

lif l Naf la encilmenlne gönde· 
rlldl. 

Bundan ııoora Bayındır üye 

lerl tarafından verilmiş olan 

ve bazı mekteblere ihtiyaca gö 

re muallim verilmesi, yeni 

mekteblertnl yapmış olan ilç 

köy lçfo muallim tayin edil· 

meai hakkındaki teklifi maarif 

l'ncümenlne vcırlldf. bu sırada 

Vali General bir iş dolayııılle 
başkaoltk: kürsüsünden çekildi 

ve yerine bay Sırrı (Foça) geçti 

ve Kemalpaşa kazası Oyelerloln 

bir takriri okundu. Keza dl&· 

panserl tahsisatına daha 500 
lira ilave edilmesi teklifi sağlık 

eocümf'oioe, kaZı& mektebinin 

nluaıında daha iki pavlyon 

inşası telı;llf 1 maarif encfiıne· 

nine göndcrl!dt ve bay Sırrı: 

- Arkadaşlar, dedi, ha~ka 

teklif yoktur. Varidat bütçesi 

üzerinde mür.akereye geçilecek· 

tir. Oonn için celseyi beş dakl· 

lı:a tatil ediyorum. 

Be~ dakika tatilden eonra 

meclb; tekrar Vali General'ın 

ba~kaohğında toplandı •e ba,,. 
kan; büdce eucftmenlnln hı · 

zarlamış olduğu bftdce üzerinde 

daha ferahlı teklifler yapıla· 

bileceğini, varidat bodcestoln 

daha geniş tutulabHeceğlnl @öy· 

liyerek ilyelere söz verdi. A vu · 

kat hay Norl Fettah !Esen büd· 

cedekl miktarların tahmininde 

encümeninin çok uzun tetkik· 

lerde bulunduğunu, d•ha yük

sek rakamlı bir bodc~nln ha· 

yali olabileceğini söyledi ve 

dedi ki: 

- Varldatm arttırılması ça · 

resi baeka bir (encftmen tara· 

fından bulunursa büdce encft· 

meni noktal nazarını memnu· 

niyetle tashih eder. 

- Sonu 6 ıncı yOzde -

Sıhhat Yasası ve 
Hususi Hastaneler •. 

Sıbbı&t ve İçtimai muavenet 

bakanlığından şr hrlmfzdekl a1d 

kadarlara gelen bir hlldfrlmde 

umumi eıhbat yaaasında busutöi 

hastaneler için olan maddelerin 

tatbikine itlna edilmesi bildi 

rllmlştl. bu maddelere göre 

hosod bastanel,.rde ayak tnda 

\"isi taıblk edilemlyece~, bu 

ha&tanelerde IAboratuarlar vücu 

de getirilecek ve rontken tt&l 

satı yapılacaktır. 

bakanlığın bu emtl şehrimiz 

deki bosuei hastaneler mildür· 

lilklerine tebliğ edilmiş ve ce 

vap htenmlşti. Elaetaue idarelul 

henüz bir cevab vermemioltrdlr 

San'atlar Mektebinde 
İımlr Sıu'ot mektebi riya 

zfye, ma!Llnd Te motörler mu· 

alllmll~ioe Ankara San'at mek· 

tehi tesviye atölyesi ,.e umumi 

teknoloji muallimi bay Sıdkı 

Cemil yüz lira ücretle ve 30 

lira ücrr.tle ikinci mftdilr mu· 

avlnHğlne, ayni mektf'p birinci 

müdilr muavlnll~ine ikinci mtl 
dür muavini hay Ali Rı~a 40 

lira ilcretl~ tayin edllml§lerdlr. 

Belevi KöyOnde 
Bir Yangın Çıktı. 

belevl köyftnde btr yangın 

çıkmıı, bQyilk bir kahvehane 

ile köy ihtiyar heyeti odaııı 

kAmlleo yanmıştır. Odadaki 

evrakm bir kısmı kurtaralmıı, 

bir kısım da yanmıotar. 

Şehir Meclisi 
Şehir meclisi bogft eaat 16 da 

Nisan toplaotılaranı baılıya· 

cıktır. 

1 Nisan 
Bugün l nleandar .. 

Ko:ıkoca denizlerin dr.rlollk· 

(erinde dolışan bir "Yalan 

balığı" karaya çıkacak, oehirlcrl 

dolaşacak, mu&lptılder yapaca lr, 

aldatacak, ziyana ıolncak Ttt 

güa batarken, gene gP-ldlğl 

yere-, suların maviliklerine gö 
mülecektlr. 

Balığın hmt 

Yalan balığı. 

Çtıbkü balık 

ö .. tüode: 

karada ya~a · 

maz .. 

Fakat düşiioilyornm: 

Nede o ve neret.lr.n çıkardı · 

lar Ln yalın g'1nünü? huna 

ihtiyaç mı vardı ki? .. 

Her 4ıJd, belki muayyf!D btr 

umanda kıymet ıaşır. Fak.at 

bugün için, yinl yalancılığın 

artık lı.ök budak ealıb tabiat 

hafiul aldığı hu aııırda, bu 

nisan b11lığınıo bir hikınııtt 

kalnn, ınıdır?. 

Rtr asır enci, ynlau çirkin, 

bayağı, i~renç bir key( lyr.ttl. 

b •1gan lıoc A·leıa. (O.agan ll"yler) 
ıııraeıoa girdi. Düo, bir hıreızı, 

bir mürıeoiyl, b1r raofyi ıokakta 

görünce, tnyl«'rlmla Grperlrdl 

Herkes ona nefretle bıkırdı. 

Fakat ı:f mdi bir hınız, o eski 

,.e kunetll trafrl yapmıyor. 

Batııi alaka uyandırıyor: 

- Ne kadar çalmış?. Naeıl 

çal mı~?. Vay Uf ir vay!. Paraları 

da gizlemiş hı; şu halde bapla· 

hanr.de bol bol harc"stn, çıkın· 

ca da ııermaya yapar!. 

Deniliyor. bu ne f,.cf baki · 

kattfr, tasavvur ediniz. Yalan 
da öyle .. 

losanlı~ın tczgAhıode, (Oll) 

dediğimiz ıoe~bur Alet, kaypak, 

hafif bir mekik ~fbi, fırt aa~a, 

fırt sola mıltemadlyen yalan 

dokuyor.. bir gftnlftk yalan 

mamolAll dünyamızın sırtına 

iökülııf', eminim ki, gökkub· 

benin çalıeını da de•lrerek 

öbftr tarafı taşıcaktır. 

bo mao.ıara, bayatın zor 

şartlarından, insanların oaışalı· 

malarındau, tcllkkUcrhı değlt· 

mealnden, dartıktaa, yokluktan 

doğmuştur. 

Yalan ltlyad olmaktan ta 

çıkmış, fnslyakımıza kuıııuııtır. 

Şimdi içlmlzdr:, dudaklarımızda 
m6teınadiyrn k.ımıldıyt1r,. ba 

yalııu, ah bu yalan .• 

Orhan Uahmi Gôkçe 

Ustabaşıyı öldOren 
Mahkemeye Verildi .. 

Gnl tDtün kumpanyasında 
ustabaşı bay f<tccb'i ôldCt· 

melde suçlu Mustafa o~lu Meh· 

m".i hakkında üçftccü sorgo 

hAklmliglnce yapılmakr "'! .. 

tahkikat bitmlt ı:e suçlo:ıuıa 

Türk <'eza kanonuoan 450 jn~i 

maddesi mucibince AğarceH 

mahkr ·"~~ine ıe•kloe karar 

•erllm. ,.ir. Kan ucun ha mad· 

d,sı ölGm cezHına ılddlr. 

N ISA N 
1935 1 1935 

Kaııım Gdn 
J.t5 31 

Pazartesi 
Arabi 135:l Rumi 135 
~7 ZUhtcce 19 Mart 

Ev kat 
, 

Ezani Vaaatt 
Gdııe, 11,1~ 5,45 
Ôğle 5,45 12,18 
lktndt 9,19 15,5~ 

Akoam 12 18,33 
Yıllı 1,33 20,05 
lımak 9,30 ,,92 
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nado u'nun arihi Tefi·ikası 

Tefrika No. 14 M. AYHAN 

Bütün Kadınlar Kışlak Ortasında Toplanmıştık. Bi
zimkiler Karşı Ormana Dalıp Kaybolmuşlardı .. 

Akseki T. Bankası GörOşler 
Sezişi et• 

Umumi Heyet Toplantısı Yapıldı ve----------.-~,.ı 
Yuan: Eczacı K. K~ 

Y eni_Id_a_r_e_M_~_c_Ii_si_S_eç_ildi. Nisan Balığı 
İzmir Akseki ticaret banka· içtimada bulunan idare meclfel ,ııo Nisanın birinci güoO Y 

0 sının 1934 yıla alelade umumi tarafından bo şikdyetlere ce· söylemek adeti bize gırbd:,. 
heyet toplıntm evelki güo vahlar verildi. l ı ı B A h L 11 st• ge m şt r. ugun, er•e ' k• 
Ôkonoml bakaohğı mOrakıb Neticede şlkAye ' çller kendi· sına göre yalan söyllyerek O~de 
komiseri bay Nabi Atac'ın ho· lerlnl ikna edtlmemfş sayarak yapar, beş 00 senedir, tzaılr tll 
zurlle saat ooüçte bankanın Hlonu terketmlşlerdir. Toplan· de, Frenk·lerln Puovaeon dt~4. 
mimar Kemaleddin caddesin· tada kalanlar ekseriyet nısabını d~diği nfHn bah•ı aldı yOril o .,, •. 
deki binasında yapıldı. Top temin ediyorlardı. Onun için Ben, şıka yapmanın bit foS' 
lanlıda, hissedarlar emsali gö· yeni idare meclisinin seçimine rlfet, bir hüner olduğao• ıı 

Bir ovaya gelmiştik. Artık Baskın, sabah vakti, güneş üsUlne uzandım . Anam üstü· rülmemlş bir kalabahk teşkil geçilmiş ve nizamname mucl· nanlardınım. Hıızı adaaıl~~r. 
yaz bitiyordu. Göçebe bir ka· bir mızrak boyu yüksekliğinde md örttü. edlyorlardı.j Hissedarlardan ba· blnce eski idare meclisinden şakası, soğuk ve bozuk 0 t' 

bile, kışlığa çıkıyordu . Çocuk· iken yapılmı:tı Giln, dağların Uyumıyordom. zılRrı idare meclitıioe birçok iki ilye istifa etmiştir. Nizam· Şaka yapmak, ~lir yazmık·n:eı 
lağomu hatırladırn : arkatııodıı kaybolur ken, karşı Gectı yarısına yakındı: hilcumlarda bulundular, bu namenin mOsaadealode ietf. &im yapmak gibi Adeta g . t 

Ben de böyle bir göçebe ka · ormandan dört u eak göründü. Köpekler acı acı bağrıştılar. )Ozden umumi toplantıda üç fade edHerek idare mecllelne ean'atlardan biridir. Her el;. 
hilede LDyilmüştüm. Yazın yoy· Atlarını şahlandırarak, nara Bunu duyan atlarla sığırlar da defa iokıta tehlikesi baş gös· daha bir Oye ilave edilmek su· havanı alan, terazi başın• r 

lalarda çı1kardık, kışın ovalara atarak geliyorlardı. bağlandıkları yerde teplnmeğe terdiyse de milzakcrenln komi· retlle üç üye için seçim yapıl · çen nasıl eczacı olamazeı, ,::e 
iner ik. ki kardeşim vardı : Banlar, bizim tuğculardı.. başladılor. ser tarafından iyi idare edil- mıştır. Hu Oy•·liklere Çanakka. gömlek giyerek bıçağı ebet 

Biri Eryamak, öbürü Kökoğul Ku;laktsklleı bağrışmağa bış Gözlerim açı k tı. Anam bir mest sayeıılode toplantı nııtl · Je saylavı, Ödenıfo t'skf belediye alan operatör olamıyorsa sı· 
Her ikisi de yaman kılıç kol· ladılar: 1.11ra baktı ve doğruldu. Yavaş celendirildl. başkanı doktor Bay Mustafa aklına gelen de şık.acı ol•~ıclı 

Jaorrlardı. Bfrgiln bizim kışlağa, - Kazandık! Uğrllerfn sır· yavaş kapıya doğru gitti. Dışa · Epi zamandaoheri Akseki Bengisu, doktcr Bay Raşid Ne· Şakanın ıarlf ve zev: '~(~fi 
bize düşman, Çin taraftarı bir tına yerrı getirdik. th N llluli 8 ll karşıdakini zedeleme def· rıda ayak sesleri vardı. bankası hakkıoda devam eden s ve az ı ay A seçil· b 
ornk (KabUe) basmıştı. Ben Ve bununla beraber davul · memnun edici olması lca e b"' - Arka~ var - şikayttler, toplantıda serdedlldl ve diler, bu suretle yeni idare ı .. 
hen6z dört yaşlarındaydım. lar, borular ba~ladı . GOneşln meclisi bu tlç nye He Mtllet Puovason davrll berke• ıye 
Anam. kırk yaşını bulmuştu. Ba· battığı yerdeki kızıllık ydzü pazarı müdürü Bay Hasan Feh· gftn şakaya, yalın söyle~o~· 

~:;a::k~ağ:~;ır:~:eo~:~~~ğ~:~ mü~:z::r:;:o:~:~mdı o?. ·;;~(·~.. ze.Yi. ~. :.,ı_- =~d;.~balba;•n;:::~· ;~~k;~'. ::·:~~?:.:·~:.:.::.· .. r~·~.: 
göre, K.arakurom dağlarından H11tırıma o kadar yerleşmiş ~ ~ ~ '- _ Edirne pazarı eabtbl bay Meh· cılık olanlar, bugün işsiz b:f' 
lolyormue. KııJ vakti imiş. Bir ki, hMeeyl oouttoğum haldf! med Kamil ve Hacıall zade bay yorlar demtktlr. Korlba~ 8,ı•· 
çıb altında kalmı• ve "'im"• Abdnllııh'tan teıaekkül etti. ramında kasablar naeı e O 

cı " u u" onu un11tamıyorum. H f y ) k L• k ._ 1 .,411 
ö k Bu a ta apı aca 1 il, ,_, ıtkı d " b mazıarea oısanın btriuc o g ren yo amma, öyle sanıyor· Ben Ağamı bekliyordum. u üraaı. p ere e avn al ay uye· 

Jardı. ç k Kemaleddin serbestoblu ve Ye· de aaıl yalaucılır yılan eôf 0 ftn Q Ağam beni çok~severdl: M ) Dil L7 1 f 6 y•I• 
Kıcıl ~ h ld.,, " · D aı~ arı Il n 011UŞU ( U.. nişehlr'li bay Hafız Alt st!çll· mezler. Çünkfl bogiln ~· 

" agıo ası ıE:ı gun ağam emlrkır'ı, benekli atının ~ günddCir. Mes'eld aldanmıOJ• c· 
Kökoğol, örek baoındaydı. Bir terekesine alır, beni kendi he · - 1 dtlt>r. d tı1 
de duyduk ki, uzaktan uzağa lt b 1 d d Dıln akşam toplanan fudbol Göztepe, eaat 20 de Altay, 9 Yeni idare meclisi don lop- ta! fakıt dorub durub • oetl 

ne ağ ar, ağ ernez, taş de · Ni d •lO .ı K S K 10 x A d ne g bl f b heyeti bo hafta yapılacak olan san 8 saat;:. " ue · · • lanmış, üyeler arasında lş hö· nayı guzun en vurao · 0r! 
r ağırıyor : mez, yokuş demez, fnlş demez, k Nf d 19 d b k yalancılara da raıtlaoıY1, 

Bas ld L d 1 ilk maçlarınm saat ve ha em· !i&n a aaat a uca U · l6mQ yapmıehr. Banka idare '-t o ' 
- ı ıa, avranan ağa ar, atıuı hoplata sıçrata, dolu diz. lerlnl teebtt etmiştir. lüblednln teftişleri yapılacaktır. l\lıtrtavah gazel yaprnaa 1 

hı.balar, uşaklar! gln koştura koştura, bent c-ğlen · Alsancak starlyomunda saat .Merkezi umumld,.n merkez mecUsl başkanlığına Millet pa· dediğim gibi, h(iner vardıt· 
H .,plmfz, çadırlardan çıktık. dfrlrdl. b k heyeti ne göndertfen hfr m,.k zarı müdilril hay Hasan Fehmi, 1 O da K.S.K Şarkepor a em p k 

Ağam, dolu dlzain geliyordu. Karanlık çökmfiştil. Giden· Fehmi: Altay, saat 12 de huca~ tnbıla dağcılık, atıcılık ve ka- başkan vekilliğine Çanakkale a mu 
Kt'}pı-kler havJamağa, atlar le· lerfn çoğu ge lmişti. Fakat hl· TOrkspor hakem Mustafa: Al· yak eporlarlle uğraşan kolftb saylavı bay Mustafa Bengisu 

Pinmeğe e rr l b"'&Q b d Al ~ö ve sporcu olob olmadığı sorul· seçilmlşlerdlr. Muvaffakıyetler 
, ı6ır ar ve rmel'ıe, zlmkilerden haber yoktu . hnordo, ııaat 14 e tay b z . Satışları Ne 

ka?:olur melemeğe başladılar. Obada ışıklar yanıyordu. tepe hakem E ""ad: K .S.K, eaat maktadır. dileriz. 

~ı~lca kıyametin koptuğu Şenlik başlamı~ı. Bldm~~r 16 da Altınordolzml~por ha· ll•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~~•lv • tt G•diyO~ 
bir gün .. Ben sade ğl"}Ordom. L f K s K T p· azıye e ı ıA· 

.. f'pfce talanda lomfeler. Daşman kem ütü: . . . ayyare ıyangosu .~ 
Çocuktum; ne anlardım ki!. Halk sahasında (b) tl'.kımları Borsa'dao ddn verUeP 111 

<ti' 
kabilenin sığırlarını, koyunla . d r. 

Ağabeyim başhğına geçirmiş, arasında yapılacak maçlardan mata göre son hafta lçlo e.,10~ h 1 rıoı, öreklerlnl eOrflp getir- 6 inci keşide 11 Nfsao 1935 dil ft• 
zır ını g ymlş, savağmı, balta- saat 9 de Göztepe Şarkapor ma· mok flıtlerlnde bir ş aS· 

mlşler. Elhlsr., zırh, kılıc, yl· f I ti " 
sını, yayını, mızrağını kapmıştı. çına baha (Altay), aaut 11 de A O ET L 1 R A görülmOştür. Pamuk 1 .ıı· 

Kohflemlzlo bayrnğı köktO. yecek, içecek harman olmuştu. Altınordn huca maçına Ahmed 40 knraştnr, buna rağıneo .. t· 

T Anam biç seslenmiyordu. Fa. Ô (G ) h k dl ı 'lll"k"'' 50000 "0" oğun altında bir de klapdan· zglrgeo öztepe a "m r. a u ıuat cı yok gibidir· Almany• 
1 

ili 
d hl kıt onun gözlerinde bir kor. huca kulübünden ~ecdet'in · b l ç ın r topuz sallanıyordu. rol daireel pamuk ıt 1 b~ 

ku, bir acı, bir tel4 .. vardı. r -- - Add ti d ı - ld ğ • d 200000 l l ıoe Bizim uşakların kışlaktan çı· ... ceza mu e o muş o o un on Alman ltbalıitçı tac r er 11,. İkramiye Duramadım: • bu haftadan itibaren takımının 1 kte0 
kıp karşı orman yolunu tutuş. nüz miiaaade verilmeme 56 
1 - Ana . dedim . hani ha· mOsabakılarına girebilecektir. ı 25000 L L ııeel 
arını şimdi görilr gibi olu- buyıl pamu&. re•o Jft· 

ham? Gene don akşam toplanın tıoo " 
yorum. L . h 1 L l 0 ı 2 O O O O bin balya tahmin edflme d e•· 

A Durgun durgun cevab vtrdl: mera.ez eyet mer.ez omumı D• L k d r boreı • O 
nam beni er.kasını bağla- ve kolOblerden gelen mektob 1 1 5 O O O un a.şama a a oO 

" 

mıştı. Oouo da ba•ında bir ı..u . Gelir şimdi elbet. 1 1 O O O O tılın pamuk miktarı 2b9•, ı"' 
" • ve hlrazları okumuş ve bazı 1 laklı başlık ve göksünde zerre - Ya Ağam! kararlar vermiştir. Ezcftmle Al· 1 5 O O O balyadır. bonon 12 blo ıet 

" 
" 

•ardı. Belfode kın, geniş yüzlO - O da gelir! tınordu kulübünden mddafi 2 4000 sı lzmlr'dekl fabrlkatô~o· 
bir kılıç sarkıyordn. Dışarıya çıktı, geldi. Bir Halid oğlu Şevket hakkında lO 15000 tarafından satın alınmıştır· d•" 

" 
" (2000) 

Babam da eavı'o ~itmişti. aşağı, bir yakım dolaşıyor, yil· kulOb dahlllode disiplini boz· 20 20000 tebaklıd ihracatçılar tarsfıOtıl"' 
Anam, ksdınlar, kızler, thtl· zünfi benden gizliyordu. Bir doğundan kulQbce nrilen bir lOO 20000 alınmıştır, stok olarak dôtl 11~ 

" (1500) 

" (1000) 

yarlar, kışlağıo ortasındaki mey. aralık baoıı; senellk ceza tasdik edil'lllştlr. 
21000 

lçerde de 3 bin b11lya p90'dlr· 
dımhkta toplanmıştık. Karşı dığ · - Sen yat -dedi · yavrum. Gelecek haftadan itibaren 

300 bulunduğu tahmin edllıP1eb"t~tf'tJ 
" (200) 

" (70) 

ı d U kulüblerln teftişlerine başlana· 562 28100 ı 
arı seyre fyorduk. ykun gclml~tlr. Almanya'nın p11rouğa df 

BI f k caktır. Kararlaştırıldığı Qııere 1500 60000 0 1 
" (50) 

(40) 
z m llcr knybolmoşlardı, N edense yatmak istemiyor· çoktur, bu ldbaı:la kontr ııf 6 NIHn 9;15 tarihinde Hat e• 

sayıları her halde lklblnden dum. GözQmde uyku yokta. 5200 493100 lreslnln yeni m6eaadesll0 fı'•' 
" 

18 de fzmlrspor saat 19,30 da 
fazla idi. Gc'Szden uzaklaşmış Beklemt k fatfyordum. HP.r ık· Şarkepor, 7 Nisanda saat 18 de 22500 " (20) 337500 larda hareket olacağı ,el ct,ı 
Jar, fakat se leti duyu layordu. şam beni Ağam uyuturdu. Se· Türkapor, Hat l P,30 da Altın· 25000 Adet 8:l0600 lerln bir miktar yakıt e 

•B~ağ~ı~rı~şl!n~r,~ç~ığ~r~ış~ln;r~ge;!.,~ly~~~;;d~u~ . ...;,*~Bi~m~l~çı~k~o;rm;:a:dı~m:,~b:l;r.:k:eç:e~,0:f:n~~o;r:d:u~,.::8~N~t:sa~o~d~a~s~a:•~l~l~8•:d:e.: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::•:llM:::•~~t:•:h:m:i:n.;ol~u~o~m;a~~~t;ad;ı~r~. '!"!'~~~.odt 
çok, çok şeyler .. Günlerdenberl dolaşacak, ~ene şu ağacın göv- - Bent böyle sQkıll fç~Of 

~#<i 

~ TEi ).RASIND~ 
., ... .,, 

'lefrika numaraeı : 14 Yazao: Orhan Rahmi Gökçe 

- Maluuuom, efendimiz pek Muzlk, seven bir kalbe başka 
ıeydtrler, şey, işte, şey.. tılrlü hhab eder. Bu akşam 

Ben hanları yazarken henüz herşeyl ona itiraf ettiğim ak· 
çok erkendf • Çt'}Jler uyanıyor. eamdı. Ono gene yolda bekle· 

Siperlerde hareketler başlıyor.. mlştlm. Beni görünce Irk.ilmiş: 
Gene maziye dönüyorom. - Siz misiniz Nazım Bey 

Bir gftzel akşamdı. Ay yok. Demişti. Dadı, gerideydi: 
eellyordu. Deniz, bu ay ışığı - Evet ·dedim· Hışmet 
ahında, gOmüş renkli, durgun Hanımefendi bendenlzlm. Ge(( 
bir göl hallol almıotı. Denizde menlzl bekliyordam. 

birkaç sandal vardı.. İçinde Bu söıılme mukabele etme· 
erkekti, kadınlı üç kaf fle te· miştl: 
gaonl ediyorlardı . Mandolin - Nevin O anımdan bir 
ve kitara &esleri il d h b ? ge yor u. _ ı er ... 

- Hayır, heniiz yok .. 

Yanyana yürüyorduk. Ara· 

mızda tehlikeli bir sükut bıo· 

lamıştı. Kalbim için için kona · 

şoyordu. Bu arılık ona: 

- Stzi rahatsız ediyor 

muyum? 
Demiştim. Şaşırır gibi ol· 

muştu: 

- Hayır, niçin rahatsız 

edeslnf z Nazım Bey .. 
Artık dudaklarımın kalbi · 

mlo di k işi l!ökülmüştft: 

- B,.nf bir parça dloltye· 
bilecek mfalolz Haşmet Hanım· 
efendi? 

Diye başladığımı hntırhyo · 

rum. O kadar yakındık ki, 

yotkuoduğuou,blle duymuştum: 

- Blrşey mi eöyllyecekstntz 

Nazım Bey?. 

Dedi. 

- Yalnız blrtey değil -dedim· 

çektiğim ıstırablır, zauordlldlği desine yHlaoarok, gözlerim dlnlemenlzden bile oınfdtı Jllf 
kader kOçdk ve az şeyler yaolı yaşlı, sizi bekUyeceğlm. mtıyorum Haşmet HanılP" ti' 
olamaz. Sizden ne umablllrdim?. İyi kalbiniz varmıo. BaokasJD• .,,,9 

~usuyordu. Adımları ağır· düşOnüo.. mlşelnlz. Onu, hf r ap•'' ~ 
f1Je 

laşmııtı. Ay, yilziloe 'Vuruyordu: Ben eadece herşeylol veren, katı gibi boşaltab gfrt ~tl' 
_ Beni sadece dinleyin fakat bunun karşılığını istemi· Sizden ne teselli, oe de 

.dedim- buna mukabil slzdtn yen bir gencim. Hiçbir zaman hamet bekliyorum.. 4~ 
hiçbir şey istemiyorum. Hattl ıaadetlnlzfn zehirlenmesine de Bıoını kaldırdı. Gözleri 

kalbinizi bile istemiyorum. tahammülüm yoktur. Bu feragat, maoh dumanlı, mmldıo~\.~· 
F k l 1 d 1 b seven bir lnean kalbini mubak· v• a at ç m e pae anın u Hh· _ Kalbim -dedi· 00uo ~ı 
rabın dftğllmünQ çözmek le · kak ki çok barpalar. Fakat tJIC 
terim. ben bono, ciğerlerimi söker kında benden baob 11( 

kimse aelAhlyetle eöz e6f P 
Biliyorum ki, sizi ıevmekle gibi koparıb uzıtabfllyorom. 00 

büyftk bir hata işledim. Siz, Evet, her seven lnaıan karşılığı· mez Nazım Bey... Ştl ıe~ 
bayatını başkasına vermiş, baş · nı arar ve on on için mııstarfb biliniz ki, cemiyet 1 çlode ff 
kasını eevmlş bir kadınsınız. olur. Bense, hiçbir ıey isteme· vacın mfttekıbll bir k•1~i 
Bo hatanın bana yüklediği den sevmeğe azmetmiş bir kalb dimağ, ruh iotfrakl ve • ıol 
diğer bir ıstarab vardır. tıoıyorum. Benim ıstırabım, olduğuna dair elimizde tt ,~ı 

Burada daha belki bir ay elbette ki daha korkunç, daha yoktur. Kaldı ki, bütün f' P, 
kalacak ve bırakıb gideceksiniz. ağır, daha cehennemi olacaktır. lır, bn saadetten çok 0;,~ 
Benee her akşam bo yol Qze· Haşmet, bıtşını fğmlş, din· Bizde izdivaç mdeHeeesl o" ı 

rinde serıerl bir ~ölge halinde llyordu. - Sonu 11
' 
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Manisa'da ı M O n~ t 1LJ1 ~ O 1 9' Denizli'de _........ . em e ~ <9 ırıı al IY <9 lr e lr u 1 Vergi işleri .. 
Güzel Bir l\'lü-
ze Açacaklar .. 

•• 

Denizli'de Çir
kin Bir Hadise .. 

Hiyerapolis 
Harabelerinde. 

Vilayet Meclisinde 3o Kişi Bir Kadı· Sıcak Su Kay· 
konuşulan işler.. nı Kirletmişler.. naklarında Banyo 

__ ........ -ti .. __ _ 

Valimiz Murad Germen'in Denizli (Bu'!lueıi) - Denizli · 
blmmetlerlle Muradiye camii nln Salihağa köyünden Meh- yerleri Yapılacaktır. 
dıı medresesi milze halfne 

0
Plr· met kızı Ümmiban hapleha· ) V il Denizli, (Hususi - a miz 

inek 6ıeredlr. Yapılıtı htbarlle nede mevkuf bulunan kocuı 
Bay Fuad Tokeal'ın gayretile 

lllftze olmağa cidden lAyik olan Arab Moetafa'ya kaçak çak· 
geçen sene, Denizli'ye yirmi 

bu medrese binasını gezen ve İtal mak tatı verirken yakalanmış, 
, kilo metre uzakta Hlyerapolle 

Ya dakl mOzelerl gören bir zat, ü8lünde 1 O tane çakmak taşı 
bl (Pamukkale ) barabtlerlnfn al· 
nanın fntthabındıkl isabete bulunmuştur. Kaçak eşyayı 

b ld ğ n f tındaki Edrllköyü'ne kadar bir 
ayran o u onu, muze tes satı satın aldığı bakkal lbrahlm'ln 

biti b b' ı dl yol ,.e bu yol ortasından ~ çen 
nce, o ınanın ş m ye dükkAoında da (800) çakmak 

kadar gördOğCl 200 den faıla Çürülcsu · Menderes ftzerlne ~6 
taşı ile 3 ktlo kaçak barut 

Qıftze binHınıa en eüzellerln yakalanmıştır. metre uzunluğunda ayakları de· 
den olacağını söylemektedir. mir bir köprü yaphrılmışta. 

Denizli (F1ueue. i) - Denfzll· 
Afftze yanında, san'at ltlba Eclrli'd~n harabelere kadar 

tile çok yOksek olan Muradiye ye bağlı Çakmak köyünde İsa olan bir kilo mP.tr~llk dik ve 

Ctmllnio bulunması, m6ze hl · çavo, kız• dul bayan Fatma, yalçın kısman yolu da tamam . 
llaıına ayrı bir hueuıiyet ve· ayni köyde Sıvu 'la İbrahim lannıı!J, tekerlekli büt6n va"ıta 
'11>ektedfr. Valimiz :aülhakat- ile birlikte yaşıyorroa, . Bunu lar da harabelerin içine kadar 
llkl eıerlerfn toplanmasını em gören ihtiyar heyetinden bazı "ıkabllmesi maksadı batarıl . 

Aydın'da Vilayet 
Meclisi lşlPrİ. __,. ............. ___ _ 
Maarif Tahsisatının 
Azalması Vaziyete 
Dokuomıyor. 

Aydın, ( Hu~usi) Vilayet 

genel meclfel, işini bltirlb 

dı~ılmıştır. Varidat büdceei 

564-988 liradır. Muhtelif devlet 

ver~llerindeo vil~yet hissesi 

254 718, yol parueı nakdi ola 

rak 2-10696 ve heden mükelle· 

f iye ti olarak 42000, muhtelif 

varidat da 27575 liradır. Mas 
rafta maarif büıfcrelnde geçen 

ecnrye nlebetlö 39 bin liralık 

bir eksik vardır. Fakıtt vaziyet 

ve kadro IRmamen muhafaza 

rdflectıktlr . Yalnız yeni pazar 

Akhisar'da Gü-
zel Bir Müsamere. 
TiltOncnler Bankası 
Kongresi de Toplandı .. 

Akbbar, (Buauai) - Ai.hiear 

TüUlncüler bankaunıo sLne!lk 

toplantı11 Perşembe gllnft fımir 

Nafıa komleerl Nabi Atat huzurlle 

yapılmış ve bir eeoelf lt meclisi 

idare raporu ve blAnço okon· 

moş ve tHdlk edilmiş ve meclM 

idarede lnhlldl eden azılı~a Ul 

tüncü İmamzade .Adil, banka 

müdürü Halll Hilmi, Nuri Ka 

r~göz oğlu ve Haydar Kaytae 
eeçHmiı:lerdir. Büyüklrrtmlze de 

tazim telgrafı çeldlmeEi hakkın· 

daki teklif alkışlarla kabul r.dll· 

mfi, yeni mecllal idareye mu· 

vaffakıyetler dilenerek toplan

tıya nihayet verilmlttlr. 

~tnsamerc: 
-v yatı mf'ktehi, gı1ndilz mektebi 

retmletlr. lan ile yirmi otuz kadar klşt, mıatır. Hllalfabmerln haıırladıı:rı mli · 
U ı v olacaktır. Hastannye 2000 lira· .., 
--um"ı mecıı·s·. brahfm'ln f'vlrıi hHarak kP.n · Hl 11 • ff ı ki c ı p b a .. L ..... yerapo s te ş • ı, myevı samne ı"r eroem e g nu a .. oa · 

dl·aı'ul bir oda.ıa kilı" tle l l 1 lak cerrahlyr. alalı ve btr huz 
Vll•y·t georl kurultayında 11 0 ~er k k ki d B T Si d il • " sıca su ayna arı var ır. u mı eyyare Df'masın a ver · 

k 1 d ki J lttkt makinası alırıaı•aktır. DalmıA en llJaarlf Jnzlbıt m•clls ll'"alığına ve U( ını a re . en sonr11 f A fd b 1 ı ıı.ı 1 d " ~ kaynaklarda {usuıı arece an· m ştır. ı' ılsamne açı ıoın a cüm· 
1l11>umS meclis •yeslod .. n Bay lıayıı;ıo hir halde hırakıh kaç i 1 h cümene gene e111d üyeler (llıty b H f •-u "' yolar yeptlacağı da ııev nç e a· urlyet alk ır11a,.ıı gençler 
S.ltbfddfn Asım ser.flmfatlr. mıı,ılardır. Zabıta vak'a failleri· F..t<·m Kadri, Uay Emin Akkayn, t 

... ., ber alınmıştır. bındoeu taralmdan atiklil marşı 
935 yılı arazi verırfet taksh ol moydana çıkarmıştır. Bay l:ımatl Hakkı Akdeof~ ve 

" ' ) çalınımo ve ayakta dinlenmtı · lr. 
lnGddetlerl all-uetos ve ikinci Dı:nlzli ( Ruemi) - İzmiı- N az.ı· ı ıı· ( e Bay Vefa Taıhsn) sr.çildiler. o ~ Bondarı sonra Bllallahmer 
teorin ve bina veralsl taksit mıntakuı lnblearlar müfettişi • d (il ) 0 ı. 
Qı"dd " B l d" p •"'-Y ın, usu11i - O&tor <'emlyeıl reisi Doktor Bay Ziya 

u etleri r.ylul ve birinci Bay flıkkı buraya gelrulş, in · e C ıye, a-h Bay Muhsin Halkevlnde grlb Gülüm HilAllaboıer'ln tfmdfye 
ilan olarak teebft edilmiştir. hisarlar muamelatını tefrişe muk Dokuma L-,dl)· 
K ,--. a bakkınt.Ja bir konferans Vt•re· kaıfar yıptı~ı işler hakkında 

1 
nlı kazasına bağlı Karaca- başlımıı,ıtır. 

•r köya Alaşehir kazaema bal7 ------------- rikasına Yer Verdi.. rek hRBlHlığın bir tarihCP8İoi birkaç fÖZ @öylemiş, müsamereye 
lınouttar. Borlu nahiye mP.;· hususunda çok kıskanç d11vra · ) 1 yaptı, teııiıl~rini ve korunma ha~lıomıştır. M Qsem .. rede nazarı 
~ mldıo\ından şlkoyd etmiştir . Nazilli, (llnsuııi - lelPdl 
tılnde cuma günleri btr hay · " 1 f h lk "areluinl anlattı, Kouferansdan dikkati ce\brdPn Ct>roiyetin bir· 

Valimiz Bay Murad Germf'll'I yem z, mensucat a r usına .. k f d k J ki 1 
tın pazarı a"ılması kararJaatı 14~f'7 8 hl sonra bır de kone"r v ... rı"ldl. ço e a ılr ı 14 gd rmeğe mu l ., v bn i,fn lzmlr'in Manisa'ya ,, ) ' rnt:lrf! mura ,aı arsa ' •- " 
tı lllıştır. Manisa'nın Yilnddaaı b i 1 F b ik vaffek oldu~n DıırülbedRyiln 
d o köy verip vermemesi mee'rl•st le erdi etro şt r. a r anın /" ......_ (U t "b ıı.1 l ) h d (Pi er kö ü h l k .. f ' a.ıı e ., o Ja Bı veya u ş · 
1( e Y mu tar ı muamelesi olmadı ğım, köylü nereden ko müılür ve müheudi 1 geldiği F 
apıkaya muhtarlığına Görde· "bl h T k R -4 ran~JZCa kin t ey.ıt') Beyan Halid~'oln 

Ü«'nlzll (Busmi) Vll6'et ~fi· 

nel kurultayı, bina vergiıl lak· 

sftlerioln temmuz, birinci teı· 

rio, birinci kioun "" mart, 
arazi vergfıl takıltlerlaln df' 

eyhil n ikinci teırlo ıylaraodı 

tahsllfnl kararlaıtırdı . 

Bozdoğan'da Mekteb, 
Yol Faaliyeti Devamda 

Bozdoğan ( BusueiJ - Kaza· 

mızııa geçen yıl yaoao mcktt!b 
yerine yaptırılan modern mek· 
teblo yıpısı hızla ilerlemekt., . 
dlr. Buraya villyet büdcesılod" 

5000 lira ayrılmıştır. Yapı, 
yaz aylarında bhhllecek •e 

gelecrk derıı ırnf':ıfode yeni 
yapıda drrelero ba~lanacaktır. 

Yol faaliyeti: 
Kazamızda kurulan lı.öy rol · 

lan sayeafode birçok köy yol · 

!arı yaptırılmıt ve bu arada 

kaza ile Moğlayı birlrıtlr"n 

yol da bhirflmfotir. 

Yeni caddeler: 
BeledfyP. y~nı yıtpılao mtkteh" 

yapısının arkuındakl ıebze 

bahçelerini fetlmlAk ed~rt>k 
yent caddeler açmı,tır. 

Snrekavı 
İzmir avcılarından bir grub 

Kavakhdere charmıfakl orman· 

larda bir ıiirbkavı tertib etmlt 

ler ve bet yılun domuau .ur· 

mutlardır. 

Kayıp Aranıyor 
Getirene 25 lira verilecek 

"Longlnes,, ahın bir kol 11111 

dilşürülmflştOr. Bıoka hantnda 

Bay Şerif Remzi'ye getirene 25 

lln mükafat verllect>ktir. 9!l7 

' 

)ayca işini görüyorsa onu yııp gı müta a~sı'I ür ve us Ö 8 b Y l kö ü b ıı b mono\oglaridl. llilhetısa /. Turk 
11 unue ar Y ma 8 e • manın bfr vazife ol11cal!ını, bo heyeti de gellb l t!tklklnlne. Dersl.erı· d d ı Hııar b · ti 

l 
ilde Kurttotan köyOoe bağ L 

1 
. 

1 
. 

1 
d · · çe bakkıod11kl monolog birçok an ° ayı ıa mer cemıye 

1 .. öy erın vf Ayetırn z en ayrala · başlamış, belediye, fabrikanın idare heyetini t•kdlr n tt'brlk 

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

nouttır. o· · I l .ı h alkı~larla kar,ılal mıştır. Mü@a 
T rak Ödenıiş'e bağlanmalarının müstak bd vaziyetini gösreren IJOn ün vP.rB teeinue ta !'İl ederiz. 

1 orgutla kazasına bağlı Ve - kö I" ü f · k görmü~ bir zat tarafından merede bir Bayın tarafından 
ller, SOleymanlar, Kerpfçltk y u~d o men eat;ne ço uy· bir albüm hediye etmlttlr. Bey· Fransızca meraklılarına ve piyano ile uluHl musikimizden Hırınzhk: 

ka l Ô gon ° uğuna söy emiştir. et, lzmir'e dönmüatür. P b L H'I il 
b 

Y erinin demi, kazısına S I I I v imtihanlara hazırlanmak isti · parçalar çıılınmı,rır. Geoçlerlmi erı,em e giloft a-.oamı ı l · 
•ğlanmHı taevf p olunmuı,ıtur. u lan yay 881 y<> u: l\fekteb: zin ağız armoniği ile Onuocu abmer Cemiyeti idare heyeıl 

T Valimiz, Maolea dağlarında yen ortamekteb talebelerine C b . l 
1 Ô urgotlu'ya bağlı köylerin sultan yaylHı denilen hava!!ı ve Mektep inşaatı devamdadır. ucuz Fransızca dersleri veri· üm unyet marşını ça ma arı azaıındao eczacı Bay Saffet'io 

k demlı'e verilmesi konuşulur· suyu ile şöhretli mevkiinden Yazlarlı.öyü mekteh inşaatı bit. lecektlr. İulyenler Karatat 9 da alkışlarla karşılanmıştır. Bun· evine, alleslle beraber m611me· 

k ' 11 azadan bir zat, Manlııa berkesin istifadesini temin için mek üzeredir. Hamzalı köytl eylul sokağında 51 numaraya dao sonra (Atk Kurbanı) filmi rede bolonmaaından btliııifade 
•ıalarıoa pek yakın İzmir boraya giden yolun biran evd nün yarıda kalan mekteb in. müracaat edebillrler. seyredilmiştir. Akhisar halkı · bırl!ız girmiş n birçok eıya 

;,aylerinln Manfea'ya verilmesi yapılmasını emretmiştir. şaatına yeolden başlanmıştır. J mıza güzel bir ııece yaşstlı~ın· çalmıttır . 
............................................................................ ~iiiiii.iiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil..ıl--.1111 .......... ~~~~---.. ............ _ 

Osmanlıcadan Türl~.;eye Karşılıklar Kılavuzu No.5 
l - Öz Tnrkçe kc'Jklerden gelen sözlerin karşısma (T. Kô.) beldeği (Alameti) konmuştur. Bunl"ruı her biri hakkında sırası ile uzmaolanmızm (MlUabusıs) 

Y•ıılarım gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi i~in, gereğine göre~ Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 
3 - Kc'Jkft Tilrkçe olan Kelimelerin bugftnkn. işlenmiş ,.e k ullantlao şekilleri alınmıştır: Aı;h ak o}an hak, aslı fi güm olan hnkn.m, Tnrkçe "\:ek,, kôkQjtden 

8elen şekil gibi. 

Bedeni - beden (fr.) ser· 
Pore 

k Ôrnek: bedeni itinalarla 

11 
' 11dlnl korumak-, yalnız kendi 

t tfılne değil, büUlo yurda 

1"1deıt bir ittir. Bedensel özen· 
ttl l 
~ e 'endin( koromak, yalnız 
r_~lldi özQne değil, bütün yurda 

deli bir iştir. 
fted'etmek - başlamak 
lledJ - baolama 

._ 8edevi - göçer, göçebe (fr.) 
0ınade 
lledhıh 

--·· . eıUant 
ô 

kötücftl (fr) 

2 - Dolunay (fr) plelne lune 

Bedreka - Kılavuz (Cr) golde 

Bedzeban - köUidll 

Begayet - pekçok 

Örnek : Düşman kartııında 
pekçok korkuya düşen, müva· 

cebel id~da begayet duçarı hnf 

olan 

B"badır - bahadır (:l) 
Behane - bahane (4), (fr.) 

pretexte 

Behemehal, berhebal - Her 

halde, (fr.) en toul cıs 

Beher - herblr, her 

Behlmiyet -· hayvanlı, (fr.) 
beetlılfte 'llt.eflle~: bedhah olan insanın 

ita ti tyl olmaz. Kötüciil olan Behre - pay, üleş 
..... ö ile n sona iyi olmaz. rnek: l - Onun füanlyet 

ı.a,1 dbablık - köUlcilllük(fr.) ilminden biç behreıi yok, onun 
Ôeiltance dil biliminden hiç üleşl yok. 

dı._ tQek: bedhahlı k eden keo . 2 - l yutkleriolzden biz de 
~ell~ eder. Kötücftllak rden, behremend olalım, iyilikleriniz. 

~ile eder. den bfz de pay alalım. 

~ dbu - huyıuz, kötftboy Beht - şaşkınlık, (fr.) eton· 

(') dta - bediz (fr) mervellle nement 

\e l'Qek : 1 - buz deryaları Behta uğratmak, mephut ol · 

ı,tı tfllde tabiatın birçok bedia· mak - şaşakalmak 
'S-ı"• leııdilf olunur, buz de- Bele - zarar (T. Kö.) 
~ti tlıerlnde türemin birçok Örnek: Bu 1~1 yapmanızda 
~ '1~rlrıe raeıgeltnlr. 2 - bu hiçbir zarar (bele) görmlyorum. 

~ı.~ll parça, bir bedladır, bu Bekılr - ergen (fr.) celi· 
~ parça bir bedizdlr. baıalre 

1 - Bedir (f.Kö.) (2) Beli, brlıl (T. Kö.) 

BelAgat, uzdillik (fr.) elo· 
quence 

Örnek: Bu hatip be\agatile 

hepimizi teshir etti, bu aykaç 

uzdilllğlyle hPplmizl hüyiiledi . 

Beliğ, uzdll, (fr.) eloqoeot 

Örnek: Onun kadar beliğ 

adam peUz bulunur. 

Belahet, aptallık, alıklık (fr.) 

Idiotie 
BeldP. (medlM anlamına), site 

(T. lı.ö . ), ( fr.) çite 

Belde (şehir anlamına), ,,.bir 

(şar'dan ), (fr.) vllle 

Bel'etmek, yutmak, (fr.) eng· 

loutlr 
Bill'um, yutak 

Benam - ünlü 

Örnek: Yiğitliği ile ünlü 

şecaatile benam 

Bend - bağ, (fr) Hen 

Bend (Su bendi anlamına) 

bftgd, (fr.) barrage 

Bende - kul, köle, (lr.) 
esclave 

Bender - i~lek iııkele, (fr.) 
vtlle marltime, port de com· 

merce 

Beni - oğullar, (tr.) f tle, 

eofaots 

Örnek: Beni lerail İsrail 

oğulları 

Ber - ürze, gibi 

Bervea,;bl ati, tJeneçht zir -

aşağıda (bak: atlyen) 

· her - gc"ığiiı 

Örnek: Srmenber - nk gö· 

ğüolü 

· her - alau, götüren, ge· 
tiren 

Örnek: dilber - gönül alan, 

peyamber, haber getiren 

Beraber - beruber (T. Kö.) 

Rerael - berilik, aklık, (fr.) 
acquhtement 

Örnek: onun bera"tloe bü· 

tiln onu bilenler şahittir, onun 

berlllğloe bütiln onu bilenler 
tanıktır 

lif!raet - berllcnme, 
J11nma 

ak· 

Beraet etmek - berUeomek, 

aklanmak, (fr.) etre acqultte 

Örnek: beraet etmesinden 
çok sevindim, alı.lanma!Indan 

çok sevindim 

Beraetl zimmet mazbatası '5), 
birlik keadı, aklama keadı 

Beraet (Maaumiyet anlamına) 

- Arılık, (fr.) lnnocence 

Berakle - Tersine, (fr.) A 

l'envers, par contre 

Örnek: Mee'eleyl beralds 

edelim, eoruma tenine çevire· 

llm. 

Bent - ber1t (T. kö), (fr.) 

brevet 

Beray - için 

Örnek: oraya it için sini' 

oraya b"rayı maslahat g~tti. 

Bereket - bereket (T. kö.) 

Berf ·- kar, (fr.) nelge 
Berıı;üzar - andaç, (fr.) &ouvenlr 

Örnt~k: şu el yazınız, ınÜ!la · 
ade edereP.nlz, bende bergftza · 

rınız kalsın, to el yazınız, tzin 

verirseniz, bende andacınız 

kalınn 

Bergüzlde seçkin, (fr.) 
select 

Örnek: aeırı bergOzldeelle 

şöhretşiar olan, ıeçkf n iz erle· 

rile üo alan 

Berhava etmek - uçurmak 

( fr.) fal re sauter 
örnek: ufak bir dinamit ko · 

ca bir kaleyi 

etti) 
Un peu de 

uçurdu (berhava 

dyaımlte sof fit 

4 falre Huter un grande for-

teresee 

Berhava olmak - uçmak, 
boşa gitmek (fr.) eauter 

Beri (münezzeh anlamına) -

arı, beri (t.kö,), (fr.) ekxempt, 

affranchl 

örnek: kaf fel meeavlden be· 

rldlr, her türltı fenalıktan be· 

rldlr. 

Berlyyftzzlmme (bf'net ka· 

zaomış) - berilenmif, aklan· 

mış (fr.) aequitte 

Berid - ulak (fr.) mea•• · 
gf'r, coorrfer 

Berin - yftk11ek 

B.-rfye - çlU (fr.) d~wrt 
Bt:rk - şlm8ek (fr) r ı.;ı afr 

Berk - yaprak (fr. feoiJ'' 

Berkarar olmak· de durmJ 

(fr.) &e mainıcnlr 

Örnek.: d6t6nceılnde dura· 

yor, fikrinde berkarardır 

Berna - genç 

Berr, berri - kara 

Berrak - duru, (fr.) Um · 
pide 

Örnek: berrak bir ıemı al · 

tında meşcerede kett6gGıar et· 

mek, duru bit gök altında 

ağaçlıklarda geıib dolaımak 

Berreo karadan, (fr.) 

p1r terrr. 
Örnek: araya ukeri b.bren 

göndermek dıha kolay olur, 

oraya askeri denizden gönder· 

mekten ise karadan gönder · 
mek daha kolay olur 

Bertaraf - bir yanıt, (fr.) 

a part 

Örnek: faka bir yanı, lAtlfe 

bertaraf 

Bertaraf etmek - ortadan 
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MarsiJ.va v •ı "- u A M } • • ment namına avukat bay Nuri M(Ukiyetl ıçık artnmı ıost Moskova.'da 

Mühim Şey-
J ) ayet fil U mı ec ısın• Fettah Eaen'e söz verdi, bay tile ve 844: numarala emlAk fi c· a etİ Nuri Fettah; toplantıda Defter· eytam banka1ı kanunu mod' 

ler Konuşuldu .. 
~ın Y d D •• G 1\f •• k ı dar bay Kenan Yılmaz'ın ver· hince blı defaya mıheoı 0 1..J 
Tahkikatı.. e U ll eçen _ uza e er. dtğl ızahat dzertne arazı ,,arıne artırması 11 .5.935 et 

~---····•·••92--~- •···· - Başı ı inci yüzde - Başı l inci yüzde - Başı ;J ncü yüzde - Avukat bay Ekrem (Ödemiş) 
yet elçisi Potemklni kabul ede · tikleri zaman büyQk bir it Bn sarada Avukat bay Kemal müzakere şeklinin bir uısule 
rek ken.dtslnln Moskova'ya mu· görmeğe gittiklerini blllyorJar· (Menemen) ıöz aldı ve varidat bajllanmasını, enel4 büdçe en· 
tasavver seyahatine dair görüş· dı. KendUerl Franea'yı iki bOdceılnde yol vergisi tahmini cümeolnfn umumi mntaleaları 
müş ve lhtimalkl bu seyahati ayrı gurob halinde girmişler miktarının çok yflksek oldu· Ozerlnde dorulmnını ve söz 

teyfd edecek olan projeler ve ve Fontenblo ile Parle'e git· ğunu, 41 bin Ura azıltılması söylenmesini, blllbare fasıl fa· 

ezcOmle oırk anlaşması hıskkın· tikten sonra Valicko Rayemlo fcab ettiğini söyledi. sıl mftzakere edilmesini tekUf 

da mfl~terek tetklkıua bulun· ve Kava Ternfk, namı diğer Vali General tekrar söze baş etti. Üyelerden bazıları fasıllara 
muştur. Kramer arkadaşlarından ayrı· lıyarak işlerin iyi görQlmeısl geçilmesi tekllflncle bulundu, 

En sonra 8. Laval Hıbee larak fptlda Avlnyona sonra da isteniliyorsa büdcenln geniş to· Vail General dedi ki: 
sefirini de kabul etmiş ve Ekeaxe girmişlerdir. 9 llkteş· tulmaeı ve c/Smerd davranılması - Gecerfz. Fakat bfitün 

sefir her iki memleketi alAka· rinde Kva Ternlk sarışın ka· lbımgeldlğlol söyledi ve dedi ki: konu~malar boşa gidecektir. 

-·--

dar eden eski bir tıkım idari dını bulmaya gittiğini eöylf · - B:r ıırkada,ımız bütçenin .Müzakerenin klfayt:tlnl mi reye 
mesailden bathyarak lhtHAfa yerek dl~er iki şerikinden kırkbtn lira tenzil edilmesini koyalım, yoksa varidatın artır· 
mQtealHk herhangi bir noktaya uzaklaşın.~ '7e M. Barto'yo öl· söylüyor. Mtts'ele hamuru ye· mı şartlarını mı arayalım, bu 
temas dahi etmemiştir. dilrmüşUir. tlrmek mea'elesMir. benden iki şekil reye koyacağım. 

Londra, 30 (A.A) _ Bay ------------- çalış'llak ... Hangi rakkamı elime Müzakerenin kifayeti reye 
Ed il S 1, Stalfn arısında yapılım e:örüş 1 1 ı k ld k• ki ı ı k td d en e ovy1:ıt tusya idare· ., ver rsen z, ona göre ca ışaca onu u, ae ız ş e a ır ı. 

il 1 meler pek kıynıP.tli ve men(e- V 11 G l c er arasında yapılan görüş ğım. Tekliflerin bol olduğunu a enera: 
melerin mevzuu veya tema· atll olmuştur. da hahrlatmak lısterlm. - Şu halde arkadaşlar büd 

Yüllerl h kk d hl hl • Bay Edıı:n bu0ırüo bay Lltvl· 1 1 1 1 b a ın a ç r reemı Hay Yusuf Ziya (Bayındır) cey gen ş eteceğ z ve una 
malumat verilmemiş olmasına nof lle birlikte Moskova ile taşocaklım varldatlle g,.çmfş Ji\~um vardır. Encümen şef Jerl 
rağmen İngiliz gazetelerinin civarını gezecektir. Akşam üzeri sendcrde foşa edilmiş olan ve grup halinde çaltşeıolar. Varl· 
bay Eden ile beraber giden İngiltere sefaretinde bir akşam hl t 1 1 h 11 dil datın artırılması nokll sından 

varidatından vllıiyet hissesi için marteıl gilnO saat 14 ~ 
11357 lira, ıynl verginlnl Ma· lzmlr'de haktlmet konağıodJ 
arif hissesi için 10113 lira ikinci icra dairesinde yapıl•' 
zam yapılması muvafık gördl· üzere 30 gcın müddetle .,11 
dOğü ve bu ıınretle varidat lığa konuldu. 

bftdcesine 22 bin Ura zam Bu artırma neticesinde a1ııl 
yapılarak bftdcenla 1!586,l~O bedeli tahmin olunan kıymetli 
llrıyı f bl4ğ edildiğini bildirdi. yüzde yetmft be,,lnl bulun• '' 
Arazi verglslnln fazla tıhıll çok artırana ihalesi yapılı~ f) 

edileceği hıkkındıkl tahmin; tır. Akel takdirde 2280 ad_. ~ 
bu verginin köylüler tarafından ralı kanuna göre satış geri bl' Q 
zamanında duyulmamış olma· rakılıcıktır. 

sından ve bu yOzden bu yıl Satış peoln para ile olıJf 
bekaya vergiden ehemmlyetll mQşterlden yalnız yftzde I~ 
tahsilat yapılacağından doğmuş buçuk dellAllye masrafı ,ıı 
tu. Varidat bddçesi bu mikdar nır. İşba gayri menkul O., 

rf nde herhangi bir şekilde b•~ 
talebinde bulunanlar ellerlodt~ 
resmi vesaik ile birlikte ytr 

62lerfnden reye konuldu ve 

onaylandı. 

Çarşamba günü baytar, zt . 
raat ve idare büdçeleri gfüü· 

şülccektlr. 

lzmir 2 inci icra: 
memurluğuııdaıı 

gün zarfıoda lzmlr lcrll1'' 
müracaatları lazımdır. 4 

muhabirleri görüşmelerin sa· yemeği verilecektir. Bay Eden na verg si >u yı ta 8 e · k'k 
1 mtı başlar.acak olen binalar tel ı ıtt yapsın ar. Çalık zade samlye ve ııaire. 

dece 3 şubat )ngillz Franmı yımn akşam Varşovaya hareket varidatından bOt\e 30 bin llra Ray Ahmed 'ükrü (lzn.ıfr) nln emlak ve eytam bankaem 

Akel halde hakları tapu ,i 
clllnce malum olmadıkça p•1 
la,madan hariç kalırlar. 29 4 

19:15 tarihinden itibaren .,rı 
name herkese açıktır. t••1• 
olanların ytlzde yedi buçuk 1' 

minat akçaeı veya mlllf bit 

banka itibar mektubu ve 933 
beyanatlnda menuu bahsedilen edecektir. 

kadar bir fazlalık olaca~ını söz alarak devlet büdce!lnden dan ödünç aldığı paraya mu 
mes'eleler fizerine yapılmadığı, latan bul, 1 (Hususi) - Bay 

tahmin ettiğini söyledi ve bıı vlldyet büdce&ine yardım im kabil bankaya lpot"k eylediği 
fakat ayni zamandı İngiliz. Eden Moskova'daa Vareovaya 
S teklif to reye konulmaeıoı l5te kanı olnb olmadığın; hu şeklide izmlr mı!s'udlye mahallesi gay· 

ovyet münasebetlerinin muh· hareket etmiştir. 
fil. bay Nuri {l'cttah füen bn bir dileğin kanuni olacıt~ım rf't sokak beıml Alem valde 

telif gördnftşleri ftzerlnde ya· letanbul, 3 l (Hueuıi) tf'klife cevab vererek bHhaiiıa söyledi. Vali General c"vab saltan vakfmdan Jcareteynll 2 
pıldığı hakkında müttefiktirler. Motasavvtr Şark misakı Fransız vf'rerek çıkan yeni yaealarla 

G h arazi nrglsindeo fazla tahsilat . numaralı ve rağı ikinci kordon 
azcte mu ahirleri, so"Yyet· hariciye nazırı bay Laval'm büdcenin daha vt:nl ~50 bin 

ı f b ümld edUdlglnl, bakayanın , solu ve arkası emvali metruke 

.,.ır 
187 24 doısya nomaraılle lı t 
2 inci icra memurluğuna ıoOr' S 
caatlan 1140 olunur. ip 

H. iş . No. 166 

Dev Jet deoıit' er n o mOnasebetlerl için &fos.kova ziyareti esnasında imza lira kızandıbıoı ve daha aeçcn h ı JI. " ı ti hd b I ödenmesinde yüzde elli olebe· n ,., anes unu yo e ma ol 
ar z arzularını kaydetmekte edilecektir. gün büdcedekl fiO bin lira •)16 sehim itibarile 34 sehmi .t 

b L k tinde teıızUAt yapılacrıığı hık· "' 11 ı. msv 
ve ta aAkO u birçok senelere İstanbul, 3 ı (Buemi) - açığın ~üçlftkl~ 2,:; bin llraya 1 52 b f h yo arı ve 1 b 61 1 kındaki kanunun bu yıl mnblm ., " sam ye ve şer se m aııan .. 
•e ı o ao büyük iç progıam· Moskova'dan bildlrlllyor: lndlrildl~iol söyledi ve devı ~ t silreyya, Vedat ve hüseyln ef· farı 7 ı·ncı· ı·ş)el...ı ~"' 

ı ı 1 nrldat temin eıiect>ğl tahmin ı.v 
ar a meşgul bulanan Sovyet Rus murahha91arı ile ogiliz büdcesiodeo bfrşey latenwesl dal beylerle 26 sehmi bıyan 

Rusya fd r il ı ı lh t f bb ı d ki o olundoll-u ve onun için bu , a ec er n n su ç n mora as an ara::m a m za· b doğru olmayacuğını blldirdf. fatma Qmmtıhan uhdelerinde (l~ • } • " • d f) 
büyOk. bir arzu göaterdiklerl keresi flllAf la neticelenmiştir. vergi olu 1933 yılına nazaran Neticede muhtelif encümenlerin kayıtlı ve vaz'ıyet raporuna m ettJŞ 1g1n C ' 
nokta!ıada bilhassa Jerar et· Şarki Avrupa Sovyct Rusya'da onbio lira kadar bir fazlalıkla şef !erinden mürekkeb bir en· göre kapıdan glrflfnce sağ ve 28 mart 193ö tarihinde ~ ~ 
mektedlrler. Tuna ml;akına gireceklerdir. 65,000 lira olarak teklif edil cümen teşkili v., yarım saat solda iki oda ve bir salon bir tılacağı Anadolu gazeteslnlll 

Bun on için ise logtlterenlu Moskova, :H (A. A) - bay dlğloi söyledi. mes'ele üzerinde müzakerede mutbak ve mutbak solondokl 8 12 15 mart 935 tarihli oOI 
teşriki mesaisi elzemdir. Bay Eden ile refakatindeki zevat Bay İsmail Zeki Tufan (Ke· bulunması, onaylandı, saat on odadan bahçeye çıkılır, bahçede halarında llAo olunan 23 col 
Eden'Jn Sovyet polfllkasının dün modern garb ean'atı mOze· mılpaşa) söz aldı ve yol vergisi altıda toplanılması kerarlaotı · hıl4 ve banyo dairesi ve Oet arpı artırmasrna iştirak ed" 
muhtelif cepheleri hakkında sini ziyaret etmişler ve orada mükellef terinin bu yıl artac11ğım nldı. katta bir koridor 6zerlnde sağ olmadığından artırma 8 pl,,ı' 
sorduğu suallere söylendlğln., birçok saat kalmışlardır. Oaha söyllyerek ondört bin lira faz· Yarım saat l!ODra tekrar top· ve so~u ve karşılıklı beş oda pazartesi g'1n0 saat 15 e bıtf df 
göre, çok cevab verilmiştir. Ao sonra kızılordo merkez evine lahk kabulünd teklif etti. Bay lınıldığı vakıf bildcenln geniş ve bir banyo dairesi mevcut, mıotır. İısteklllerln evelkl uıo 
bakımdan Moskova seyahati gitmişler ve orada ressam Gre· Nuri Fettah Ei!en ve bıy letllmeslne çare bulunduğu alt Juısmı bodrom ve yağlı boya gösterilen şerald datreslnd~ ~ 
çok faydah olmuştur. kovun sergisini, askeri kablueyl Muetafı MOolr (İzmfr} söz söy· meclis ilyelerlnln yftzlerlndekl ve elektlrUde suya mevcnd mahanede işletme mafettlt1 

Söylendiğine göre dün öğle· kOtüpb11n~yı ve kızılordu mfl· lediler, bazı tekliflerde bulun· manıtdan anlaşıhyordu. olub seklzbfn lira kıymetli evin komlısyon rly•ısetlne mGr•cl'" 
den· sonra bay Eden ile bay zealol gezmişlerdir. dolar. Mecllıı baokanı; büdce encü· tamamının ları. 929 
~~ ......................................................................................................................... ~d~~ 
kıldırmak, (fr.) ccarter uydurmak başkadır, yazmak Örnek: Dıelolerl bakanı gaze· Beytutet - geceleme Bldar, uyanık, (fr.) evellle Uatenlo (ULUS) ta çıktığıO il' 

· · .Ôrnek: her Ulrlü mevanil başka, dftzem uydurmak bao· temize dfinkfl dlyevlerl araısındı Örnek: Bfltdn oteller dolu (6) TOrlcçe'mfzde artık kul· baolımık Ozere bir ay lçlo 

bertaraf ederek maksada doğ· kadır. Beyın etmek _ söylemek, olduğundan, btr arkadaşrn evin· lınılmıyın (lrAm) sö.dlnGn aslı istek edenler yeni bir aoe1 
ru yürOyelim, her türlü engel· Best~kar - dOzemen, (fr.) demek de beytutet ettim, hattın otel· (ıra+m) dır. ileri slreblUrler. Bunlar 'f. MI ~ 
.lerl ortadan kıldırarak vargıya cempoelteur Örnek: derim kt (söylerim ki), ler dolu olduğundan, bir arka· Bid'at - tftreç (fr.) ınno· T. C. Genel kAtlpliğlne oo 18' 
doğru yürdyellm Örnek: beynelmilel bOyük beyan ederlm ki dışın evinde geceledim. v.tlon altında gönderilecektir : ~ 

Berter - daha ytıkısek: bestek4rlar - arısıulusal biiytık Tebliğ etmek:!, film etmek)- Beyyine- kanıt, (fr.) preo"Ye Örnek: dinler her yeniliği 2) Ç b 1 of" ~ ;\ ( " e re,, an ımına I' ~ 

m
··eBerzah - kıstak, (fr.) hth· dOzemenler bildfrmf'k, bflgirmek Örnek: Bu evin kendisine bid'at diye ortadan kaldırmak "bet (bed) " ile, "gibi,, "ılı S 

Beşaret - mfljde, (fr.) bon· İlAn _ bllft ald oldu~uno beyyinıt ne or· ister, fakat terakkinin ılAmed 1 r 
Ô 

ıı:ı mını da veren " r, ar, e '..., 
rnek: l>u beczahııo nasıl ne nouvelle Örnek: gazeteye bir llAn ver· taya çıkardı, bu evin kendisi· gene o bld'atlardır. Dinler her 1 •il" 

• '. L • ur, Or,, ısooeklnden yapı dl _111 
çıucagız, bakalım?, bo kıstak· Beşaşet - gOleryüz, güler- dfm _ gazeteye bir. billt ver· nln olduğunu kanıtlarla ortaya yeniliği türeç diye ortadan Tftrk kelimesidir. Bo keli~~~ 
tan nasıl çıkacağız bakalım? yiizlülılk, (fr.) gahe en1' ouement dl çıkardı. kald1rmık lıster, ıncak ilerle· ,,.,.,....., m. ayrıca (Rıdlof iV.) de · .... ı 

Bes - eJYerlr, yeter Örnek: bizi bOyftk bir beşa· Tebliğ _ bllglrlt Beyzi _ söbQ, (fr.) oval menin beldeğl gene o tftreç~ kll d k 0 ..,.-

.Besalet (bak: şecaat) - yl· retle istikbal etti - bizi bft· İlan etmek - bllltmek Örnek: Beyzi yüz6nde beli· terdir. ıe e vardır 1 mecH lf1 
a.1tllk, yararlık k hl 1 B'd b 1 b "ziynet tezyinat., anlamın• gt J 
Eı yü r gü eryOzle karşıladı. Örnek: cümleye malum ol· ren tatlı bir tebeHflm, söbft ı ayet - aı angıç, at· (3) kelimenin Tftrtçe 

örnek: 1 - muharebede her Beşaşet insanın iç rahatlı· mak üzere lJ§o ediyoruz. Her· yOzQnde bdlren tatlı bir gil· lama (fr.) commene cement ~ekil ayniyle (bağRtır) dır. 
bir nefer bftyfik bir beselet ~ıodan gelir - gftleryüzlülük kesin bllmeei için bllitlyoroz. lftmseme Örnek: işin daha bidayetinde (4) kelimenin TGrkçe 
gösterdi, eavaşt~ her bir er lneanm iç rahatlığından gelir. Beyanname - blldlrfğ, (fr.) Bezletmek - bol bol ver· bu m6şkl1Atı söylemiştim. işin k ( ) d 
bOyük bir yararlık gösterdi. B l d h b 1 d b l LI i şe il ayniyle bağana ar. .~ 

eşuş - gO eryüzlü, (fr.) communlque mek, (fr.) prodlgoer a a ao angıcrn a u güç fta. er (5) Türkçe temiz ıol•ll' _ _, 
2 - 0 mülıtzlm, beealetlle gal 1· oyeux sourlant Ô '· 'fü k Dili T tLfk ÖrneL·, Varını yokunu bol söylemiştim. (•-1) Y 

b k 
• • rneA: r e A ce· A gelen (arı) 11özG Arapçı ... ı .al 

Oyü bir nam almıştır, o Örnek: O, be11u11 bir adam· l ti 1 L t k '- bol verir (bezleder), II plodl· Bldayeten başlangıçtı, (b"" 
teıYmen yı·ğltliğll.. büyOk bir " " m ye D n •ı avuzo çı ırırAeD kökft olduğu gibi Türkçe f t 

o " dır - O, güleryüzlft bir adam· gazetelere nrdlğl beyannam,,ye goe toute aa fortune başta, ilkin (fr) ıncommence· ö d d A (b t) tell 
fiu almıştır. ment s z e rapçı erıe ~ 

dır. göte, TGrk Dili Araştırma ku· Bezm, dernek len (beri) nln karışılığı •e ,,,1 
. Beste - bağlı Beşeri - İnsel, (fr.) homaln rnmunun kılavuza çıkarırken Bezzaz, bezci Bieyylhalln - herh9 lde (fr.) kfldOr. Eısklden halk ,,......~ ~ 
. örnek: dilbcsle, göold bağlı Örnek: Beıeri duygulardan gazetelere verdiği bfldfrlğe göre. BI·, ·sız dans tous lescas, de toute "Aman, şu derttenberl 01'~ 

, Beste - havı, ezgi, müzik, kendini kurtarmak pek mfto· Beyi - sıtma, satım, (fr.) Bi4r4m (6), durup dinJenml· façon da ne olurıa olıon,. gibi 
dftzem (fr.) ıfr, muelqoe, com· küldftr - İnsel duygulardan venle yen, (fr.) BIDS repos BlgAh - vakitsiz 1 d ~ 
Po.ltlon L dl 1 k L L B h ÖmeL· gah"'bfgAb vaLıtll er yaygın ı. __,, ı a.en D urtarmıA pe .. gftçtftr. Beyi 'Ye ftıroht - satı" (fr.) iır6 ay&, ırsıı, sıyrık, (fr.) A. a u a ' .. r - .,, 

x Ll ı 1 vakitsiz ,. urnea. er: - köy tfirkQle· Beşeriyet - nselllk, insan· "Yente ehonte Osmanlıca 

rlnln besteleri pek sevlmlfdlr, lık (T.kö.), (fr.) humanfte Beyi ve şlra - ılım eahm, Örnek: Banu yıpıbllmek için BlgAne - yabancı, yad (fr.) llmesloe kılavuzda ... · · 
k etranger, lndlflerent f 

öy tflrkOlerlnln havaları pek Örnek: ı _ beşeriyetin le· (fr.) vente et achat ne kadar btırG haya olmıh, Örnek: 1 _ Niçin bize bu karoılığını uygun (yıbut : 
sevim. rakkfısl unruna çalışanlar - Beyn - ıra (fr.) entre bono yapabilmek için ne kadar ter) •örmClyorum. 

" kadar bigane davranıyorsunuz? " 
2 - aözleriof her besteye lnısanlı"'ın ilerlemesi uı"rrruna Örnek: Aramızda, beynimiz· sıyrık, ne kadar ar11z olmalı Ni Sebebi : (kıısıcİ) . . . 

eı " c;ln bize bu kadar yabancı 
uydurarak dudakları arHından çabtanlar de, enlre noos Biçare, çaresiz, zavalh, (fr.) 

davranıyorsunuz? 
mırıldanıyor, sözlerini bir eı· 2 - Ne yapılım, beaerlyet 81"yoc - arsı, (fr.) loter pauvre ., Bi 1 d L l 

v .. - glne er ırasın a Aa 
&iye uydurarak dudakları ara· hail, o da öyle anlamış - Ne Örnek: Arsıoloeal, beynelml· Örnek: 1 - Buralarda pek dım. Yadlar ırHında kaldım. 
ıından mırıldanıyor. yapalım losellik: hı.ti, o da öyle lel, lnternaılonal bfçue kaldım, buulardı pek Bfgayrlhıkklo haksız 

3 - bu operanın bestesi anlamış. Arsıbalkanik, lnterbalcanfque çareelz kaldım. yere, haksızlıkla (fr.) injuıte· 
pek ihtadane, bu operanın mü· Beyabsn - Çöl, yabın Beyt - ev 2 - Biçareye acımamak ment 

zfğl pek ustaca Beyanat - Dıyev, (fr.) dec· (ŞUtdekl "beyt,, in karşılı~ı mümkün dt"ğll, zavallıya acıma· 
4 - YIZmak başka, beste lıratlon terim kolona bırakılmıştır.) mak elden gelmiyor. 

ÖNERGELER 

Kılavuz sözleri tızerlne, her 

. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . (~ 
Önergem şudur : . . i..-' 

( 1) burada bir önerge ~ 
terllmlyen yazılar ftıerlo' 
oey yıpılımıyıcaktır. 



Aktif 
:~ÜZ TALEP EDİLMİYEN HiSSE SENETLERİ B. TERTİBİ 
t ~DESTi TAHSİL A. HiSSESi 

~ 
IJf 

eti' 
el 

Baakonot 

Ufaklık 

- :481ti MUHABİR BANKALAR 
bl' ÖPoRLAR 

Q4ZlNE BONOLARI 

1_, ~EDAT CÜZDANI 

l~ Senedat cQıdanı 
,ıı ~ İakonto edilen mQtelı:aldln maaoları 

el' ~M ve TABVlLAT CÜZDANI 

Boreada kote olanlar 

5.30,457 ,00 

898,38 

b•~ 
eki 

,rJ o/e 5 1 2 faizli hazine bonoları 
Diğer eaham Ye tahvUAt 

4V Bonada kote olmayanlar 
.\NSLAR 

~ 
p•1 Eaham mukabili avans 
9 4 Emtaa mukıbJH nanı 
ti Sair m6tennvl teminat Ozcrlne nanı 

.lif 8() Eeham mukabili h11lne hesabı cari.al 
ı• llÇLU HESABI CARiLER 

1>lt Kefalet mukabili krediler 

33· Besine kefaleti mukablll heeabı cariler 
111

11 t H11lae heaabı cırlıl 
tr' s~8ULLERlMfZDEN DOLAYI BORÇLULAR 

l~o lt MUHTELiF BORÇLULAR 
l'EK. MUKABİLİ AVANSLAR 

Taball edilecek aatıt takıltlerl 
İpotekli lkr11at 

ıJ İpotekli ticari heubı cariler 

~~ İntaat herine nanı 
~ k.ULLER 
4 

lJttMENK.ULLER 

Bluel lttlrak mukabllt gıyrlmenkull~r 
Diğer gıyrlmenkuller 
HESAPLAR 

Muı n Qcretler 
idare m11raf ları 

il Vergi n harçlar 
tJ iLEN F AlZLER 

lll'ELtF ZARARLAR 
tJ Oıtl'lsMANLAR 
l'~l'ELIF KARŞILtKLAR 

&AR 

ttnir 1 nci icra 

~~urluğundan : 
lal lllUlltaf•nın emllk ve 

bınkıııadaa ödGnç ıl· 
P•rıy ~~ ı makabil bankay• 

eyledlgi lsmlrde •hmed 

lld~•lleılnln keten ıoka· 
'-1aıı 1,13 No. h ve 49,49·1 

1 •e 57 metre murabb•· 

1 
l•yrt [menkul an t•htıni 

dit d«ıkhn ve fevkani kısmı 
'-~~~ DftkkAnın Hğıudakl 
~~ .... ~ kapıdan yakara kata 
~lld uıun bir koridor 
..... , 1 " ıokak tarafında bir 

' ~ 11tafında koçak bir oda 
tı~lıt llı1ı htfııllnde Q11t kala 
1~ ~ Qıerdlven, hıdebo t.;lçe 

~'eı; kortdoron Hğ tarafında 
~ .. ilde mutbak n hell, 

~-d t;•kddıkıa dar bir ıof• 
d ·"' e>l e kırııt.klı iki oda mev· 

'~ ~p buradan birkaç baH· 
1'1~, "'dlveole evin tınçHm• 
"'- · 20 -. "'-t 00 Ura kıymetinde 
'-e-.a dGkkAn bıoeoln maa 
~ ... ·•t 
~ 1'ett acık artırma aure 

Zimmet 

tile ve 844 numaralı emlAk 
ve eytam banka11ı kanona mo· 
clblnce bir detay• mıheoı ol
mak ve kati art1rm&1ı 11.5.935 
cumarteel gClnG 111t Ude lımlrde 
hClktimet konagınd•ki l inci icra 
dalreelnde yapılmak ibere 30 
gftn maddede ııatılığa koooldo. 

Bo artırma neticeıiode ıalle 

bedeli t•hmln olunan kıymetin 
yftzde yetmle beelnl bolurea en 
çok artırana lhıleal y•pılacakhr. 
Akel l•kdlrde 2280 numaralı 

kanuna göre eatıe geri hıra 

kılacaktır. 

Satıe peeln para ile olup 
mfteterlden y•lnız yftzde iki 
boçuk delllllye masrafı ılı· 

nır. lebo gayri menkul 
üzerinde herhmngl btr tekilde 
hık talebinde bulonınlar elle · 
rlndekl reıımf veııalk ile birlikte 
yirmi gQn zarfında f ımlr 
tcraııına mClr•caatlmrı lbımdır. 

Aksi halde hakları tapu al· 
cilfnce m•ltlm olmadıkça pay· 
lıomadan hariç kahrlar. 29.4· 
1935 tarihinden itibaren f8?l· 
name berkMe •eıktar. TaUn 

Emlak ve Eytam Bankası 
31 Birincikanun 1934 Vaziyeti 

531,355,38 

1,045,478,03 

81,769,49 
616,613,06 

8,902,,50.00 
2,195,912,63 

1,576,833,41 

45,837,00 
15.990,00 

698,382,55 

SERMAYE 
İHTiYATLAR 

Nizami ihtiyat akçeııl 
MUHABiR BANKALAR 
MEVDUAT 

lbrazmda cari be111plar 
Prenlll heeaplar 
Vadeli mevduat 

TASARRUF TEVDiATI 

V•dealz 

Pasif 

Bir •yd•n bir ıeneye k•dar ndell 
Bir sene ve bir ııeueden f11la Hdell 

EYTAM BESAHI CARiLER( 
SAiR MUHTELiF ALACAKLILAR 
TAHSİS EDİLMİŞ KARŞILIKLAR 
KABULLERiMİZ 

521.soo.oo 
1,174,194,00 

150,002,08 1,851,696,000 TALEP OLUNMAMIŞ TEMETIU ve KUPONLAR 
NAZIM HESAPLAR 

15,127,48 
167,084,39 
447,897,57 
489,073,31 

23,517,29 
. 309,078,05 

516,677,68 

1,629,'136,96 
7,568,872,07 

186,878,00 
163,269,69 

2,324,366,32 
1,024,433,26 

1,119,182,75 

849,273,02 

3,050,550,26 
859,998,27 

9,548,756,72 

74,593,56 

3,348, 799,68 

35,133,082,91 

69.271,338,66 

KAR 

Emlak ve Eytam Bankası 
31 Birincikanun 1934 Tarihindeki 

K ô r ve Z a r a r H e s a b ı 

268,445,62 
103,954',99 

7,375,19 379,775,80 

485,176,28 
108,054,29 

26,329,88 
426,108,(0 

68,576,21 

1,494:,020,86 

olanlarlD yftzde yedi buçuk le 
mlnat akçe11I veya milli bir ban 
ka itibar mektuba ve 34 6895 
doıya nomaraeUe 1 inci icra 
memorloğuna mftracaatları llAo 
olunur. H.İt. No. 612 

Kurnaz Katiller 
Yakalandılar. 

ALINAN FAİZ ve KOMİSYONLAR 
MUHTELiF KARLAR 

Matlflp 

BANKA HİZMETi MUKABiLiNDE ALINAN Gcret ve komisyonlar 
KAMBiYO KARI 
İŞTiRAKLERDEN KAR 
MAHSUBEDlLEN PROVIZlYONLAR 

Lise Olgunlu!\: Otobüsle Tram· 
imtihanları.. vay Çarpıştı .. 
Bakanlıktan Yeni iki Kişi Baş ve Ayak· 
Bir Bildirim Geldi farından Yaralandı .. 

Bo yıl olgunluk imtihanla· Diln gece ııaat yirmibirde 
rına dıeardan girmek htlyen· birinci kordonda gOmrQk önün· 
lerio tlbl tutolacaklan tartlar de bir oıobQale tramvay çar· 
hakkında MHrlf b•kanhğından pışmaııı olmoe, iki kiti yarı· 
valiliğe bir bildirim gelmiştir. ı K x ı ı 

Sofya - Köetendil poliııl bir anmıştır. Ha fvY e o muotur: 
bo gibiler; nisan ayı içinde ş r·:t. o ld l d ki iklzU cinayet ktafetmlttlr. Bo o öl' sman arte n e 

" tahsillerine ald teelkalan ve 
Cln•yet olduı11-o zaman bot•n Af hü 1 d 1 486 numarala otobi111; Al•an· e u nu Ull V yet CGZ iDi Suret e• 
Laza halLı tltremletı'. 93·• ııe· 1 b cak'ıan Konağa yolcu getiri· • .. " rio ir lııtlda ile Maarif ha· 
Desi tnbatmın ııeklzlncl geceıl L ı a d LI dl yordu. Vatman İbrahim oğlu ..an ı.,ına gön erece .. er r. k 
katiller Tihanova köyQode zen- Bakanhk; bu mQracaatleri bay Mustafa'ma ldarealnde 1 
gla Naydanofon evine glrmlt· tetkik edecek ve milracaat tramvay arabııu da gümrOk 

önOndekl makaıtao hareket ler, para almak mak111dile Nay· edenlerin hangi lisede imtihan 
danofu ve kır111nı bin işkence vereceklerini tayin ederek, etmiş, po11t•neye doğru llerll . 
ile öldOrmftşlerdi. Kıtlllerden kendllerh: e bildirecektir. yordu. 
biri O gece evlenlyormoa. d"' · L' 1 1 k 1 lh i Yeni m•llye tube11l önOnde 

v " ıee o gun u mı anma R · 
ğOnden çıkarak cinayeti yeptak· recek olanlar enelA J111enin ooförftn otobft116 ıoldan yürüt· 
tan 11oora katiller gene döğüne ıon aınıfmdın talebe ile bir· meal yOzdnden tramvay ve 
gltmlt ve ııabaha kadar orada ilkte imtihan verecek ve ıonra otobOa tlddetle çarpıomıştır. 

1 1 L ı lb · bil Çarpıomanın şiddetinden oto· ~ğlenceye devam etmielerdlr. o gon na. mt anına gıre e 
cektlr. Bu gtblltrln yıelın 22 bOe ve tramvayın camları I•· 

Şimdiye kadar bir düğün hıl den küçQk ve 32 den bftyGk mımen kırılmıetlr. Yolcular 
kının f8hıdctl kırıı11Dda bun· 1 L 1 d 32 d h"'y"'L bir t•hlfLe atlatmıe '"'e o mama-. Azım ır. yııın aa u u• .., • .. 
ları ilham etmek m6mkftn ol· hüyOk olanların lmtihtna itti· korkudan bqrıomağa h•tlamıı· 
mamıı, f•kat blllbıre me111ele rık vasiyetleri buaoıi tetkike lırdır. 
mevdanı cıkarılmııhr. ..bdhdır. Otob6elıı mot6r kmDı par. 

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

1,097,981,51 
1,564,146,91 

831,807,72 

1,273.696,45 
65,618,50 

813,883,40 

-

20,000,000,00 
157,258,i9 

525,721,60 

3,493,936,l( 

2, 163,198,53 

3,577,078,95 
641,368,80 
4.70,185,84 

3,050,550,26 
380,81 

35,183,082,91 
68,576,21 

69,271,338.66 

1,0~0,2,9,69 

290,061,23 
27,295,27 

1,342,42 
83,458,57 
31,613,6 

ANADOLU -Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Haydar Riltdil ÔKTEM 
Umumi neoriyat ve yazı itleri 

müdürü: ltemal Talit KARACA 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Fırka81 binası içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiT!: 
Yillığı 1200, Altı ayhğı 700, Oç 

aylığı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kurootur. 

Gdnil geçmiı nilahalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

çalınmışur. Vatman bay Mua· 
taf• ile otobflıı yolculır1Ddan 

Mehmet oğlu bay Ömer ha, 
ve ayaklarınd11 yaralanmışlar· 
du. Yaralılar derhal Memle· 

ket haııtaneııine gôtürülmüij n 

bakım allına abomıştır. Şoför 

toıolmoıtor. Tahkikatı devam 
edili or. 
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ÔksOrenler! l\lut· 
laka (Okamentol) 

DOKTOR 

Ôksornk Şekerle· 
riui Tecrfibe Edi· 
niz ... a:: 
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Aylık elektirik 

Masrabnız 

içi gazli 

lambalarını kulJanınız 

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

Mehmet Tevfik 
Bnynk Elektirik, Telefon ve 

Malzemeleri deposu. 

Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

Fahri Işık 
f zmir Memleket Hastanesi Rontkeu Mntahassısı 

HERNEVı RONTKEN l\fUAYENELERt 
ve ELEKTJRIK TEDA ViLERt. 

Yürilmiyeo ve Bilhassa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Violo 
Tntbik ve Rontkeo ile KEL Tedavileri Ynpılır. 

• İkinci Beyler Sokak Fırın Karoısı No. 25 • Tele. !2542 ~ 

lzmir ~laarif MüdOrlüğünden: 
İlk okullar için 987 liralık: defter, cedvel vesaire yıpurı~ 

caktır. Bo iş 24.:3.935 gönünden başlamak Ozere 15 gOn •~ 
eksUtmlye konulmuştur. Yapmak. lstiyenler nümunelerlnl, ~ 
lfsteelol ve huıuei şartnamesini görmek üzere hergcın ın• 

müdürlüğüne, ekelltmlye girmek lstiyenler de 7 A.935 pazar S 
nıl saat 9 dan 12 ye kadar 7 4 Ura 4 kurueluk teminat oı 
buzu He birlikte 'VilAyet encftmenlne milrıcaatlerl ilAn olooot• 

24 29 1 5 831 

,lll il il lll il l llllll ll lllll il il l l l il il l l l llll lllll llll 1111111111111111111111111111111111111111 

ve l'O.rjen ~ahapın 
En Oetnn Bir Mils· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Mns bil 
fstiyeoler Şahap 

~ 
Q - ·----------------------· :'.: Beynelmilel Paris Panayırını 

S 1 H H A T Fratelli Sperco Vapur Acentası = Ziyaret Ediniz .. 
Sıhhat SO.rgO.n 

Haplarını Maruf 
ceza depolarından 

E C Z A N E S 1 ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI -
"TELAMON,, vapuru elyevm limanımızda olup l obanda = 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar 

Hamdi NQzbet Anvera. Roterdam, Ameterdam ve Hamborg için yük alacaktır. := Fazla ~lahimat Almak için Fransız Ge-
"STELLA.. vapuru 6 nisanda beklenmekte olop yüküo6 bo· -

ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

Ucuz. taze. temiz lllçlar bulunur 

11 Başdorak - 86.yftk Sa· 
1 lebçl Hanı karşısında. 

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

O~möır ŞtYJlbesö 
ikinci kordonda Borsa civarında kendJ binasında 

TELEFON: !2363 

••••• 
HerUlrlQ Banka MuamelAtı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Müsait şeraitte mevduat kbul edilir 

Uububaı, nzo.m, incir, pamuk, zeytinyaAı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğu yapılır. Malların vftrn· 
donda sahiplerine en mftsait şeraitte avans verilir. -lzmir ithalat GümrOğü Mttdür-
lnğnnden: 
Kilo Adedi CJnel eıya 

6610 337 ağaç varil 
150 10 ,. it 

6288 165 mtıetamel demir varil 

60 o bakır hurda 
21 teneke l ztlt 

1767 o mukavva kutu 

511 bağ 6 meyH ihracına mıhıue eepet 
49 o çinko zuruf 

140 çuval 2 ağaç kundura çhlel 
5:188 o ağaç sandık 

20984 yekö.n 
Yukarıda cine ve miktarları yazılı e~ya ecnebi memleketlerine 

götilrülmek şartlle açık artırma ıuretile Htılacağından 15 4 935 
pazaraesl gGofl eaat on dörtte lthalAt gflmrtlğG eahş komisyonuna 
mftracaatları ilAn olunur. 916 
.. ! .................................... ... 

Hamza Rüstem 
Foto~rafhanesn 

1 - Bayram gOnlerl açıktır. 
Muhterem mOşterllerlmfzden gördftğtımftz rağbet ve 
teveccühe naclz bir mukabele olmak Qzere bayramın 
birinci gtın1lndeo Martın nlbıyetlne kadar resim çek· 
tlrecek saygılı milşterllerfmlze birer zarif hedlyt' ver· 
mtğl dQ~Ondtık . 

MOşterilerlmlzln bu hediyemizi kabul etmekle bizi şeref. 
lendlrecelderlot amit ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
ve umum fotoğraf malz~mesl bdyOk tenzllAt ile satıl· 
maktadır. Muhterem mtı,terllerlmlzlo bllbaeea nazarı 
dikkatlerini celbederlı . 

Resne Fotoğraf hanesi Sahibinin 
Moşterilerinden Bir Ricası .. 

İkinci Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kapattığımı eaygılı 
mflşterllerime ll4n ederim. 

Klfoelerlmf Emirler çarşısında Bay Hamza Rfietem fotoğraf· 
haneeine naklettim. Siparlt vermek !eriyenler IDtfen oraya oğ· 
rasınlu. 

Ben de olmdlllk ekser zamanlar oradayım . 

BAHAE1TİN • FOTO RESNE 

şaluıktan ıonra Borgas, Varna ve Köetence Umanları için yi1k - neral Konsolosluğuna veya lzmir Fran· 
alacaktır. - T O = sız icaret dasına MDracaat .. 11ULYSSES., vıputo 8 nisanda gelip 11 nisana kadar Anvere. -
Roterdam, Ameıerdam ve Bamburg limanları lçlo yok alacaktır· = llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllİlllllllllllllllllllll l llllUlllllllllllllllllllllllllllll 

SVENSKA ORIENT LlNlEN 1935 y 1 T 1 ~ 
.. VIKlNGLAND,, motlJrfl 2,nieanda Roterdam, Hımburg. Co· 1 1 e eıOD 

penhagen. Dantzlg, Gdynia, Goteburg, Oı!lo n lekandlouya Rehberi Çıktı 
lf manlarıoa hareket edecektir, 

"SMAANLD,, motörii 14 nisanda Roterdam, Bamburg, Co· Yeni basılın telefon rehberi 
penhıgen, Gdynla, Dantzig, Goteburg. Oelo ve İskandinavya 1 Nfeao pazartesi gOnünden hl· 
limanlarına hareket edecektir. haren Telefon olrketl veıneeln · 

"ROLAND,, motOril 2 mayısta Roterdım. Hımhorg. Copen· de eatılmağa bıılamıştır. 
hagen, Dantzlg. Gdynta. ~ Goteburg, O alo ve lebodf navya Uman· Ffati doğrudan doğruya 40 
larını hareket edecektir. kuruştur. Eski rehberler ile de· 

SJl:RVICE MAR1T1M ROUMAİN ğlştlrtlmez. 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"PELES,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisandı Malta, Cenova, 
Mırellya v" Barıelona hareket edecektir. 

" ALBA JULYA ,, vapuru 1 mayısta geUp 2 mayısta Malta, 
Cenevo, Marellya ve Bırııelon'a hareket edecektir. 

Yolcu 'Ve yük kabul eder. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İzmir Nev· York arasında ayda bir muntazam sefer 

"RINOS,. vapuru 25 nisanda ( Doğru ) lzmir'den Nevyork 
için yak alacaktır. 

Hamle: lıtnlardald hareket tarihlerindeki değlştkltklerden acente 
meı'uUyet kabul etmeı. 

Fazlı ıafeillt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye olrketl 
binası ukuında FratelU Sperco ıcentalığını mDracaat ed.Jlmeel 
rica olunur. Telefon: 2004 . 2005 

V.N. 
VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LİNİE 

"ALAYA,, vapuru 21 martta 
Anvere, Roterdım, Hamborg 
ve Bremen limanlarına hueket 
edecektir. 

11AKKA,, npuru 31 martta 
bekleniyor. 4 nlHna kadar 
Anvere, Roterdam ve Bamburg 
ve Bremen limanlarına yDk 
ılıcaktır. 

11MOREBA,, npuru 15 nl· 
eaodı bekleniyor. 1 nleana kı· 
dar Anvers, Roterdam, Bam· 
bcrg 'Ve Bremen için ydk 
alacaktır. 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Han. Birinci Kordon 

Tel. 244~1 

The Ellermın Ltnee Ltd. 
0 G1TY OF OKSFORD,, VI• 

puro nisan başlangıcında Lon. 
dra 1'e Anvere'ten gelip tahll · 
yede bulunacak ve ayni zaman· 
da Londr1 ve Bull için yük 
ılıcaktır. 

"ROUMELIAN,, vapuru 10 
nisanda Lherpool Seveaosea'dın 
&ellp boşaltacaktır. 

0 RUNO., vapuru nisan 80· 

nondı I.ondra, Hull ve An-

vere'ten gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayni zamandı Lon·. 
dra ve Hull için yük alacaktır. 

Atyarışları 
İzmir ilkbahar atyarıoları bo 

cum başlıyor. Yarışlar 5. 12. 
19, 26 Nisan ve 3 Mayıs cuma 
günleri olmık üzere beş hafta 
devam edecektir. Koşular Boca 
yarış alanında öğleden sonra 

eaat on dörtte başlar. (930) 1, 2 
İzmir ikinci icra memorlu· 

ğondan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve paraya çevrllmestne karar 
verilen piyano ve ealr ev eşyası 
4 Nisan 935 tarfhlnde saat on 
iki buçukta GOıtepe'de bay 
Halid Zfya ıohğında 12-1 
numarala hane önünde paraya 
çevrllece~I ve kıymeti moham· 
mlnenfn yılzde yetmiş beelnl 
bulmadığı takdirde lkincl artır· 
mısının ayni 11at ve ayni ma· 
halde 7 Nisan 935 tarihinde 
yapılacağı 114 olunur. 926 

lzmir Tramvay ve 
elektirik şirketinden 

Şebeke ameliyatı dolayıelle 

cereyanın: 

1) 2 Nisan 1935 eall gönü 
saat 7 ,30 dan 17 ye kadar 
Ktçeciler'de ve Mezırlıkbaşı ile 
NamazgAh ıruındakl mtlcavl r 
sokaklarda. 

2 - 3 Nlean l 935 çarşam · 
ba gQofl eaat 7 ,30 dan 17 ye 
kadar İkiçeomelik'te ve Mezar. 
lıkbaşı ile Tilkilik ınsındaki 

mücavir sokaklardı. 

İzmir belediyesinden: 
ki'' 1 - Temiz.ilk ve bataklı • 

rın kurutulmasında çalıl' 
kamyonlar için 315,70:Ur•;, 
deli muhammenll 77 it• • 

dökme benzin ahnması fıt ·~ 
ekelltm~ ile belediye başUPf 
lf ğlndekl şartnamesi feÇ~ 
16 ·4· 935 ealı gftod saat 16 
thıle ec}U«ektlr. ' 

İştirak için 24 lira muY•kl I' 
teminatla ıOylenen gftn "e,., 
kadar komisyona gelfufr. V 

2 - 310 Ura bedeli kee11, 
K abrımanlar'da 85 ve 87 " 
maralı adalar araeında y•P1~ 
yolan tımımlanmamıo olıP l

11 mının yapılmaıı lol açık ek~, 
me ile belediye bışk&tfpllır4 
deki şartnamesi veçbfle 16 '

11 
935 ealı gilnü saat 16 da tb' 
edilecektir. * 

iştirak için 2ct lira oıu•' ff 
kıt temfoatla söylenen gcıo 

11 
saate kadar komisyona gell.O , 

3 - Belediye un fabrfk•••11~ 
taksit borçları için beher 1 ~ 
liralığı 65 lira bedeli mob~. 
menli 7100 liradan aıağı ol O 
mak şartJle 40,000 liralık ~ 
hadll bonoeu alınması iti 8"' 
pılı eksiltme ile beledJye 1" 
kAdbURlndekl şartnametl .,; 
hile 16 ·4· 935 ealı gooO 
16 da tbale edllecekdr. 1 

İştirak için 1960 lir• 111
,_ 

vakkıt teminatla eöyleoeD 8 (. 
ve saate kadar komiıyoD• ı' 
llnlr. 939 1 6 ~ 

-~ ~) 4 Nlsaıı 1935 perP' ~' 
günü Hat 7130 dıu ı 7 ye Jt1 
dar Eeklmıhkeme, K.llfıJJCI 1 
Ttltilocüler. Pılancılar, :Ko1İ 
colar, lnlullp ıokakları fle 
cavlr eokaklarda. tJO". 

Kesileceği muhterem • ,ı' 
lermlıln malftmu olm•k O' 
H&n olunur. 

" DERlNJE ,, vapuru 5 nl· 
sandı bekleniyor. Anvere, Bam· 
burg ve Bremenden yilk çıkıt· 

racaktır. 

Deoteacbe Levante Ltnle 
0 DELOS .. vapuru Hımburg, 

Bremen ve Anvere'ten gelip 
yO.künü boşaltmıştır. 
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HAMBURG 

" NORBURG " Vl!>Dro 31 
martta bekleniyor. Hımburg ve 
Anvers'ten yok çıkaracaktır. 
11NEPTUN,, SEA NAVlGATİ· 

ON COMPANY Ltd. 
BUDA PEŞTE 

0 DUNA,, nporo 5 nisanda 
bekleniyor, doğru olarak Oralla, 
Budıpeıte, Bratlelna ve Viyana 
için ydk alacaktır. 

TBE EK.SPORT STEAMS81P 
CORPORAT~ON 

" EKSMOUTB ,. npuru 9 
nlıan • do&ra btldenlyor, Nev· 

Not Vurut tarihleri ve va· 
purların isimleri h erine deni· 
şlkUklerden mes'uliyet kabul 
edUmea. 

york, Fll&delflyı ve Baltlmor 
limanlarına yük alacaktır. 

" EK.SELSIOR ,, vapuru 3 
mayısı doğru bekleniyor, ~ Nev. 
york limanına yok alacaktır. 

"EKSMINSTER,. vapuru 19 
mayısa doğru bekleniyor, Nev· 
york limanına yük alacaktır. 

N. B. - Geliş tarihleri ve 
•apur tırfhlerlnde ıcentemlı 

hiçbir mea'ollyet kabul etmez. 
Telefon No. 2007 · 2008 
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~ Esnaf ve Ahali bankası -- Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. 
•• 

HertQrlO Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir senelik mevduatı 
Allı aylık ,, 
V adeaJa heeabı carilere 


