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. Çin, Japon 
Anlaşamamazlığı. 

Elçi Neden Çekildi 
Şangb•y, 21 (A.A) - J•pon 

mahaf Ul, Japonya'DID ÇID elç(. 
ılnln lıtlfatanı mam•lleyhln Ja· 
pony•'nın noktal na•rlarıaı 
kabul ettlrmemit oldoAa ıure· 
tinde tefllr etmcktedJr. Japon 
yanın metallbl bllbuea Japoay• 
•leyhludekl propegaadalu• nl· 

• a..,.ı nrllmeıl n Çln'le .. Ja 
pODya araunda bir tefdkl me· 

" • ... ıal Ylcada gedrHmeal ldJ. Çia 
B. Bitler, yeni eTleaen Pruıya Han naz1n B. Göriag)e zevctai ile bir arada ba iki 9oktadan blrlndel hM· 

F il buda Japonya'yı tatmin etmlı, 
eden notaıı hariciye babnh· sat koaapcağım 'te nDM e d L ı bl • ı aneak pek laen 1 r meı e e 
A•D• gelmlotlr. Almanya •raıınd• bir yakınbk olan Maaçurl mea'elealnde lh· 

• • • ma•bedeal için semin hasarla· dnsl k•yıtlar dermeyan eyle· 

Son poıta ile geleD Atla~ _•_a_~_:_•_ı_h_a_be_r_•=e=ri~yo=r=la=r:ıı:. ====~ml===ttlr=.===------
.... elerlalD •erdikleri haber· 
lere gftre; Bitler, Fr.... dıt 

bakanı· bay LaTıl'ı reımen •e 
ıaretl mahlaada BerUn'e danı 
etmlttlr. Ayni gaıeteler, Alm•n 
Relalclmburunua, LaHl'le bl•· 

~ki ;;;~:~va;:~:::e Şahid 
Olarak Dinlendi. 

l.._. -
111 Surlarında Fırtına Var. 1 Va-
pur, 1 Kayık Parçalandı. 

' DiTanıharbı ile tahid oJ~rak dialeaen eıki Denis bıkaoı 
~ Bey Hacı Kiryakoı . 

~ •I, 21 (Buıuıi} - Ati· beri tldtletll .flltanalar vardır. 'tir laaber nrlllyor: Atlna, Frıtldoı aahillednde karaya 
~ D.ra ... , Seres, Kavala çupa11k parçalaoan (Kriyo~erl) 
~ile donanma aıllerlni uporonun yolcuları !>era .. o 
-Na; edea harb dJnnl•rı, bir hılde buya çıkmıolar ve 

Bulgar Kabinesi Birtôrlü 
Teşekkül Edemiyor. 

Halk Nnmayiş Yaptı. lhtilôfa Se
beb Cankof'un Tevkifidir. · 

Sofy• 21 (A. A) - Demok· 
nt itilaf pardal bııkanı olup 
keyfiyeti ::ınktfl hallbasar· 
dakl kabine buhranına do~· 

rodıa doAruy• eebeb olın 8. 
tan kolun ter1f tarlan bıok•n· 
l•rınıa hapaedJlmeılnl proteıto 

için din akpm Sofyı aokak· 
larındı nlmaylt teoebblılade 

Katil Hoptman 
Kurtulaca~ Mı? 
Liodberg'in Çocu·! 
ğunuo Katilinin 
l\vukaıı Çalışıyor •. 

bulanmutlardll'. Zabita alma· 
yltÇllerl dagıtmııtır. 

Atina Divanıharhı 
iki General ve On Zabit Hak· 

kında idam Kararı Verdi. 

~~~~~-ı--·-~~~~-

S om er Bank idare Meclisinin Rapo-
ru Durumu Açıkca Anlatıyor. 

Ankara, 20 (A.A)~-..,Stlmer· 
bank idare mecllalnln banka 

Ökonomi Bakmı Bay Calll Beyer 

....... ı heyedlle •enllil ilk 
çalaımı Jlhaa ald nporda, 
(Garbta •nayl memleketlerinde 
f•brlkalar ltafıllkten tuflye 
olunurken m~mleketlmlıde ıo· 
urlu hedef .,. lltlbmetl ma· 
ayyea bir gayretba mıbaall 

oluak amaml earette •aayl 
letlbaaU .,. ba meyanda bllhuea 
fıbrlkalu .,. lmallh aerl bir 
laklf8fa mashar olmattar) de· 
nllmekte idi. 

Banka idare meclielaia lklaal 
çalııma yılı laaktıada laeyed 
omamiyenln y1rıa y•pacaaı 

toplantıya anedeceil nponla 
memleket •nayl itlerinin bir 
lf'Dellk aeyrl etrafında Termekt., 
olduğu maldmat yakanda ltaret 
edllf'D huıaıua geçen yıl içinde 
de ayni kanet Ye emniyetle 

tabakkak eımlı oldapaa gO.· 
termektedlr. Fllbaktka M•let 
11nıyl lolerlade oldaıu bckr 
hasaıl •nayl iolerlnde de aerl 
bir lnkltaf yılı ollrak gGltedlo· 
bilecek olan 193' yılında b~ 
taraf ıın bet yılbk •nayl pro· 
gramı tatbik edilttkea dlpr ta· 
nf ıın da mllJI eaaa,t bem tH• 
ıller hem de lmallt uı .. lulle 
umumi bahna içinde bir ıırlk· 
tir genltlemeel s&aermlıdr. 

DJger taraftan Slmerbuk 
fabrlkıları•ın qıllli 6koaoad· 
Din br1n1luındakl hleaelerbal• 
aon aenelerlndekl huekedeılae 
aid rakamlar taklbedllecek 
olana banka fabrlblanaua dl· 
Aer bir ifade ile deTlet ... ,ı 
aekt6rlala miW 6koaomidekl 
rehberlik yufana gltdkte ... 
çok uymakta oıa.p ğOrlllr . 

Bet yılhk pnpuua tatW· 
kuun ilerlemeli Ue ba metkl· 
in dalma daha llyade ~te 
pyaa bir ıHlyeye JClbelec. 
gtnl tlmdldea bbal e&mekte 
" hata yoktur. 

Buka idare meolW npo
ruaa · gore SClmerbuak fabd. 
kalan mamalAbam amaml •· 
htlannda geçen yal Klbl .. 
yal da lltlumas bir caalıbk 

Ye lnklpf g6rllmlfllr. 8a 
art .. bir taraftan s1me-.t 
fıbrlk•l•nnın ruyonel bir •· 
bf alyuuı taklb etmlı olma· 
ları dlAer tanftan da ba .. . 
molatm gittikçe ngbet k .... . 
mıo olmuındı tuh n ifade· 
ılnl balar. 

- Soau 5 lael aablfede -

Yumurtadan Ne Çıktı? 

~~ •neı muhıkeme Plre'den g6aderlleu (Markoma· 
... ~ Jeceklepaden gele 91) nparaaa bindirilerek Pire 8 IA '-O edecekler H limanını getlrllmltlerdlr. K.rl · 
-~~ teknr ite bat· yoaert) Yıparuaan parçalandığı 

Trımton, ( Nevjeney ) 2 l 
(A.A) - Bôpman'ın lıtlaaf 

davaıınıa ilk 11f bası &.ılı 

mıttır. Mumatleyhln uokıtı 

allkadar makamata kendlıl 

hakkındaki idam kararını nak· 
•ettirmek için 133 delil aerdet· 
mittir. Avukat icabında mee'e· 
lenla Blrleolk Amerika yClkıek 
mahkemeelne ıe.kedlleceAtnl 
beyan etmlııir. 

~Bundaa nelki Baıvekil;.Zlatef 
Meıroıl bir kabine teoklll 1 

hoıuıunda h•lkı kral Borlı'e 
mClsahlr olmaAa dant eden 
beyaaaameler tnsl olunmaıtar. 

..... ~ 1e-.-.dekl harb lıyılara ba •babdda bir ~el· 
~ • -.aakı eeleeilade etki kenll çarpmıt •e o a parça D · 

~. B •• L , mııtır. Yelkenlinin mlretteba· 
it&.. acı auryıaoa a 
-.u ile dhalemltrir. tım bir FraBll• nparo kor· 

Allleıta Selamla ter· tumııtır. 
~ ~----~---------~~--ı ..::!••dua lklbaçak Vali General KAzım . ,_ıııac...~~..... pabettlklerbal 

Vali Genenl Khım Dlrlk; 
dtln Tlrkof be giderek bir ••t 
kadar onda metl"I oı.attar. 

1500 Fransız Mu· 
haribi Roma'da 

N•poll, 20 (A.A) - 1500 
eakl Franııs maharlbl Roma· 
dın bor1yı gelmlıler Ye 11111· 

yonda İtalyan erkinı .,. eıkl 
harb arkadatlan tarafından ha· 
rnetle luırplumaflmhr. 

Sofyı 21 ( A.A. ) - Sabık 
adliye 8. Dlkofun mHkof 

11C.nkofan aerb!ıt bınktlmuını 
ısrarla lıtemed Te ordu mi· 
me11Ulerlnla aoktal nısarlır•n· 
da lnıd eylemeleri k•blaenln 
8. T0tef tınfından ıeoklllnl 
glçleıtlrmektedlr . 

Sofya 21 (A.A) - 8. To .. f 
yeal bblne7I teıkllden Hl 

geçmltdr. 

Framısca (Maryan) •ecm11M1Ddaa: 
Saib glT•rciai (V-1 maahedeai) yumartaaaua Gttbe 7•ttı ,. 

7amartacla elWa1a Alm•7• ı;aktı ... 
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giliz Atları ... ····-Btıyak harbden çok zararla 
ve yorgun çıkan yo~domoz 

mUU mftcadelede lııtlklAll baha 
11na bfltiln nrhğını earfeder· 
ken memleketin bathca mftda· 
faa ıllthı ' olan atçılığı da bo 
arıda pek bfly6k ve ehemmi· 
yetil aaraıntılır geçlrmlıtl. 

MUlt zaferden ıonra vatanın 

acele ve elzem lbtf yıçlarını 
hemen takdir buyuran Cilm· 
hor relılmlz AtaUlrk ve baı · 

bakanımız İamet İnönfl Anka· 
ra merkezinde yarıı ve ıılAh 

encftmeuiol kormoılar bir ta· 

raftan yarıılar bir taraftan da 
hay .. n ıergllerl açtırarak tez 
bir zamanda Tdrldyede kuvvetli 
bir atçılık yaratmak imkAnlarını 
hazırlamıtlardır. 

Değerli ve bilgiç hatlarla ite 
koyulan bu encamen ilk ham· 
lede memleket atcıhğı için çok 
ciddi ve faydalı kararlar almıı 
ve birinci defa oluak kftlllyetll 
miktarda damızlık İngiliz kıı · 
rak n ıygırlınnı memleketi· 
mfze getlrmlı ve ayrıca dol· 
gon ikramiyeli yırıılarlı halkı 

da teıvlk ederek hoııuet ıurette 
hariçten İnglllz atlarının geti · 
rllmeılnl temin etmlttl. Karı· 

cıbıy haraaında ilk nflveel 
kuralın safkan İngiliz atı ye· 
tlotlı-lclllğl yedi yıldır durmadan 
ilerlemekte harada b4yftk bir 
heyecan ve aokla darmadıu bu 
yolda çıhımaktıdır. 

Yurdumuzda ilk defa batlı · 
nılın bu yeni ve çok gQç iti 
bıprmık ve muvaffakıyete erfı· 
tlrmek lçln Ttlrk btlglıl ve 
Tark bıtytarlı~ı baydk bir gıy· 
retle uğratmaktadır. Bu g6ne 
kadar Kırııtcabey harasının ıl· 

dığı aaf kan İnglllz tayları elliye 
yıkl•ımıktadır. Bunların birer 
buçuk yaelarındı iken mazı· 

yede ıuretlle halka ve at me· 
rıklılırına 11tılmalar1 oeolden· 
dlr. Şimdiye kadar dört yıl 

ynmları ııraalle lıtınbal, An· 
kara, Karacabey haraaında satıl· 
mı ıtır. 

Buıene 933 doğumla yıvro · 

lar İsmlr'de satılmıştır. 

logillz ıt ırkı ideal ve 

çok matek4mll bir at tipidir. 
Birçok memleketlerin atlarını 

ıelAhta Arap atJDın yerini tut· 
moıtur. Yarıı n HIAh yüksek 

encameni ilk defa lzmir'de 
TOrk ıaf İngiliz taylarını sat · 

brmağa karar vermekle İzmir 
vll!yetlne ve mıntakısına bü· 

yak bir teveccah göııtermiı 
oluyor. 

Bizim de vazifemiz halkımı•· 
dan bo lıe ltylk olduğu ehem· 
mlyetl verme11lnl rica etmek 

olacaktır. Ba tayları alanlar 
yalnız mlllt yetlttlrlclllğl tetvlk 

ve takdir etmekle kılmıyıcak· 

lır, doğrudan doğruya pek kı· 

zauçh bir it de görmftt olacak· 
lırdır. 

935 yılı yakıek yırıı ve ıs· 
lAb encilmenl koıo programla· 

rındı mftnhHıran memleketi· 
mlzde doğmoı ve yetlşmlı aaf 

İngiliz taylarl için SOOOeltralık 
lkraml1eler vardır. 

936 yıla programı da gene 
bu taylar için 10,000 llralık 

makAfıt vadetmektedJr. 

Temiz ve dikkatli bir bakım 
itinalı ve iyi bir idmanla bu 

tayların yarıolanndı mnvaf fak 
olmamasına hiçbir ıebeh yok· 

tor. TGrk milletinin at yeılo· 
tJrmek ve atı binmek hueueun· 

...... 
B. G 1 s ·k. z b. G. b ökonomi ışıeri 
ır enera ve e ız a ıt ıya en Konuşuluyor. 

Id M hk A m Olmuşlardır Ankara, 20 (A.A) - Balkan ama a u . antantı ök:onomlk konıeylnln 
-------- mClnakallt komlııyonu bugQn 

İetınbol, 21 (Hoıoaf) - Kavala Dlvanıbarbı, Bulgıdstıo'a iltica eden Asi bir generalle ıeklz ıoplınmıı ve evelce Belgrad'da 
zabiti gıyaben yaptığl muhakemede idama mahkftm etmiştir. Atina dhınıharbı mtıddelumumlsl de mtizakere mevzuonu tetkll eden 

Asi general Papolaa'Ja iki kitinin idamını tıleb etmiştir. meı'eleler üzerinde görilomOı· 

• M • • t t • • M S tor. Bu komisyon itlerini he · 

Kaldırılan kadınların Istanhul'daki Mitingi men hemen b1tırmı1tır. 
Tfcari ılyaea komleyonu da 

ihtisas Malı- Bütün Devletlere Sulh 
kemeleri. T ) l G•• d · d.l 

Ankara, 21 (Husoei) - Kıra, e y 3Zl arı 0ll er } er•• 
Slnob, Laleburgaz, V ın ve Slird -------
İbtleaa mahkemeleri IA~•edil· latanbul, 21 (Huıoai) - Arzıulueal kadınla!' kongreeloe lştl · 
mlştlr. rak eden kadınlar, Tepebaşı tiyatrosunda aolh mitingi ıkdetmlı· 

N U•• fıu su muz ler ve aulh lehinde danya hGkumetlerlne telyazlları gönder· 
mlşlerdlr. 

18 Milyon
dan Fazladır. 

Ankara, 'U ( Hueu•i) - İı· 
tatlııtlk genel mftdftrlftğft, genel 
tahrirde nftfaııun on sekiz mil· 
yondan fazla çıkacığını tahmin 
etmektedir. 

Bayan Afet 
Paris'te Versay 
Şatosunda. 

Pariı, 21 ( A. A) Hayan 
Afet refakatinde Tftrklyenln 
Parla bOy4k elçlıl ve Londrı 

bftyfik elçisinin ref lkaeı v_, kızı 

olduğa halde Veraay ıatoeunu 

gezmiştir. Kendllerlni earay 
muhafızı gezdlrmfıtlr. 

Ihsan 
Eski Karısını 
Niçin öldürdü? 

İstanbul 21 (Hosuei) - Kı· 
dıköytınde İhsan leminde blrlai 
eski kar11ının baıkalarlle gez. 
m~ııf ne dayanamıyırak kadını 

öldGrmftetftr. 

••••• 
iki Fabrika Daha Kuruluyor 

Bunlardan Biri lzmir'de 
Diğeri Ereğli'de Olacak .. 

lıtanbol, 21 (Boauei) - Ereğli'de patatesten nlıasta çıkar· 
mak için bir fabrika, Kııtamonl veyahud lzmlr'de de bir kendir 
fabrlkaııı yapılacaktır. ...... 

Istanbulda Da Zelzele Oldu. 

Japonya' da Zelzeleden 
Binden Fazla.insan öldü. 

lııtıobul, 21 (Boıuei) - Bagiln eebrlmlzde laf H bir zelzele 
olmoıtur. Japonya adalarındaki zelzelelerde binden fazlı insen 
ölmOt ve birçok maddi zararlar olmuıtor. 

Zelzelelerden İtalya ve İraoda dı miithlı tahribat vardır. 

Romanya Kralının 
Meclis Kapanışı Nutku. 
Hükumetin Her Alandaki işlerinin 

ltimad Uyandırdığını Bildirdi. 

bogftnkü lçtlmaında umumi bir 
f iklr teatisi yapmıotır. Balkan 
bınkaeı komlııyonunda bogftn 
ilk fçtfmaıoı yapmıetu. Balkan 
antantı letitati kooıeyl meeal· 
sloe pazartesiye kadar devam 
edecektir. 

Ordu 
Kifayet 
Kararnamesi 

Ankara, 21 (Bueuei) - Ordu 
kifayet kararnımeelnde mil hl m 
değltlldllder yıpılmıttır. Kanon 
reemi gazetede neoredllmlştlr. 

Sanayimiz 
Tetkik Edilecek 

lıtanbol, 21 ( Hueuei ) -
Milletler cemiyeti, sanayi terak· 
kıyatımızı tetkik için bir mo· 
rahbae göndermlıtlr. 

Bolu'da 
Y avrolara yardım 

Bolu 21 (A.A) -- Bolu c;:o· 
cuk eııl:rgeme koroma 41 kim· 
ıeılz yavrulara Olrer kat elbltıe 

birer çift ayakkabı, k11ket ve 
mendil dağlttı. Yavrular bun 
ları 23 nlean çocuk bayramın· 
da giyip eevlneceklerdlr. 

Yağmur Yağıyor 
Denizli 21 ( A.A) - Diln· 

denberl çok faydıh yağmur 

dilemektedir. Hava ıerinlemlttlr. 

Aslı Yok 

Hilaliahmer 
Kongresi. 

· Ankara'da Sivil 
~-1 Tayyarecilik l\ılek

Muğla, 21 (A.A) - HilAll· 
ahmer kongresi bugün halkevl 
ealonunda toplanmıı ve başkanlı 

kitlbler ıeçUdlkten sonra ruz. 
namede bulanan genel kongreye 
murabbaı ıeçlml, büdceoln ka· 
bolCl ve merkez heyetinin ıeçtml 
yapılmıı ve kongreye ıon ve· 
rllmlıtlr. 

Trabzon Vilayet işleri 
Trabzon, 21 (A.A) - Umumi 

mecllıı 935 biidceslol 438,000 
llıaya bağlayarak dağılmıetır. 

Trabzon 21 (A.A) - Köy· 
terde ela devam ediyor. Yalnız 

Da 1 bu:- da kadar olan yol mil· 
nakalAta açılmıştır. 

dıkl bllglııl tarihin derin ve 
karanlık devirlerinden baılar. 

Birçok harbler ve ılyasal 

gailelerle çok acı devirler ya· 

eımıt olan milletimizin cftm· 
bnrtyet devrinin kuvvetli ııık· 

!arından mQatef ld olarak yakın 
bir zamanda beynelmilel eaba· 
lardı TOrk yetiştiriciliğinin 

ytızünil ık edecek ıöhretll 

atlar yaratacağından eminim. 

Zooteknist 

M. ÔğOlen 

Uomanya Kralı ikinci Şarl, bir :Mechul asker ibideıini selimlarken 
(• İ§aretli zat) 

- Bflkree, 21 ( A.A) = Meb· rejimini; temini için 14zım olan 
asan ve AyAn meclisleri adt iç· letlnadgilhdır. 

tlma devrelerine nihayet nr· 
mitlerdir. Baıbak:ın B. Tıta· 

resko kralın söylevini okumuı 
tur. Kral bu nutkundat mem· 
leket teekllAtının ikmaline mı· 

tuf olarak bu içtima devreıılnde 
yıpılmıı olan işleri ehemmiyetle 
kaydetmektedir. Kralın eöyle
vlnin ııona eöyledlr: 

- Şimdiye kadar hOkumetim 
tarafından her alanda elde edil· 

mlo olan neticeler bir ltlmad 
bavaaı vücuda getlrmlıtlr ki bu 
hava kuvvetli bir letlnadgAb 
teok.ll etmekte ve glrlollmle olan 
itin ikmali ve devlet kuvvetinin 
resanet bulması için bir zıman 

addetmekte olduğumuz lstlkru 

Peçeler 
Kaldırılıyor. 

Burdur, 21 (A.A) - Bele· 

diye mecllııl peçelerin ve bazı 

evlerdeki kafeslerin kaldırılma· 
sına kırar vermiştir. 

Kasırga 
· Bola 21 (A.A) - Dün ge· 

ce eaat 3 de görfllmemlt bir 

kıeırga bir saat ıürdO. Birçok 

evlerin kiremit veyahut perde· 

lerlnl uçurdu. BftyOk camlln 
kuhbeelnf n Qetftndekl kurıon· 

ları sök6p attı. 

tehi Açılmış Değildir 
Ankara. 20 (A.A) - Anka· 

·ra'da bir sivil tayyare mektebi 
açıldığı ve bu makııatla mu
allimler getirildiği hakkındaki 

haberler doğrn değildir. Gelmiş 
olanlır TOrk Kueu korumu için 

getlrllmlıtlr. 

Romen 1\lec-
lisleri Dağıldı. 
Başbakan, Mali ve 
ökonomik işleri Anlattı 

Btıkreş, 20 ( A.A) - Saylav 
ayan mecllılıd içtima devrele-
rlnf bftlrmlolerdfr, Başbakan 

bay T11taresko kralın beyınna· 

meslni okomuttor. Bu beyın· 
namede ökonomlk ve maliye 
mee'elelerlnin hflkumet elyaea· 
eında ön &afta gelmekte olduğu 
kaydedilmektedir. Milli m4da· 
faa ve ordunun techlzl eaha· 
sanda hOkumet icraatının ehem
miyeti tebarOz eulrllmekte ve 

bu eıere tereddildeOz devam 
olunmatıı lAzımgeldlğl blldlrfl· 
mektedlr. 

B. Lütfü Kırdar 
Kiltahya eaylavı Bay Lfltfa 

Kırdar şehrimize gelmiştir. 

Kilçilk Duyuınlııtl 

Halkevinde 
ilk Tedrisat Mtıfet· 
tişleri Okutanlar Bit 
Toplantı Yaptılar·· 

İzmir ilk tedrlııt Dlof:ı 
lerlle haıokotınlar ve J 
tanlır 20.4.935 gtınleJllecl 
Halkevf nde birlik ıa1°00 

toplanarak mesleklerini, b•, 
'el )arını altkadar eden ınell 

ftzerinde mQnakaşah görO~ 
ler yapmışlar, kararlar j~~ 
lardır. 25 nlean akşamı, 
eaylavlarUe C. H. Partiel b6~ 
kurultayı murahbaalarıo• / k oı doyurumlardı bulunma ~ 

genel bir toplantı yapıl•C' l 
Bay Hamdi osıe 

11 
İlk aayıııı yarın çıkacak 0 

b1 
(Tan) gazeteılnln umumi .,,o b 
biri bay Hamdi Üıtel dt\O ,ı!l 
tın bul' dan şehrimize geloılJ 
Meslek arkıdaıımız, bil p 
birkaç gGn kalarak g•'etr. 

yazılır hazubyacakhr. j 
Muallim Tedkik)ett 
Okutmanların talebelere~ 

ıahede için hazırlık olm•lı; U 
o ab' re yıpıcaklırı topla m 1 .-

lerin ikincisi bagOn sor~ 
Ziraat okulaaında yıpıl•c' )6İ 
Okutmanlardan yansı ı••' J 
da Baemahanede boloo• 

tardır. 

Yeni Sigara b~ 
İnhlearlar ldıreıi; ooblf ~f 

çok kuruelak blriocl ne•1 ~ 
raların çok ıflrOldftğfloO 01~ 
dikkate almıt. zarif ve 111 ,~ 
bir kıp içinde onblr ~o IJe~ 
ıatılmaklOzere gazel bit 

6
61 

ılgara çıkarmayı mduaef P 
milştar. b 

8. Akil Emru119 ıt 
od Ot 

letaobal TGrkof le Dl rtl 
Rilne tayin edl!en • şe~ fJ 
Tür kof le mftddrO. bay ı\kl ıırll 
rollah dün Sakarya ••P 

ı·tlt· letanbol'a hareketJ etm " 

Açıkta Kalacak 
Tramvay Memur· 
larının Dilekleri 0,ı 

1•'' Kordon Atlı tramvaY 1 ~ 
d. def! 

ay başında bt-le ıyeye ,,,ııı 

ıeferlerlnln tatili aebeblle °'" 
4 oıt J 

nylarda çalııın 7 Jl°'f.' 
kendilerine tazminat ,erf ç.e• 
için bathakınhğı telgr• 

mielerdlr. 

Bay Haınid 1,JJI~ 
Ondört lira ma•eh tı-*1~1 

k&tlb "..t ziraat dlrektörlüğd ~ ı>"-

Pınarhlear eski ffdaoh cı4'1 
mora bay Hamid t•Y

10 

mittir. J 
Mahud SuiistiıJl9 "'' 

Pıır ı 
Dlklll Hoaosl beaı JIO' • 

bıtlt ıt 
letlmall tahkikatı oıt 

eaaa mütaleı ılıom•" fer11 

evrak mOddelumomlllA" 

mlştlr. 

Arabt 1354 
18 Muharrem 

Ev kat 

Ganeo 
Ôğle 
İkindi 

Akeam 
Yataı 

lmeak 

Ezaııl 
ıo.17 
5,18 
9,05 

12 
J,39 

8,27 



Bazı Munak_aşalar Oldu. Viliiyet Meclisi Müzakereleri 
Belediye Memurları ile Un Fahri- • ki•·•·• 

-Yarın 

D.. v·ı"" M ı· . d M.. k l Çocu arın kasının Vaziyeti Konuşuldu. un I ayet ec ISID e una aşa ar B d 
ayramı ır. 

l.eot kurultayı dan öğleden 
'°llrı belediyede toplandı. Ge· 
Çeo to ı k. P ıntıya alt zabıt kısıca 
~ Ullduktan sonra encümen· 

rdeo gelen mazbataların okun· 
llııaını başlandı , Bu aradı Kar· 
''Y.k 'd a a Boatanlı'nın lataeyon 
Cfbett d 
kili . n e yeni bir mahalle t~ş · 
(Y ıle adının (Yeşllyord) veya 
dH:ılltoprak) o~~rak anılmaeı 
ll ~t Vardı . Uyelerden bay 
F dana; teklif in kabolilnü, bay 

1 •lk burasının belediye hodud· 
•tı d bili bı 1 nde olmıdığrnı ve 
bıenıleyh buna dair bir ka· 

tır 
[) lerflemlyeceğlnl, baokan 

oı~ Bebcet Us da hudod içinde 
t .. ~ğunu aôyledl. EvvelA bu· 
lq h . 

•d k 1111 alle teşklll kabul ve 
~ 0nın111 iti de ad koyma 
0rnıa Eş fonnnı havale edildi. 

edile 7• piyangosu için inşa 
dı~t il evlerin n Bocı yolun· 
bıı cıkl dariUAceze blnaıale 

1,~•dıkı bağın ya peoln pıra ile, 
tll tıd hedell on senede ve· 
._1~k Ozere daimi encilmene 
"• lyet verilmesi iti, nizam· 
ll ille ttıciimenlne havale edildi. 

g6"~•1ığı dolayJBUe sanatoryuma 

be~detlJıneıine karar verilen 
bı lye zabıta memnrlaıından 
0~1 Oımdf hakkındaki mazbata 

16 lllldu. Üyelerden bay Haııan 
bııı •ldı, meclise iki ıy evvel 
.... l:beınornn sanatoryuma ~it· 
"'Cif b 
tbt •kkındaki haberin gel· 

tdi~d oldoğonu, bunun kabul 
i~Qı 1~1 hılde förınalitenln btllA 
lır,1'\ edilemediğini, hHta olan 

1ıt/e IDildartı bay Cemal'., 
~""' ıı:n edilmek istenirken bay 

"'41\'ı '-tcL 11 ôlmftş olduğunu ve 

bittrı~ formalitesinin h4ltl 
t\tf CQledfğfnl söyledi, olkayet 

&ıab ıa, 
1 

endla bay Ferruh ta bu-
Otlrık "rrı ile bu gibi işlerde 

bt1,
1
11t için bııkanlığa eeJA . 

l>r b VcrUmesinl teklif etti. 
• • lct, Y Mitat ta formalitenin 

l:lttı11 l:bıkımında bolunanlann 

~le~t oıtıvazene kanonu çer· 
IJ,tl etftıden çıkamamalarından 
deeıtı geldiğini, belediyenin uh· 
'•ıa e dOşen vazifeyi yapmak· 
~., getı kılmadığını, Dr. ha· 

bı:atıd 8•ada da bu memurun 
ltta 1 da emrazı sariye has· 

ctlrıd 
dı~, 1 e teda.I altında kıl· 
Dfly lı: çfaa vaktin uzamaslle bir· 

8 'Ybetınedlglnl söylediler. 
\ 'rıd ia81 1 

111 ıoora baokan, im· 
tlırt ;" •ltlardan bahıettl, hasta· 
le d f\d,,lde olduğunu söyledi 

b.'dl kı: 
Qlt l 

tlıııttı Yı dı ıhı veremli me· 
ıaı tan k b llt11 t ıy ettik. Bir me· 
lltı:nek: &vJçre'de bile tedavi et· 
1•t1" l1terlz. Fakat bunu 

ıen 

'•heı1 •tkıdaolar istediğimiz 
•ta d 

llettı a nrebllmelldlrler. 
f1 . 

I)' aaean• 
...... il . 

tlıcıe 
1 
eledfye memurları biz· 

oı • ıaaırk "-ılt en şGpheslz eağ(am 
ttı.tı,11 '~nıyorlar. İoimlzde hH· 
ttııtttı lr arkıdaoımızı tedavi 
l eı:nı d •tı 1 lı: ı e mecburidir. Biz 
deuı1ı, •tınndan da hı salıthlyetle 
"'''-ltıt~eyfz. Kanunlar bize 
le tctt arıoıızı iyi bakmamızı 
'1 ••i t 1 Gt•ket e l rmemizl Amirdir. 
ftbttlı; & klf 1 görilldD UD 

tı., t~1 
hftdceel de onayiandı 

Ct.a "''f I· hl . -. '-ıG ' r fabrikanın bO.d· 
llt~ 1

•kere edilirken ımor· 
&ıa.. 11 hl11esı L "'- lıa a.oomımış olda· 

1'reue gördağana ıöy· 

ledl, buna bay Faik cevab ver· 
dl ve fabrlkaııın ticari maksatlı 
değil, halkın ucuz ve nefis 
ekmek ylmeslnl temin makea· 
dile ltletildfğlnl söyledi ve de · 
dl ki: 

Oldu, Maar"f Büdcesi De Konuşuldu. Çocuk esirgeme kurumu idare 
heyeti, korum başkanı doktor 
bay Fikret Tahıln'fn ld1reatnde 
toplanmış, çocuk bayramı için 
kararlar vermiştir. 

- Maksad bu olduktan sonra 
belediye her yıl birer mlkdar 
para kaybetmeyi bile göze ala 
bilmelidir. 

Bay LütfG; bu makaadm şlm· 
dfld halile fabrikaca temin edl· 
Ub edilmediğini ıordo, Bay 
Suad; belediyenin sahadan çe· 
klldlğl takdirde on fabrikasının; 
fabrikasız uncularm İzmlr'de 

yeg4~e mesnedi !olduğunu, bu 
fabrika orıadao kalkınca İzmir
de uncular adedi nl n derhal dçe 
ineceğini söyledi, Bay Reşad; 

- Bay Lütfü evvela amor· 
tlaman mea'elesinl ortaya attılar, 
eonra da fabrikanın kapanmasını 
letedller. Bay Faik; fabrikanın 
rolünD pek mftkemmel izah 
ettiler. Amortisman hissesini 
beledi yenin kendi bftdceslnden 
nrmesl icab eder. Fakat 935 
yılı büdceıl nln vaziyeti buna 
mOaald değildir. 

Dedi. 
Büdçenln varidat kısmı 25, 

maeraf klBmı da 24 reyle onay· 
!andıktan eonra Karııyaka tram· 

vayları mülhak büdçeslnin mil 
zakereslne gf'çlldl. Yıllık hası · 

l4tın tramvaylardu 23 bin lira 
olduğu anlaşılıyordu, hay Hüsnü 
varidatın artırılabilmesi makea· 
dile bilet ücretlerinin indiril· 
meslol teklif etti, başkan; ge· 
çen yıl tenzll4t yapıldığını söy· 
ledl, bay Fıl.k te bay Hüenil· 

nüu bunu bir takrirle mecllse 
bildirmesinin daha muvafık 

olacağını ileri sürda ve onay· 
landı, Varidat ve masraf kı · 

sımları ylrı.nlbeoer reyle onay· 
landı. Bundan conra bankacı 

bay Haeın ile arkadaşlarının 

imzasını tıoıyan ve kordon 
tramvaylarının belediyeye devri 

mOnaeebetlle belediyece ahnacak 
tedbirleri soran bir takrlrt 
okundu. Bu takririn peroembe 
gilokü toplantıda konuşulmaııına 

karar 'terlldl, toplantıya son 
verildi. 

Harabelere Telefon 
Denizli, (Hususi) - Seyyah· 

tarın sık sık gezdikleri Pamuk· 
kale harabelerine telefon hattı 

çekilmiştir. 

VllAyet genel kurultayı don 
toplandı. Maarif masraf büdceıl· 
nt onayladı, bu arada görüşft . 

len bazı mes'eleler sehehlle ıld · 

detli müoakaoalar oldu. DftnkO. 
toplantıda Parti VllAyet baokanı 
Yozgad . saylavı Bay Avni Do. 
ğan'la Konya eaylavı Bay All 
Rıza Türel ve birçok muallim· 
lerle Ortamektebler talebesi bu 
)onmuş, görüımelerl taklb et· 
mlolerdlr. EvvelA geçen toplan· 
tının kısa zabtı okundu, C'nay. 
landı. Torbalı köyünOn; kaza 
merkezi hududu içloe alınmaeı 
hakkında idare encGmenl tek· 
lifi muvafık görüldü. Bftkreo 
elçtllğlmlzden!gelen ve Roman· 
ya Türk'lerlnden dört çocoğon 
Ortamekteblerde okutulması 

mauafmın onaylanması hak· 
kındakl teklif üzerine bazı gö 
rüşmeler oldu. Büdce darlığı 

yüzünden huııenellk yalnız bir 
çocuğun tahsil maerafının ka. 
bolü muvafık göriildil. Hlzmed 
müddetleri otuz seneye varan 
muallimlerin tekatıd ikramiye· 
lerlnln verilmesi için istenen 
mdnakale bOdce encümenine 
havale edildi. 

Ôdemlı orta mektebi nln ge. 

nlşletllmesl ihtiyacı konuooldo. 
Bonon bakanlığa yazılması 

onaylandı. Spor teşkllıttına iki 
bin Ura verilmesi h

1

ak.kındakl 
büdcf' encftmenl mazbatası üze· 
rlne Dr. bay K4mrau; yirmi 
iiç lmzah bir takrlrlt bu pa· 

ranın beoblo lira olarak tesblt 
edlldJğlnl söyledi, meclis; tek· 

lif in muhtelife büdceıinde ko· 
nuoulmaeını kararlaotırdı. Kız 

lisesinden GOzlo Rlfat'ın fakir· 
llğl ve çahokanlığı haeeblle 

tahsil maıırafının vllAyet büd· 
ceslnden verilmesi muvafık gö· 

riUdO. Atıo ve atlıspor kuUl· 
bile Ödemiş Blmayeletfal mek· 

teblne yardım esası da monfık 
görüldü. 

Şaııl köyftuün Göner köyQne 
bağlanması işinin daimi encü· 
mence tetkiki onaylandıktan 

sonra hasta memurların tedavi 
için baetaneye alınmalan ee1dl 
konuşuldu, sağlık encümeninin 
raporu okundu. Bunu mütealdb 
Bay Murad Çınar ( İzmir ) in 
hundan evelld celselerde mftna· 

TAYYARE SINEMASI 
3151 BugO.n Telefon: 

--- - Bnynk Bir Sinema Harikası ======= 
Alexaodre Dumaı l<' lle'in Ölmez Eeerl 

La Dam 
-o Kamcenva 

l 
Marguedte Gautler rolünde Yovnne Prlotemps 
Armand Daval " Plerre Freınay 
Doval Pere " Lugne Poe 
Prudence " Jeanne Marken ................... ~~,..,...........-....~....- ....-~ 

Beynelmilel Şöhreti Haiz Olao Bu Filim Bueene Yalnız TAYYARE 
Sinemasında ve: Yalnız Bir; Hafla Gösterilecektir. 

AYRICA 

Foks Dnoya Havadisleri (Türkçe sözlü) 
Son Yunan isyamna iatirak eden zabitlerin Harb divanı 

huzurunda muhakemeleri. 

Seans Saatleri 
Hergün : 14,30 - 16,50 - 18,50 - 21,15 Dikkat:Hergiln eon 21,15 
Peraembe: 12- 14,30 mektebliler eeaneı eansı (Uucz halk 
Cuma : 12 ilıive eeaneı. eeao&1) Fi. 25-35-50 kr. 

kaıa edllen takriri mevzubahe· 
oldu. Bay Murad Çmar; Hususi 

muhasebe müdür ve memurla· 
rına hallye vergileri tahsllAtın· 

dan verilen ikramiyenin usul· 
ıilzlOğünO bildiriyordu. Daimi 
encümen namma bay Mehmed 
Aldemlr (Çeşme) cevab verdi, 
fazla tahsl14t makeadlle bonon 
yapıldı~ını söyledi. Bay Murad 
Çınar; maksadının (Bundan ne 
kazanmak olduğunu ) değil, 

( İşin kanona uygunluğunu ) 
murad ettiğini, çftnkfl kurul· 
tayca kesdlrllmlş bir tallmatna· 
menin encilmf'lnce değiştirile· 

mlyeceğlol söyledi. 
Bay Ekrem (Ôdemlf); encü· 

men arkadaşlarının ahlaki sa· 
14betlerlnl loaretten eonra Bay 
Morad'ın fikirlerine iştirak et· 
tlğlni söyledi, senet hallye zu. 
borat ve mektumıtı diye bir 
şey kabul edllemlyeceğlnl, bu 
takdirde bazı ıulletlmallere yol 
ac;ılablleceğlnl ileri sürerek ve· 
rllmlş olan ikramiyelerin htlr· 
dadını letedl. General başkan 
bunların tenkit diye onaylın· 
maemı lstlrdad moamelealnln 
meclis namına it gören encfl. 
menin maneviyatını sarsacağını 
söyledi. Daha bazı azalır da 
söz aldıktan sonra doktor Bay 
KAmran: 

- Madem ki yanlıı bir mu· 
amele olmuştur. Netice bu şe· 
kilde tecelli ederse bendeniz de 

ıahsen paranln istirdadına ta· 
raftarım dedi. Reye mftrıcaat 

edildi, sekiz el kalktı, fakat 

bay Hasan (Bergama) nın (Eo· 
cümeo .kararının hıtah olduğa 

hakkında mı karar verilmek 
isteniyor?) ıekllndekl suali md· 
nakıoayı tazeledi ve birçok 
azalar söz aldılar. 8u meyanda 
bay Fehmi Koral (Bergama) 
ile bay Murad Çınar fikirle· 
rlnl Jzah ettiler, bıty Fehmi 
Knral; hukuki bakımdan mee' 

eleyl teşrih He daimi encftme· 
nln hata yaptığı kabul edilecek 
olursa bunun bir nevi cezalan· 
dırma şekil olaca~ını söyledi, 
Vali :General; milnakaoanın bir 
hillAıaıını yaptı, bay KP.mal 
{Menemen); bu ikramiyeleri 
alan memurların paraları aile· 
lerlnln ihtiyaçlarına sarfetmlt 
oldoklaranı, binaenaleyh tetir· 
dat kararı verlllree onların ee· 
!aletlerine sebebiyet verileceğini 

söyledi, doktor hay KAmran da: 

- Burada bulunan Konya 
say lavı Bay A il Hiza; daimi 

encümenin idari içtihadından 

dolayı memurlardan paranın Js. 

tlrdıdı icap edlyona daimi en· 
cilmen Oyelerlnln de bono taz· 
mln etmeleri huk.okan )Azım 

geldiğini söyledi. Bu noktayı da 
nazari dikkati celbederlm n 

içtihat kararı hatalıdır netice· 
sine varılırsa encümen azaları 

da bu paradan bir kıam1nı taz· 

mln edeceklerdir. Dedi. Vali 
General; eski senelerdeld ka· 
rırlara oyularak yapılan bu işin 
idari mahiyette ve tıllmatna· 

meye bir ek olduğunu, içtihat 
hataeı mevzoubahe olamıyaca· 

ğıoı ve mes'eleyi ilç noktadan 
ayrı ayrı reye .koyacağını bil· 
dlrdl, evveli encOmenln lçtlha· 

dında yanıldığı noktasını reye 
koydu, onblr el kalktı, yanıl

madığını reye koy ancı Vali 

General : 
- 14 rey, dedi, fakat bay 

Ekrem: 
- Yanlışlık var, sekizdir, 

dedi. Bonon dzerlne Vali Ge· 
neral; baokanbk kürıftıftndeo 

ayağa kalkarak: 
- Sekizle ondôrt arasındaki 

farkı ıeçemlyecek bir arkada· 
flD baıkanlıkta yeri yoktur. 
Dedi, kilrsGden inmek letedl, 
arka saf talr.l ltıyeler ısrarla bu· 
na meydan vermediler. Neti· 
cede mes'elenln e1aml tayini 
ıuretlle reye konması muvafık 

görtlldil. Reyler toplanıb taentf 
edildiği vakit 17 beyaz, 18 
kırmızı rey çıktı. Bu encGQlen 
aleyhine idi. Vali General; 

- Ben çok korktomld sekiz 
reyi ondört saymış olmıyıyım. 
Daimi encfimenl onyedl arkadaş 
takviye etmlottr. Zabıta geçsin. 
Bonon için mercilerine itiraz 
edeceğim. 

Dedi. letlrdad meı'eleıl reye 
kondu, ekseriyet kabul etmedi. 
Celse tatil edildi, on dakika 
sonra tekrar. toplanılarak maarif 
bftdcealnln konuonlmas1Da bat· 
landı, toplantıda holonan maarif 

müdO.rü Bay Hikmet Tftrk ve 
Vail General; maarif ihtiyaçla· 
rının geolılf ğl hakkında izahat 
nrdller, btıdcede ne kadar çok 
tah9lıat on111lanır11 onaylansın 

ihtiyaca tam mınaslle cevab 

vermek mümktın olmıyacağını 

söylediler. İlk tedrisat m6fettlı· 
lerlne harcırah tahsisatı olarak 
550 Ura Uhesf, vilayet mekteh· 
lerl muallimlerinin uzun ıO.ren 
görilemelerdeo sonra mlkdarının 
1003 olması, bunlardan Qç 
muallimin musiki lnkılAbı mft· 
nasebetlle koro için tayin edil· 
meal, kıdem zamlara tein 
36,000 Ura, bayraklı ve bOdcede 
yeni açılacak mektepler fçlo hine 
kiralanmak il.zere 3000 Ura, fakir 
talebeye ldtab ücreti olarak 
500 lira, ilk mektebler tamiratı 
için 5000 lira, yatı mekteble· 
rlne yardım için 2200 Ura, 
muallimlerin geçmiş yıllar 

mesken bedelleri için 32817 

lira, mesleki eserler için 500 
lira, 935 mt'Bken bedelleri için 

öO bin lira veealr masraflar 
için onıylınan tahsisatla maarif 

hddceıl 836,606 lira olarak 
kabul edlldl. 

Bu; bildce maarif ldareı:ı nin 
adi büdcesldlr, fevkalAde btıdce 

ile muhtelif masraflar büdceıl 

Bayramda çocuklara korum 
namına tekerlemeler, oyuncaklar 
mektebli çocuklara çocuk ki· 
tabları, defter Ye kılemler 

hediye edilecektir. 
• • • 

Çocuk eılrgeme haftıaı md· 
naeebetlle bcıtan postahınelerde 
mektublarda ve dl~er poıta 

işlerinde ay ıonuna bd1r de· 
Tam etmek ftzere 114'feten 
"Çocuk esirgeme pulları., kul· 
lanılmasıaa başlanmıştır. 

Kükürt Geldi, 
Satış Başladı. 
Bağcılar Acele Edib 
Aldanma malıdırlar. 

Keçlborln'dan ilk partide bir 
mlkdar kdkilrt gelmlt ve dGn· 
den itibaren 11tıoa çıkanlmııbr. 
Memleket dahilinde muhtelif 
yerlerde kAfl kdkftrt te Tardır. 
Bana rağmen kaktırt f lıtlerlnl 
yakeeltenler oluna hıklannda 

kanuni takibat yapılacaktır. 

incir, Qzüm 
Tetkikleri •• 

Heyet Çalışıyor .. 
tacir ve tızOm mahaoltımft· 

zO.n ıtandardlHeyonu için tetkl· 
kat yapmaktı olan ökonoml 

bakınlı~ı teokil4t heyeti dtın 

öğleden evci Ttlrkoflete iki ıaıt 
kadar meegul olmootur. BouJan 
eoora Aydın incir md!t•hslllerl 
kooperatifine giderek orada in· 
clrlerlmlz hakkında mıltimıt 

almıştır. Heyetin ıehrlmlıdekl 

tetkikata on gQn dah11 rille· 
cekdr. 

Burna va 
Otohilsleri. 

Bornava'ya lşllyen otobüalerlD 
11ablblle Bornava helediy11ıl ua· 
ıında f lat artlrmık meı'elesla· 
den çıkan ihtilaf ydzOnden oto· 
büelerhı htuyondan ileri gl dc:.
medlklerlnl yazmıo •e hılkı 

ftzen bu hılio önftne geçilme· 
sini istemiştik. 

C. B. P. Esnaf •e lıçi bir· 
Uklerl bOroaonno araya girme· 
sile lhtllAf ortadan kaldırılm11 

n otobtııler, dftnden itibaren 
eskisi gibi Bornava'nın içine 
kadar gltmeğe bışlamıılardır. 

Bu hal Bornan'lıları çok ıe · 
vlndlrmlıtlr. 

çaroamba günft toplanacak ku· Kalb Sekte· 
•r•u•tt•ay•d•a•g•ö•ro•'•aı.ec•e•k•ttr•.--• sinden ölmOş .• 
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Ziyaret 
Şehrimi• Tfirkof la müdGrtl 

bay Ziya Organ; d(ln yfü\yette 

Vail General KAzım Dfrlk'I, 
Cümhurlyet Halk Partisi bina· 

ıında parti başkanı Yozgat say· 
lavı Bıy A vnt Doğanı ve bele· 

diyede başkan doktor Bıy 

Behçet Uz'ı ziyaret etmlotlr. 

Çeıme kazaaının K.adıoncık 

köyfl okutanı hay İbrahim Nıcl 
köy yolu üzerinde ölO bulun· 
muoto. Okatanıo kalb hutı· 
lığından öldGğil anlatılmıştır. 

O giln Çeome'den almıı oldu· 
gu maaııda cebinde bolun· 
m'Oştur. 

Süvare Verildi 
Ankara, 21 (Huıuı!) - içeri· 

işler Bakını 817 Ştıkrn Kaya. 
şehrimizdeki Balkın murahhu· 
ları eeref ine bu gece bir ıChuo 
nrmfotlr. 
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Gültekin 'i Ha! Tamam, Tamam! Zaten 
Onu Görmiyen, Adamdan Sayılmaz .. 

- Tekin değil, kılığmızdan 

belli. Deminden bana soruyor· 
dunuz. Ben de şimdi size eo 
rayım : 

Buralarda ne cesaretle dola. 
ııyoreunuz? Bir erkek, dişi, hr· 
nağı eökülm6ş bile olsa gene 
&izi kapıp kucaklamak ister 

Bu eöılerfm, onları bir hayli 
giildürdQ: 

- Fakat -dediler· bize bu· 
rada hiçbir el dokunamaz. 

- Neden? 
- Çünkü buralara kimse 

giremes .. 

- Giremez mi? Bu da lif 
mıyı? Tanrının bahçelerine kim 
karışır ki? 

- Burası Tanrının değil yi· 
ğlt; Tanrının değil .. 

- Ya kimin? 

- Bizim Bakanın.. Baksan 
ı, buralarda hiç klmeeclk.ler 
\'ar mı? Sen buraya girmekle, 
belki d~ kendine kıymış olu· 
yorsun. Bahçenin hududuna 
nasıl ı:eçtln? 

- Bas bayağı, dıvarı yok, 
çukura yok .. 

iyi amma, ıııra sıra ağaç 
larda bayrak sallanıyordu .. 

- Gôrdllm, ben onları koş· 

ları 6rkiıte6nler diye koydular 

ıandım .. 

Belki de haklısın. Fakat 

hona ldmseyl lnandıramazsın. 

Seni bir hırsız, bir oğurauz, 

ANADOLU ____ , __ _ 
Günlnk Siyo.ııo.1 Gazete 

Sahip vo Ba@yazganı 

Baydar Rt'lşdü ÔKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı İ§leri 

müdürü: Kemal Talat KARACA 
İdarehanesi: • 

İzmir ikinci Beyler sokağı 
C. Balk .Fırkası binan içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllığı 1200, Altı aylı~ 700, Üç 

aylığı 500 kuruştur. 
Yabancı memleketler için ıenelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Beryerde 5 Kuru~tur. 

ilnfi geçmiı nilshalar 25 kuruıtnr. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

bir serseri sanacaklar, klmblllr 
kaç yüz sopa yiyeceksin .. 

- Ben ha, ben ha! 
Acı acı güldüm : 

- Kızlar dedim· bana to · 
kat atacak er, anasının karnını 
bile döşmemlştir. 

Ben bu cevabı vermiştim ki, 
ilerideki ağaçların aralığından 

bir ses geldi : 
- Ne dedin, pe dedlo? 
Hepimiz baeımızı o tarafa 

çevirdik. Bir de ne g~reylm: 
Başında parlak, en iyisinden 

bh: tolga, sırtında ince, hani 
gümüş kadar parlak zlrre, elin· 
de Jramçı, belinde altın kemer, 
ayaklarında elmas kakmalı çiz 
melerle ay gibi güzel ve yakı· 

şıklı bir genç duruyor . .' 

Kızlar, &üt dôkmtlş gibi, sol· 
dolar, tltredfJer, birdenbire aya· 
ğa kalktılar ve başlarını eğdiler. 

Kendi kendime~ 
- Bo gilzel çocok, olsa olsa, 

bo sarayın beylerinden birisi 
olsa gerek .. 

Diye söylendlm. Kızlardan 

biri, ayağı ile arkamı dürttü: 
- Kalksan a!. 
Diye fısıldadı.. Ne kızdım 

bilmezsin Yakat : 

Etin bilmediğim dellkanlmna 
neden ayağa kalkarmışım. Al· 
dırış bile etmedim. Ne kılıklı, 

ne baluştı o? 

Tanrının bo kadar güzel bir 
erkek doğuracağını hiç habrıma 
getirmemiştim.. Ağar ağır yak· 
laşta. Karşımda do.do. 

Bir gözleri vardı ki, Yıkar, 
daha emsalini görmedim. O, ne 
geylnlş, ne sOs, ne incelikti? 

- Demek ·dedi· eana tokat 
vuracak yl~lt daha toprağı dBt· 
medl ha öyle mi? 

- Dilşmedl ya! 
Kaşlarını çatar gibi olda. 

Kolunu yıldırım gibi kaldırdı 

ve elindeki kamçıyı Balladı. 
Fakat ben hangi milletin ço· 

cuğuyom: 

O, kolunu kaldırırken ben 
yumularak sıçramış ve tam ya· 
nında dikilerek hançerimi çek· 
mlşdm: 

Kamçı boşa gitmişti. Bir kah· 
kaha attı. Benim hançer çeki· 
ştme aldırış bile etmiyordu. 

i#<i 
~ f'E1 ).RAS INDA.._ 

•'"""'· 

~ 1.efrika numarası: :31 

.. dinledi, sonra: .. 
' 

- Zannederim ·dedi· şimdi 
benim geldiğim vapurda Baımet 
Hanımın zevci Fehmi Bey de 
vardı.İkbal vapurdaydı. Yanımı 

geldi, haber verdi .. 
Eğer Nnln Ue .Noveyre bir 

11nlye için bana bıkaalardı, 

bendeki gayri tabiiliği derhal 
sezeceklerdl. Çehremln ne renk, 
ne şekil aldığını bilmiyordum. 
Yalnız yftzDmde bir kan med 
cezri olduğun o blueul m. 

Nnln hu ıöalerJnln bende 

Yazao: Orbau Rahmi Gökçe 

bıraktığı intibalara dikkat el· 
memekle anlamıt oloyordom ki, 
onun şuura ve kalbt, teohlslnl 
daha evvelden koymuş.. O, 
artık yeni yeni delJller n 
tabidler istemiyor. Seven bir 
kalbin, çok zamanlar ~ôeterdl~l 
isabetle artık herşeyl kavram•ş 

bulunuyor. Ve klmblltr bu 
netice karşıe•nda belki onun 
tertemiz kalbinde belki bir 

bahar sönftyor, bir Gmld par· 
çalanıyor, bir gftnet p11rçalanıb 

gGrClnmes seneler baUne ge· 

Fakat o saniyede ben de 
hayrete dOştflm : 

Bu kahkaha batkı türlü idi. 
Kalın, erkek kahkahası değil, 

kız kahkaha11ı .. 

- Yiğit ·dedi · een yavuz bir 
kişisin. Ben aana kamçı vura· 
cık değildim, bir denemek is
tedim. Eplyce ati t davranıyor· 

son. Korkmak ta bilmiyorsun. 
Canım sıkılmıştı : 

- Sen ·dedim onları bırak. 
Erkek mlı.ıin, kız m.sıo, evvelA 
ona eôyle! 

- Ne kız, ne erkek? 

- Y' nesin? 
- K .. dın .. 

- Kadın, kız, bence hepsi 
de bir .. Sen buralarda ntclsln? 

O, bu sözüme cevap vermedi: 

- Sen dedi· her halde çok 
uz.k ellerden gelmişsin. 

- Öyle .. Benim yordum Al· 
tındağ ötesindedir. 

- Hakanın? 

- Bilge Halran! 
Ben böyle der demez, yQzOn· 

de bir solgunluk sezildi. 
- Hakanın adını duymuı 

moydon? 
Diye sordum. 

- Doydum. Kardeşini de 
çok eskiden görmtııtüm .. 

- Gültekln't ha!.. Tamam, 
tamam! Zaten GiUtekln'I görml· 
yen, adamdan aayılmaz. Bilge 
Bakanın adını doymıyan, ko· 

lığına kazık bçmıı ea&ır sayı· 
labiltr. 
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Adana 
ilk Arpa 
Mahsulo Çıktı. 

-
Adana'da ilk arpa pl)aaıyı 

çıkmış, beher kilosu on korot· 
tan baolıyarak kırkbet kuroııan 
bir tcıccar ftzerlnde kalmııtır. 

İlk parti elli kilodur. ÇUtçlye 

on koroıtan parası verllmlt ve 
geriye kalan onyedl Ura da 
çiftçinin rizaaı ile hlmayeletfale 
teburo edilmiştir. 

lfyor. 
Genç bir kızın senelerce 

beslediği bir atkı, yıllarca 

taşıyıb yaoattığı ve eftıledlğl 

bir ftmldi feda etmeıi elbette 
çok zorlu Ye çok çetin bir 
göni\I hAdlsesldlr. Buna tabım· 
mftl eden irade, iki ıaraf lı 
tazyık edilen bir çelik yaya 
benzer kt, birdenbire kırılması 

çok muhtemeldir. 
Nevln'l kurtaramamak ta 

ayrı bir elem, ayrı bir ıııırab .. 

Gene aktım Ozerlydl. İkbal 
geldi. Nevln'e bir kart verdi. 
Nnln kartı okudu, ıonra bana 
döndft: 

- Karı bana yazılmış. Fakat 
hepimizi bekliyormuş. Zevcinin 
geldiğini de haber veriyor .. 

Biraz a81lblyede ayağa kalk· 
mttım. Nevin gôıbebeklerimln 

içini arıy1D bakıılarla bana 

Mektebliler çin: 

Koca Okçu Samsama .. 
-2 

Tam iki eaat ıonra yirmi 
atlı Doğanlar köyftne girdi ve 
6nl6 okçonnn evi ônftnde do· 
rarak ıeılendl. 

Çağrıldığını ltldlnce kapıya 

kooan Sam8' ma ıon bir defa 
karısını çocukların kucakladı 

gözlerinde bir damla yaı izi 
bile göstermeden bekcllere 
döndü: 

- Hazırım beni göt6rlln 
ded. 

Yirmi altı Sameama'yı önle· 
rine sOrerek yayladan korkunç 
bir karaltı gibi görQnen koca 
kalenin yolunu tuttular. Yarım 
saatte geçmeden Güzelhlear'a 
ulaştılar. Bay Gökçehan hisar 
dıvarlarının dıt tarafında beş 

a111ğı beş yukarı dolaşıyordu . 

YaDlnda kale adamlarından 

sözü geçer birisi, kendisine IAf 
atmağa çahoıyor, ikinin biri 
yazıktır, Sam!!amanın kueorono 
bu seferHk bafışlayın ben, bu 
adamı ıanmm diyordu . Dokuz 
kişilik bir barhana ile nasıl 

istersiniz ki avlanmasın. Fakat 
bftt6o bu yumuşatıcı ıôz1ere 

karşı öteki böıbütüo şahlanıyor, 
avaz avaz b•ğırarak: 

- .. Sason bakayım yapaca· 
ğımı ben bilirim diye çıkı · 

şıyordo.tt 

Atlılar ve Samsama kale ka 
pısından içeri glrmiılerdl. Gök· 
çehan birden bire irkildi, on 

adım birden, ytıkeek boyu ile 
uzanan ve kendisini beldlyen 

Samsama'ya döndil. Kıyım kı· 

yJm batarak: 
- Neden beni dinlemiyor, 

avlanıyorsun?•• dedi. 
SamHma terbiyeli fakat kor· 

ko bilmez bakışlarını indirmedi. 
Ba7ını kaldırarak: 

- Çok yoksulum, çocukla· 
rım aç la ondan dedi. 

- Btıtlln senin gibi olanla· 
rın yr.ptıklarını neden gôrml· 
yorsun? Bllmlyormoıon ki çift 

ıenln gibi miskin aynılar lçln· 
dlr. AY ise bayların hakkıdır. 

Samaama, Gökçehan'ın kas· 
tını anlamamıt gibi: 

- Nenen bay dedi, sisin bo 
kadar tutkunluk göıterdlğlolz avı 

ben de ıevmlyeylm? 

- Çftnkd ıenln hakkın yok 
ta ond1D ıefll! 

Samıama gene anlamamıt gibi 
yaptı. Yılmaz dnlll okçaoon 
ardına, kendini kurtaracak bir 

oare geldi. GGzelhlsar bayının 

kiiplere binmesine ıldarıı et· 
medi. Bu çörtlOkte belki eşsiz 
olan adamın, kuvveti ve keelk· 
lfğl (C6r'etl) pek sevdiAI bilirdi. 
Bonon için hiç korkuıuz bir 
seele: 

baktı: 

- Vallahi beni mazur gö· 
rün! Çtın .. ü benim bir rande· 

•um var. Kendilerine arzı 

hlrmet ederim. 
Dedim ve biraz sonra evden 

çıktım, gittim. S11tlerce aokak· 
larda, ağaçlar ar11ında, patika· 
larda bir ıereerl gibi dolqtım. 
Bazea bir rftzgAr hııı ile geçen 
saman, şimdi ağır ağır, Adeta 
içimde gıcırdıyarak ıftrGklenl· 
yordu. Kahvehanelerden birine 
girdim. Bir yığın guete aldım. 
Okuyamadım, yırttım, attım. 

Buhran geçiriyordum. Daha 
doğrueo kıskaoıyordom. 

Akşam oldo, kôroluı bir 

ltlyadla me .. hanelerden birine 
daldım .. Gece yarısında dolgu o 
bir kafa ile köşke dôadOğGm 

nkh, ortalık derin bir ıakut 

lçbıde7cU. Berkee oyuyordu .. 

Faklt bay dedi, ben da· 
ha iyi avlanırım, elzden çok 
konetllyfm, ılzdea çeYlkim, bft· 
uın bura lnsanlanndan daha 
usta ve becerikliyim. 

- Sos bakayım plı köylü, 
bu çabmları, kurumları kime 
satıyorsun? Koca Ayd•n bayla· 
rının en ... bGyagftne, en ulusuna 
bu ağızları atmıya korkmıyor 

mu"oo? Yok1a benim kim ol· 
doğumu da mı bilmiyorsun. 

- Elbette ki bayım•zı tanı· 

rım . Onun yüksek değimli 

varlığını dı unutmam. Ancak 
sözleriolQ gerc;ekli~inl aydına 

çıkarmak için ön verdiğinizi 

dilerim. 
Gökçehan ataklığın, pervasız · 

lığın bo kadarına iyice içerle· 
mlştl. Dünyada hiçbir lnsaoın 
kendisinden üetün bir kuvvet 
iddia edeceğini aklına bile ge· 
tlremezdi... Y ok.ea bo köylü 
delirmiş miydi?! Denemesi ko· 
laydı... Nasıl olsa bo Samsama 
diye çığmlan adamın istediği 

de bir imtihandan geçmekti. 

Bunun lçln ona doğru döndO: 
- Bana bak dedi, bu ağız · 

lar hele benim yanımda kolay 
atılamaz. Şimdi seni Oç imli· 

handan geçireceğim. Blrtey be· 
ceremeyip te ortalıkta kalırsan 

vay haline! Yok eğer benim 
ilstftme çıkarsan tanrı önftıı•" 

abtedlyorum ki kusurunu ha· 
ğışlıyacağım! 

- Bay, işte ben de burada 
söylüyorum ki, sizinle nerede 
isterseniz kuvvet, çe•lkllk ve 
ustalık yarışlarına glrmeğe ha· 
zırım! 

Aydın bayı öf .kesile beraber 
böyle bir keılkltğe (Cür'ete) 
şaşakalmaktan, hayran hayran 
bakmaktan kendini alamadı: 

- Senin gibi bir kaylfl ile 
yarıtı r111 olmak için ben çok 
iyi bir adamım ... Nelere yetkin, 
nelere erik (Kadir) olduğunu 

görmeğl p•k letMdlm de dedi. .. 
Koca kaleyi çeviren boşluğu 

gözden geçirdi. Sonra uzakça 
bir kenarda ~ördBğQ kucakla· 
nımıyacak kadar kalın ve uzun 
bir ağaç kGtftğGnG göstererek: 

- Bu ağacı görftyor muıun 
dedi. Onu ıırtında tatayablle· 
cek misin? 

Sım11ma çok akıllı bir adam· 
dı, hiç bozmadı: 

- Elbette bayım dedi, ılz 

den aonra çok daha uıun bir 
zaman taııyacağım. 

Gökçeban, kırtısındaki mlı· 

kin diye baktığı adamla böyle 
bir işe glrmi!J olmaktan çoktan 
piımın olmuştu. Bu adamın 

her lAfı da amma akreb gibi 

• • • 
(Kaçtık def terdekUeri buraya 

naklide devam ediyorum. J 
Uykudan kalktığım vakit 

1111 onblrl geçmişti. Nevin, 

belki de uykusuz geçen bir 
gecenin perişanlığı, huhraalan 
ile boğoşmuı gibiydi. Göalerl 
ıftziUmftştft. O ha halile, sanki 
kôkft koruyan, fakat henfiz 

tazeliğini, rengini yaoatmaAa 
çalışan bir kır çiçeğine ben· 
zlyordn. 

- Fehmi Beyle Hatmet 
Hanım gelecekler .. Bina top· 
lanırsan iyi olur Nazım! 

Akşamki yaptığımdan zaten 
pitmaodım. 

- Peki -dedim Nevin! Poa· 
tadan acaba birşt!y var mı? 

- Var, annenden .. 

- Aç ıa oku .. 

NHID mektaba okurken 

Borsa 
• ••• - ~ f 

Bonada dtınkft Gsdlll '~ 
hlre aabtlan qağıdakl 
dedir. 

flzftm Satışları 
'~ Ç. Alıcı K. S. 
1
j 

203 Koope. ıuı. 11 
10 

120 Mftskl. lobi. 8 
11

' 
39 Ş. Remzi 11 25 }l ~ 
28 j. Tar. mab. 11 50 )-0 1 
22 s. Sftleyma. 10 öO 

13 8 Y. Karasu 13 
420 

Zahire Satıştarı ~ ". Ç. CI nal K. S. ' ~ 
425 Buğday 4 15 3 f 

3 2 Arpa 3 25 S ' 
25 Akdarı 3 75 ' 
3 6 Mısırdan 4 

' 4 Bôrtılce 4 1 
10 Fasulye 7 ~gO 

200 ken. pala. 290 40 
65 B. pamuk 40 
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başlangıcıdır· ------.--:::· Acıpayam Habe~ 
Acıpayam, (Busoıt) - o#~ 

eddln köylnden AblDed -İ 
Sftleyman ile İsmail o~ld 

1
; 

med, aynl köyden 13 yıt ~ 
da Mehmed kızını kıçır~t· 
letmltler ve yakalan1111ıl 

Yollar: ~ 
Acıpayam Denlsll yol• ,)f 

kandaki neşrlyatımıı 16~ 
mıt ve Valimiz, derbıl 
emrini yermlıılr. 

inzibat: · f 
Jandarma kumandın11111• ~ 

batı Bay İımall Bakkı'oı• J 
reılle aeayio yerindedir. 'fe:,, 
hayvan hırsızlığından kfJfıl 
Hk'a yoktur. Birçok 
telefon teslııatı yapılllllt11t·, 

COmburiyet MeybO'" ;r 
Belediye, C6mburl1eı ul 

danını blras dikkat et~., d 
Burada pazar karuı..,.eı 1 
mlıllğe bakılmama11 d~ ~ 
glldfr. Levhanın yeri de 

melidir. _--d 
sokuyordu ha!. ôfke1lod111~J 
ğolacak gibi oldnğa bıtde ,t. 
vermedi, fakat kGıftğt•1 "iJ 
ağaç parçasına doğru gUl • ~; 
baycık bir zorlukla yercle:-,ı 
dırdığı yakftnü sol 0111 ~ 
ancak dayatabildi. Fık•';.. ıı" 
y .. n bacakları ilstdade 

1
_,1, 

adım ya attı ya at1Dadı· ~ 
lauacagını hi11ederek k ~ 
gntettl, ktıtGğ6 yere 1•' dJ 

- Sıra eenln Sa...,. .. 1 

Ntheyre gtrdl: """' 
- Matallah .dedi· be 

0 
~ 

Ayol Nazım ağabey, lfl .,., ~ 
kibar olmu11ua... SaO' 
kAtlb tutalım lıarl.. f~' 

IJIO 
Annem iyi lmtı.. d /, 

medlğim için darılıyor 0'.,-'t' 
Ject• ~ 

takdirde kendlll ge I' 
Hıkkı da vardı kadıO ,V 
Fakat ne yap•Y1111• 

değildi.. ~ 
Ben boraya ıenclr~e •'-• 

mıştım . Hayır, çar1D1 ~ı,ı~ 
gibiydim. Yalnıı ko cl,ıa 
ayaklarımdan ye bııılll .tlJ~ 
ğll, kalblmdr.n de 

1 
!11ord~.ı· 

BattA nefes blle 1 • _.JI V 
tleP-' a" Saat ikide geleee -~ 

blm fiddetle çarpıyo:~ .~ 
bım boıuk. Febaıl -..-r_-. 
komedya oynıyacak k ,,,,... 
deAlllm. Ve ba da ço .,,ı / 

- Soll8 



Beş Yıllık Sanayi Programımız -Avrupa' da F ahrikalar Kapanırken, 
Türkiye' de Sanayi inkişaf Ediyor .. 
- Baeı l inci ydzde -
Ancak rapordan şunu da öğ· 

renlyoruz ki ~eçen yıl aatışlar 
1933 te 1932 yılına göre olan 
•tlr' •te nazaran daha yavae art· 
"1ıttır. Bu bllhaaaa milli ma. 

Qıofit ht11Jlarında görillmek· 
tedfr. Feıbane, Bereke, ve 

8'ayıo fabrikalarının lmalltı· 
::,

11 teri lrtlılne rağmen BatllJ 

ki ın ıynl artıt tempoıuno ta· 
b etnıiyerek nlıbeten daha 

i''lf hareket etmeılnin eeheb· 
ertıaı 1934 yılında ulusal plya· 
••dı talebin darlığından dolayı 
tıkJb IDCleıeeıelerln f latlerJ kır· 
Dıalarında Ye bunların fazla 
IQııl&tlı f lat zararlarını telif 
etQıek 1 
1 

stemelerlnde ve nihayet 
1 ını kabiliyeti darlığının bılkı 
:tlı•lnğa meylettlrmeelnde bu· 
Onı1a banka milli fabrihlu 

1111
"16ltta l 935 de de lmalAta 

•ttı ..... d dit • • devam ettikleri tık· 
~de eı11en 1934 yılı içinde 

'- •ll•e mfluade edllmlt olan 
1111aall mamulı\tın ytınltı 

Plyı .. ıındakJ tazyiki de inzf. 

~ ~e devam edince içinde 

1111110Ddoğumoz yılın ydnlü ku· 

~ 11 •ınayli için bir istihsal ... _ h 
lJ , lr f lat düşükltlğll ha· 

11~de tecelli eden ııkıntıh bir 

h ol111ak letidadında bolundu· 
laQ ltaret eylemektedir. 

k Scı111erbınk~ın Beykoz n Ba· 

g
1'1 ~ôy fıbrlkıları Hhşlarına 
e lıı 

it Ce: Beykoz fıabrlkasımn 

1;1•1•rı 1932 yılına nazaran 

19 
33 de yOzde 2 artmılJ iken 
34 de hllf 111lktarı 1933 

tdııaa 
.. , DUU&D yftzde 31 yılk· 

llllftlr. 
Q 

1, er iki fabrikanın piyasaya 

,.rtı nb,ıar•n hduın aatış 
8'ate '6ıılırındıld hlsıelerl de eu 

.....:_lle lnkleam eylemektedir: 

-Beykoz fabrikasının 1933 yılın · 

da piyasaya yaptığı 11t1ştaki 

bleeesl bftUln eatış yekunundakl 
yüzde 0,62 ikeo bo nlsbet 
1934 de yOzde 14 P. çıkmıştır. 

Bakırköy fabrikasının 193:J de 
piyasaya yaptığı eatıetakl hissesi 
(Hükumete yapmış olduğu sa· 
tıelar hariç olmak azere) umumi 
eatıea nazaran yüzde 52 iken 
bo nfebet 1934 de yilzde 70 e 
çıkmı~tır. 

Raporda 1934 yılında meneu· 
cat piyasasında görtllen gevşek· 

llğe mukabil ham piyasalarında 
görülen ytıkeekllk ve bunun 
maliyet f latlerlndeki tesirleri 
etrafında izahat verdikten ıon· 

ra denilmektedir ki: 

· Milli eanayltn genfşlemeelle 

içinde bulunduğumuz lktıead 

hareketinin devam etmesi kar· 
IJl!lnda geniş köylü khleainln 
alım kabiliyeti mes'elesfoi dal · 
mı gözönftnde bulundurmak 
zarureti timdldr:n kendisini 
eheınmlyetl~ hissettlrmeğ6 baş · 

lamıştır. Teessüs devrrslnde 
daha ziyade teknik maliyet 
anasırının mamul emtianın 

fabrika maliyetleri tızerlndekl 
bftyflk sıkletini rasyonel işlet · 

me pren31blerinl silr'atle mft · 

dahale ettirmek suretlle en 

kısa bir zamanda hafifletmek 
memlekette' eanaylleşme hare· 
ketinin en kuvvetli mesnedini 
teşkil eden devlet kurumlarının 

ilk ve yakın hedefleridir. Mil · 

li sanaylleome kuvvetli bir ana 
mesnet olacak demir sanayii 
mevzuu ftzerlude kararlar ala . 
bilmek için vekAletln direkti· 
f fol beltlemekteyfz. Milli eana· 

ylde kendisine geniş bir pazar 
bulacak olan kimya eanıyil ile 
de fillen 1936 37 yıllarında 

uğraşılması tasarlanmıttır. Bun· 
dan maada hOkumetlmlzln tel· 
kini ile program harici olarak. 
kurulabilmesi imkanlarını ara· 
dağımız yeni bir çimento fab. 
rikası için davet olunan mü 
tahassıe Anadolo'da tetkikat 

yapmaktadır. Alınacak netice· 
lere göre mü&1lt f mkıiolar gö 
rüldfiğü takdirde m l'IVCut fab · 
rlkalarımızdan farklı olarak iç 
Aoadoloda bir yeni çimento 
fabrikasının sür'atle kurulması· 
na geçilecektir. Bu teşebbüs 

ucuz ve harcıalem çimento po· 
lltlkaınna doğru kuvvetli bir 
adım olmak istldadmdadır. 

Bankanın 1934 yılı heeab11 
tına gelince, sanayi programı 
mucibince tP.sfs etmekte olduğa 
fabrikalar için bu yıl içinde 
3,317 ,360 Jlra ııarfedllmfştlr. 

Mevcut fabrikaların tevell do· 
layısile bunlara ve yerli mallar 
pazarlarına tahıla olanan eablt 
ve mfitedavll sermaye miktarı 
da 9,021,055,58 liradan 11· 
539,655,~8 liraya çı\:mıttır. Yeni 
tesisler dolayıslle bankanın te · 
veesü ile mütenıslben artan 

masraflara raimen 1935 hesııb 
yılı zarfında banka 1,617 ,032,0l 
liralık eaf f bir kıir tahakkuk 
ettlrllmlo bulunmaktadır. 

Ankara, 21 (Hueaııi) - Sü· 
mer bank kongresinde, idare 
mecllsinln raporu kabul edtlmlttfr 

Yoksul ve Acizler 
Yoksullar ve acizlerin bele· 

diyelerden gördüğft yardımlar 

azdır. Bu sebeble gittikleri yer· 
lerde perişan bir bale dOşmck· 
tedfrler. Bunlara gidecekleri yer 

lere kadar yol masraflarının 

tamamınm belediyelerce nrll· · 

meal için emir gelmiştir. 

. 
Vekaletler Arası Bitler 

Turizm Komisyonu. Alman;~:d·a Bay 
. . . Hitler'in Yıldö-

Bugilnlerde Memleketımızın Ttı· S ı·kı . 
. 1 1 • 1 . K 1 V k nOmQ .. en ı erı .• 
rızm ş erı çın arar ar erece . • .•.• 

·-·-· Ankara, 21 (A.A) - Aldı· 

ğımız malumata göre Tllrkofl 
ıf n teşebbüsü ile teıekkQl eden 
Veklletler arısı turizm komi&· 
yona ilk toplanheaoı 24 niaan 
935 çarşamba gO.oü İktaeat Ve· 
kAletlnde yapacaktır. Toplantıyı 
İktaeat Vekili namına İktasat 
müsteşarı Faik Kuıdoğlu MÇa· 
caktır. Komisyona mfltaleala
rından lstitari surette istifade 
edilmek üzere İııtanbul beledi · 

yesinden ve Turlng kulübden 

birer mümessil de çağırılmıttır. 
Komhvon azası 15 kişiye ballC 
olmakııdır. Komisyonun ruz· 
namesinde bnlooan işler idari 

mevzuatın turizmin lnkitafını 

temin edecek şekilde felAhıoı 

müteallik tedbirlerdir. 

Bundan bıtka dı~ 6lkeler 
için hazırladığı turizm projesi 
de komleyonan tetkikine arze· 
dllecektlr. 

mlzfn geni ı bir tekilde istifa· 
deel lmkinları gösterilmektedir. 

Rapor memlekellmlzln to· 
rizm durumunu etraf la bir 
tahlil ile anlattıktan sonra ko· 
misyon ruznameelne dahli idari 
mes'elelerl tetkik etmekte Ye 

nihayet ulusal bir turizm pole· 
tlkHının gereglnl . göstererek 
bu hususta alınacak ökonomlk 
tedbirlerle bdUin devlet tetkl· 
IAtını, belediyeleri, ulueal te· 
şekkftlleri alAkadar eden mOIJ· 
terek bir çalışma prognmının 

ana çizgilerini vermektedir. 
Komisyonun toplantıaı, dn

letln turizm işlerine ilk ve 
köklft bir alAkaeını ifade et· 
m~k itibarile başlı ba~lna kıy· 

met ve manayı haiz bir hAdlae 
teşkil etmektedir. Komisyon 
kararluından turizm için fay· 
dalı neticeler beklenmektedir. 

••••• 
Almanya Si

Berlln 20 (A.A) - Bitlerin 
46 ıncı yıldönOmft mftnaaebe· 

tile binalar, tnmvaylar, oto· 
karlar bayraklarla donumııtır. 

Matbuat Bltler'io bııardığı b6· 
tQn işleri ıaymaktadır. Alman· 

ya'nın blrleştlrllmesl, hokok 
mflsnatı, hareket ıerbeıtlsl. 

Bitler binlerce tebrik mek· 
tubo ve telgrafı almııtır. Ec· 

nebi gazete muhabirleri birliği 

Hltler'in ınesılsioin Almanya 

lle komı,uları arasında doatıne 

m6naeebetlerln teılel ile neti· 

celenmeıi temennisinde balon· 

muetur. 

Propaganda nazın Dr. Ga· 
bela radyo ile netredllea bir 
nutuk eôylemlı ve Bltler'ln 

meydana getlrmle oldo~a eeer· 
den bahıetmlttlr. 

Berlf n 20 ( A. A) - İngil· 
tere Krah Bltler'e bir telgraf 

çekerek doğomuaon 46 ınca 
yılını tebrik etmlıtlr. Komisyon müzakereleri ruz · 

name ile mabdud kalmıyarak 

tediye mQvazenemtz bakımın· 

dan mllhlm bir mevzu olan 
turizme ald bflt6n mes'elelerl 
ihata edecektir. 

lahJanıy·ormuş.. Motfir Cinayeti Davaıı 

TOrkoffe komisyonun top· 
laotıaı münaaebettle etraf 1ı 
tetkik.attan sonra bir rapor 
hazırlamıştır. Raporda, tariz 
min tarihçesi, muhtelif bakım 

lardan ebemmlyeıi ve faldelerl 
tebarQz ettirmekte, turizm tef· 

kllAt ve propagandasına ald 
özUl malumat ve istatistikler 
nrffmekte, ıurisnıln genel kriz 
içindeki vaziyeti tetkik edilerek 
kriz karşısında başlıca turistik 

memleketlerin teveeeül ettikleri 
tedbirler ve turizmin aldığı 

yeni lstlkamP.tten memleketi· 

Almanya, Yakında Mft· 
himmat Fabrikası Ha-

line Gelecekmiş .. 
Londra'da çıkan ( Emoıter 

Kronilı:J) mecmouının yazdığı 

bir makalede, Almanya'nın bfl· 

yük bir gayretle mtltemıdlyen 

ıllihlanmakta olduğunu yaı· 

makta ve ulaelar kurumuna 

avdet etmlyeceğlnl Uh., eyle· 
mektedlr. 

İngiliz mecmuası; Almanya· 
nın, blrkaç eeae sonra baştan 
başa bir mdhlmmıt fabrlkılll 

haline gelece~lnl ve bo halin, 

Avrupa barışı lçlu tehlike teekll 

eylediğini zikretmektedir. 

Bu dav erdi motôrftade ·~· tftccarla kaptanı paralarına ta· 

mıh ederek öldftrmekle ıaçla 

Osman kaptan •e Çiplaoa Ah· 
med'in doraımalannda ıaçlo· 

lar motörle hldlıe mahalllnde 

ketlf yapılm111 letenmlttl. Mah· 
kemece tayin edilen naibin 
ön\inde bo lı:eılf yapılmıftır. 

Polonya Sefiri 
Mesonlyetle ıehrlmlacle ba· 

lan makta olan Polonya aef iri 
cenahları dan Bergama'ya git· 

mit •e oradaki hı:abelerl si· 
yaret etmiştir. BogClnk.tı treale 
Ankara'yı dönecektir. 

Osmanlıcadan No.23 Türk.;eye Karşılıklar Kılavuzu 
,..!_ - Öz 'f-Grkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. K~.) beldeği (Alameti) konmuştur. Bunlttrın her biri hakkında sırası ile uzmanlarımızın (MOtahusıı) 

l"ıııı gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karşılıklann iyi ayırd edilmesi için, gereğine g~re, Fransızcaları yazılmış, aynca <Srnekler de konulmuştur. 

a 
1
3 
4- KôkO. TOrkçe olan Kelimelerin bugO.nkil işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır: Aıh ak olan hak, aslı ilgftm olan h-0.kOm, TOrkçe "Çek,, kôkOnden 

~~il şekil gibi. 
~Irat (balı:: hıra) 

(btk. • - çe,klnme, ıalunma 
lb. hazer, tehıol) 
G tlrız etmek - sakınmak 

~ ~ek: tunun bunun hakkın· 
M edt kodu etmekten ihtiraz 
-..etdı ş 
dedi · unun bonon hakkında 
(~~kodo etmekten ıakınırdı 

lllrdl) 

içinde Uerllyen bilyOk bir alay. 
lhtl va - kapsa 
İhtiva etmek - kapsamak, 

almak, içine almak 

İhtiyaç - İhtiyaç (T. Kö.) 
İbtiy1r (Yıoh anlımına) -

(Fr.) vleux, vlelllard 

İhtiyar - isten (Fr.) Optloo 
ihtiyari - lstenel (fr) facnl · 

tatlf ~ .. ~::teriz - aakıngau, çe· 
G örnek: ihtiyari mevkii, lltenel 

'l'llek: Niçin böyle muhteriz durak. 

~Ol'aunaa? Niçin böyle lhliyar - katlınmı, (fr.) 

tQllflı?llı (çekingen) duruyor· eupporter, endorer . 

lıır örnek: ortadaki bOtiin miıo 
1t..._ ... , etlllek kısaltmalı: killit ile mücadeleyi ihtiyar 
"'lllClı;• b L 

'laeltyt. · u &itabı ihtisar et· ederek bo işe giriştim, ortadaki 
11111. · Bu kitabı kıaaltma· batün gftçUUderle dövft~meğe 

......... __ katlanarak bu işe gf rletlm. 
G ._., - kıaak 

.ı.._ taae1ı;. M h İhtiyar (Bak: irade) (fr.) vo· 
~k İ a tuar yazmak için lonte 
4-111. k.ı lkirlerl buraya koyma· 
tı~ırı-r11&k yızmak için birçok ihtiyat, 1 - eaknı, 2 - ye· 

"' b.. dek. 
llıtı .. raya koymadım. 
Gr ... - uzuğ 

iL llelı;. it 1 L •tS... · o aa. haıtalıkJarında 
"'-ııcı. ••rdır. Kulak haetahk· 

Aıtta~ıo~a •ardır. 
G 18818 - oıman 

l ... _-~e)t. ı. 
-,u.tlk tatlıtlk mütahaee111. 

h Damını. 
'Gtl ..... (e. 

&Gtkeın. k: Debdebe) -

Gfae)t. t._ . ... 

örnek: 1 - ihtiyat lleı hare· 
kel ediniz, eakoı ile hareket 
ed.nlz. 

2 - Yol uzundur, ihtiyat 
benzin alınız. yol uzundur; ye· 
dek benzin alınız. 

lhtlyatklr - sıknılı (fr.) 
prodant 

örnek: devlet işlerinde tbtl· 
yatlı:Ar bulunmak en mflhlm bir 

h111adır1 devlet leleılnde ıaknılı 

gtıdür. 

lbtlz . z - titreme 
f htlzaz etmek - titremek 
ihya etmek - canlandır· 

mak, diriltmek 
örnekler: 1 - bu iyiliğiniz 

beni ihya etti, bo iyiliğiniz 

beni cınlandırdı. 

2 - ölfllerl ihya etmek 
mümk.On değildir, ôlftlerl dl· 
rlhmek mfimkftn değildir. 

ihzar etmek - hazırlamak 

(bak: hazır) 
ikamet etmek - çekmek, 

(fr.) descendre, tracer 
örnek: amod ikame etmek, 

dike çekmek. 

ikame etmek 
(fr.) ptacer 

koymak, 

örnek: nöbetçi ikame eııuek 
nöbetçi koymak. 

\kame etmek - açmak, (fr.) 
ıntenter 

örnek: davı ikame etmek, 
dllev açmak. 

ikame etmek - getirmek, 
( fr.) prodnire, eıabllr 

örnek: beyyine ikamet etmek 
kanıt getirmek. 

ikame etmek - yerine koy· 
mak, geçirmek, (fr.) rP.mplacer 

örnek: Ahmedln yerine MP-h· 
medl ikame etmek, Ahmedln 
yerine Mehmedl koymık. 

eğleşmek, (fr.) demeuer 

örnek: 1 - nerede . ikamet 
ediyorsunuz, nerede oturuyor· 
SOnoz? 

2 - Biraz zaman orada ika· 
met ettim, biraz zaman orada 
eğleştim. 

lkametgih - kanat 
örnek: f kametgAh ittihaz et· 

· tlğtnlz yerde elzl bolınamı1Jlır, 

konut edfndf!lnf z yerde ıizl 

bnlamamışlar. 

ikan - eağbfll 

örnek: bu mes'eledekl kanaa· 
tim mertebel ikana dsıl ol· 

muştur, bu sorumdaki ~kanığım 
eağbllt dereceılne varmıttır. 

ikaz etmek - uyarmak, oyan· 
dırmak 

örnek: ben hiç öyle bir zan· 
na düememlşılm, bereket versin 
beni ikaz ettiniz, ben hiç öyle 
bir aanıya dftşmemletim, here· 
ket versin bent uyandırdınız 

(uyardınız). 
M6teyıkkız - uyanık, tetik 
örnek: her itte gayet mftte. 

yakkız bulunmalıdır, her işte 

pek uyanık (tetik) bulunmalıdır. 
ikbal - olcıy, erge 
örnek: ikbale olduğa gibi 

idbara kaıoı da metin bolun· 
mahdır, olcaya olduğu gibi d6ş· 
k.Onlftğe karı• da dayanıklı bu-

ikdam etmek (bak: cehd)-
dfttilrmek. 

lklll - taç 
iklim - iklim (T. Kö.) 
ikmal etmek - bauınlemelı:, 

tamlamak, t6mlemek 
örnek: Bo yazdığınız eeer, 

şimdiye kadar ileri ıftrdOğdnfts 
dGtüncelerf ikmal ediyor, bu 
yazdığınız eeer, şimdiye kadar 
ileri eOrdilğO.aOz dfttftncelerl 
bDtunlüyor (tamhyor, tftmliyor). 

lknıı etmek kınıtmak, 
kandırmak 

örnek: 1 - Ortaya k.onın 
deliller beni bu işin sıhbetlne 
ikna etti, ortaya konan tanıt· 
lar beni bu itin do&rolağtına 
kanıttı. 

2 - Bu nıeı'elede yalnız 

beni ikna etmek kılfl deglldlr, 
bu ıornmda yalnız beni lı:an . 

dırmak yetnıes. 

ikrah, lıtlkrıh - tlkılnç 
örnek: yaptıga mugıylrl ah· 

lılk hareketler bına ikrah (Is· 

tlkrab) verdi - yıptığa yınb· 
ahlılksal hareketler bana tlkslnç 
verdi. 

İkrah etmek, istikrah etmek 
- tiksinmek 

ôrnek: ortalıkta hftk6m ıCl· 

ren ahlAkııılıkıan ikrah ettim 
- ortalıkta hClkClm ıOren ah· 

llbıabktan tlklbıdlm. 

İkram (izaz) etmek - ağır· 
lam ak 

örnek: mtnflrl •ğırlamak, 

TGrklOğiln hlc kaybetmediği 

ılllcenabhklardın biridir - ko· 
noğu ağırlamak, TOrkltlğtın hf ç 
kaybetmediği akılıklarda.- bl· 
rldir. 

lkru etmek (bak: itiraf) 

- ıöylemek 

örnek: hem kalbi ile haın, 

hem de llHDlle ltrar etti -
hem yftreğt ile lntndı, hem de 
dfllle ıöyltdt. 

İkraz - ôddnç, 6d6nç verme 
örnek: hına lkras ıoretlle 

göeterdlğtnlz lylllgt unutamam 

- hına ödftnç •erme yola ile 
göıterdlğtnls lylligl anatalll8m • 

ikraz etmek - ôdlaç Hr· 
mek, borç vermek 

örnek: Size on parayı bir 
ayda ôdenmek bere ikna edi
yorum, elae IJD paraya bir ayda 
ödenmek Clsere 6d6nç (boro) 
Yeriyorum. 

İıtllı:ru - borç, boro alma 
ôrnelı:: Ba htlkru itini bata 

çıkarablldlnl• mi? Ba borç 
alma) itini bıta çıbrabllcll· 
nis mi? 

lbtr - lkılr 

lktlbu etmek - almak 
lkdda e1m11k - aymak 
lkddar - erk 
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Tiirkiye'de ullanmıya _Elverişli Olub Ayarlanabilecek Elektirik Sayıcıları· 
nın Tib ve Sistemlerinin Tasdiki için Aranılan Şartları bildirir Talimat. 

1 - Elektlrlk 11yıcılırının 

tip ve ılstem tHdlk dileği ile 
hirlikte aıağıda lıtenilenler 

blldfrllmelt ve verilmelidir. 

nı - Ölçme tranaforma· 

A - Sayıcıyı yapanın adı, 

sayıcının taeıdığı fabrika veya 
ticaret markası. 

torları: 

ı) Cereyan 
matorları 

b) Tevetl6r 
matorları 

c) Yok.leme 

B - Sayıcının tip 'e alete · matorlırı 

ölçme trandor· 

ölçme trınefor · 

ölçme tranefor. 

minin yapıldığı memleketle I V - lluıu i tarifeler için 
kullanılmaya el verlell oldo~ono yapılmış Hyıcılar 

tasdik eden resmi ayır dalreıl F - Sayıcının vasıf tarını 

g) " (teımlye) cereyanı, 

h) " (tesmiye) frakansı, 
f) Konetantlar (Knh için 

döner levhanın dönmesi), 

j ) Traneformator deilttirme 
nlebetl ( varH), 

k) üç veya dt':irt n&kllll ol· 
doğu, 

ı) Kör takat 111yıc111 fse, 
bonon cinsi, 

m) Tarife aayıoıaı lıo, tarife 

clnıl. 

M • Sayıcmın çalıema vaııf· 

larını gösteren tablo ve dlyıg· 

ramlar : 

a) Belli tevetUlr ve frekına 
ile 15 25 C. sobonette yapılın 

tecrftbelerde ve her faza ayni 
yük verilerek % olarak yınlıt 

payı: 

ve tasdik tarihi. iyi ve açıkça anlatan bir tarif· 

C - · Tasdik olunduktan son· name Ue resim, kroki ve bağ· 
Belli cereyanın 150 1261 100 SO o/c 120 Ol. 10% 5 % % % % o '.o - ------ ·-

ra eayıcır.m tip ve sisteminde lama şemaları. Coa f = 1 
elf'ktlrlk ve manyetik vasıf lo G - Bir sistemdeki aıyı· -- ------ -- -- -
rını değiştirebilecek bir yenilik cıların tevetUlr ve cereyan ba · Cos f = 0,80 
yapılmıt mıdn; yapılmıe ise bu kım,ndao kaç boyda yapıldığı, -- - -- -- - ----
yenlllk neplr; sistem muayene· H - SayıCJoın kontantları Cos f = 0,5 
sini yapan resmi ayar daire· ile ölçme traosormatorları, 

sine hangi tarihte bildirllmi~tir? 1 - Sayıcının ayar parça· 
D - Yukarıda "'B.. fıkra· tarını ayrı ayrı renkli ve göze 

- -,- -- -- -- -
Cos f = 0,25 

ıında yazıh muayenelere gare çarparca gösteren iç fotoğraflar b) İki sistemli, Qç sistem ve 
verilen vesikaların asıl veya ve düzeltme usulflnd gösterir üç nakilli eayıcılarm ikişer 

tasdikli suret ve Türkçeleri, tablo ve tarifler, slııtemi karşı kar~ıya bağlandığı 

ayar dairelerinde yapılan tec· J - Sayıcmın ne lşlı•rde ve 100 % yük altında ve cos 
riibeler neti esinde hazırlanan ve nasıl kullanılacağı: f-1 iken sistemlerin döner 
tablo, dlya!rram ve grallklerln a) Hık veya muharrik kov· tevh11ının dönmesi normal de· 
Hıl veyı1 fotograflar1. vet sayıcısı olduğu, vlr adedinin % ... kaçıdır. 

E - Sayıcıların sistemleri: b) Suhuoet tesirinin kombi · c) sayıcı bir saat hiç durma· 
l - Mütemadi cereyan için nize edillb edilmediği, edil · dan tam ve % 5 arasmda değl· 
•) Elektrolit amper sayıcl81, mfe9e bo komblnlzasyooon na· sen yükler ile çalıetıktan sonra 
lı) Elektrodinamik wattsaat 8 l olduğu, başka baıka yOkler altmda 

Hyıcı c) Yıehk, toz içinde iyi çalı· yapılacak ikinci bir muayene 
c) Ampersaat savıcıııı şabUfr mi? bunun için ne gibi ile başlangıç muayenesinde ha· 
il - Mütenavip cereyan için koroma tertibatı vardır? lonan yanho payları arısında 

eedükslyon (ve Ferrarls) vattaaat K _ Sayıcının izolasyon farklar. 
ı.ıyıcıları: muayenesi: 

Tek Fazlı: d) Tam ydk ve cos f = l 
a) .Muayene tevetUlrO, olduğu halde bellf tevettflrQn 

+ % 10 nfabetinde değlemeel 

dolayısile yüzde olarak ileri 
gelen farklar 

e) Tam yftk ve cos f-1 
olduğu halde belli frekansın 

+ yüzde on nlsbetlode değle · 

mesl dolayıslle yüzde olarak 
ileri gelen farklar 

f) Tam yftk ve coa f l ol· 
duğu halde O 4 5 C dereceler 
Bt'BSIDda BU hun et değf etiği tık· 

dlrde bu euhunet derecesi için 
yüzde olarak ileri gelen farklar, 

g) eayıcınm döner levhHı 

cos f= 1 olduğunda kımıldanma 
hassaelığı, 

h) eayıcmın cereyan bobini 
a) Tek boblnlt, b) Bo tevetUlr altındaki 
b) 1 k l ,, m 0 ay P. ne müddeti, , lll lll lll il lll lll lll lll lll lll lll lll lll il lll il lll lll lll lll lll lll lll lll ili 111111111111111111111, 

•çık iken belli tevettllril.D yftz· 
de kaç ytıkaelmesinde döner 

levhanın kımıldanmam111 ga· 
rantı edilir. 

1) Sayıcı sistemi 
laıyon tecrtıbesl 

matehammUdir, 

j) Belli ytıkte 

momanı. 

hangi fzo · 
tevettftrdne 

döndtırme 

k) Sayıcının kendi aırfettlği 
1) Sayıcının fazla ytıke da· 

yanabUmeal, gf'çlcl taeıdığı: 

1 - Fazla yük % olarak, 

2) - Siireklf taşıdığı fazla 
yilk o;, olarak. 

m) Kısa devre teceübelerl 

neticeleri. 
n) Sayıcının döner mlknatisl 

Hh11ı yönGnden müteeselr olup 

olmadığı. 

o) Sayıcının şakul ile 5 de· 
recelik bir zaviye yapmak flze· 
re asıldığında yaolıı:ı payları 

(tablo ve dlyl'gram). 
p) Fren mlknatfat ne clnı 

malzemeden yapılmıştır. 
2 - Sayıcının yapıldığı 

memleketin .. anuoi ve nizami 
mevzuabna göre tip ve elatem 
tasdikini yapabilecek bir resmi 
merkezi ay ar dairesi yoksa al&· 
bh bir resmi dairenin kont· 
rölQ altında eayıcıyı yapan ffr· 
manan laboratuvarlarında ve ayar 
lituyononda yapılacak muayene 
ve tecrübelerin neticeleri dahi 

birinci maddede yazıldı~ı gibi 
verileblllr. Ancık o memlekette 
tf p ve sistem tasdiki yapılma· 
dığı alakalı resmi daire tara· 
fından tasdik edilmelidir. iki Fazlı: L - Atıağıdaki yazılar eayı· 

a) Ayrı fazlı, cılardı aynca plakalar üzerinde = Beynelmilel Paris Panayırını 
b) Birleşik fazlı, yazılı bulunacaklardır: 
Üç fazlı: a) Sıyıcıyı yapsn firmanın ~ Ziyaret Ediniz .. 
a) Üç nAldllf, (Aron baı7lımlı) d ı· -

" a 1 ve yer• = 18 .Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar 

3 - 1 ve 2 ncl maddelerde 
- yazılı vesika, diyagram ve gra· = flkler Tftrk k<>nsoloslarınca ve 

5 Türkçeleri Türk noterllklerloce 

b) Dört :ıı (Üç sistemli) b) Sayıcının tipi, sJstemi, § 
Kör takat eayıcıları: c) Sayıcının yapıldığı yıl, := Fazla Malftmat Almak için Fransız Ge-
a) Düzeu bağlımlı (Mit Kune· d) Sayıcının kullanılacağı ce· = neral Konsolosluğuna veya lzmir Fran-

tschaltong) reyan n cinsi, _ 

-= ta.dik olunarak usulüne göre = pullanmıo olmalıdırlar. = 4 - Yukarıda yazıldıgı gibi 
- tecrübe ve t11dlkl dıo memle· 

sız Ticaret Odasına Mtıracaat .• b) Bayağı " (Ohne Kon&· e) Fabrika numarası, - ::= ketlerde yapılarak memlekete 

tschahunl?) f) Normal (t~emlye) tevettOrü =lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllflllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllls getirilmek istenilen eayıcJnın ...................................... 
örnek. Bir millet lçlu iktl· 

daran hududu ve miyarı ola· 
maz, bir ulus için erkin &mırı 
ve ölçOsü olmaz. 

Moktedlr - erkmen 

örnek: Muktedir bir adam, 
eline aldığı l~i başarabilen 

adamdır, erkmen bir adım, 

eline aldığı lel başarabilen 

adamdır. 

Mevkıl iktidar - erke 
örnek: MeT)ui iktidara geçen 

fırka her şeyden evel memleket 
menaf Unl düşünebilmeli, erke· 
ye geçen partl, her şeyden önce 
ülke faldelerlnl diişünebHmell. 

iktifa etmek - yetirmek, 
yetslnmek, yeter bulmak 

örnek: Kudretimizin yetmediği 
ahvalden eldeki ile iktifa et· 

meyi bilmeliyiz - erklmizln 
yetmediği hallerde eldeki ile 

yetrlnmeyl (yetalnmeyi) bilme· 
llylz. 

İktlham etmek - göğ6ı ger· 
mek, üstermek 

iktisab etmek için ecnebiler 
bir takım merasimi yerine ge· 

tirmelldlr - TOrk vatandıth· 

ğını edinmek için yadayrolar 

bir takım törenleri yerine ge· 
tlrmelidlr. 

Müktesebat - edinçler 
örnek: borada ve A vrnpa· 

dakl müktesebatı bu 1111 baoar· 
maeına kafidir, borada ve Av· 
rupı'daki edinçlerl bu iti hı· 
şarm11ına yeter. 

lktıHd (bak: taaarruf) 
ekonomi 

lktısıd etmek (bak: tasarruf 
etmek) 

lktıeadi - ekonomik 
lktltaf etmek - dermek, 

devslrmek 
örnek: mesalnfzln semeratını 

ikthaf etmek zamanı gelmiştir, 

çalışmalarınızın yemişlerini der· 

mek (devşirmek) zamanı gel 
mlştlr. 

lktıza - lüzum (T. Kö.) 
haabellktıza - lOzumondan 

dolayı 

114 etmek - ycıkaeltmek, 

(bak: tebliğ etmek) 

ilin - blllt 
örnek: gazeteye bir UAn ver· 

dlm, gazeteye bir blltt verdim 
llAn etmek - bllltmek 

örnek: herkeace malum ol· 
mHı için Ulu edilmesi mok· 
ı.ztdlr, herkesce blllnmeel için 
bflitllmeal lilzamtodor. 

UAoıharb etmek - sanı aç· 
mak (bak: harb) 

ll4ve - ulama 
örnek: taram.:a dergisine bir 

Uhe yaparak bütil.D taehlh ve 
ilhakları toplayacağız, tarama 
dergisine bir olama yaparak 
bOtQn dazeltme ve katmaları · 

toplayacağız. 

flAve etmek - olamak 
örnek: şooo da IJAve etmek 

leterlm ki, şunu da olamak la· 
terim ki: 

ilca (bak: cebir, ıevk) - zor, 
zorlama 

örnek: ilcayı ahHI ile hu işi 
yaptığımızı ıöylemek isterim, 
hallerin zoru ile bu iti yaptı· 
ğımızı söylemek feterJm. 

ilelebet hiçbir zıman 

mülhakat - bağlantı 

örnek: bo emirnamenin bO· 
til.D mfllhakata ie'arını rica 
ederim, bo bnyroltonun bdtftn 
bağlantılara bildirilmesini dl· 
lerlm. 

ilham - esin 
örnek: ilham, insan ruha· 

nan olvlyat ile bir fttfaalldlr, 
eıln, insan ruhunun ydkeeklf k· 
lerle bir bağlanmHıdır. 

ilham etmek - eılmek 

örnek: Bu yazdığınız eser 
hına bl rçok f lldrler ilham 
etti, bu yazdığınız eser bana 
birçok f lklrler esldl. 

mdlhem olmak - eelnmek 
örnek: ha mfltaleadan mftl· 

hem olarak ıu teklifi derme· 
yan ettim, bu oydın esinerek 
şu önergeyi ileri ıürdftm. 

Ulm - ilim (T. kö.) 
Alim - lllmen 

malumat - bilgi 
malumatlı - bilgin 
ukala - bilgiç 
marifet - bilim 
mtıtebahhlr - bilge 

2 - iki demir yolunu Uaak 
etmekle b6yfik bir kAr elde 
edilmiştir. İki demlryoluno 
knnoturmakla bdyilk bir ka· 
zınç elde edilmiştir. 

İlaak etmek - yapıotırmek 
(pul gibi ıeyler) 

örnek: Elden ganderllen 
mektublara da posta polo llıak 
etmek tAzımdır. Elden gönde· 
rllen me.ktoblara da posta polo 
yapıştırmak gerektir. 

İltisak etmek - bitişmek, 
knoşmak 

örnek: birbirine iltisak etmlt 
bir halde doğan lkl hemetre. 
Birbirine bittomlı:ı bir halde 
doğan iki kız kardeı 

2 - lltleak etml!J olan de· 
mlryolları. Kavoomue olan 
demlryolları 

İltisak etmek - kaynatmak, 
(kemikler için) 

İltiea~ hatları - knşıt kol· 
lan 

örnek: Bu iki büyük demir· 
yolu birçok noktalardan iltisak 
hatlarlle birbirine kahtedllmlo· 
tir. Bo Ud büyük demiryolu 
birçok noktalarından kavııt 

ayul olmak ftzere iki araek .,. 

eayıcı verlllr. Bu ıayıcılaıd'd 
birisi ölçftler ve ayar ınftdOf' 
ldğfince damgalanıp eayıca " 

hlblne geri verilir. İkincisi tir 
rlde tecrftbe n muayene edlllf 

tJplnJn temelli tasdJkl f8pıflJJI~ 
Clzere ölçdler ve ayar ınad0f 

1 ıııf· HlğC1 model salonunda ıak • ~ 
Ctımr6k fatorılannda Y111 

değerleri 100 TOrk Uruııu ,şıo 
say:ıcılardan memlekete gtrt.O 
miktarları göz ancınde bol00 

bflll· durularak örnek alınmıy• 
dl~I 

5 - Tip ve ılatem t•• dt 
için yukarıdaki maddeler 

.ıı:ıı· istenilen bilgi, örnek, re ~ 
eemı, tablo, diyagram ve ,e 

b~ 
katarın hepsi eksiz olarak 
arada ölçüler ve ayar ın6d~ 
lüğüne verilmelidir. Ekılk 1eff 

"e' yanlıı olan dilekler geri v 

rUir. . ,,, 
6 - Esas tip ve ılatelJJI 

dik olunan bir sayıcınıo bdf~· 
1 rPt lcık, fabrikasyon Teya it e 

bakımlarından ayrılıklarıD1 ~· 
termek Qrere sayı veya b• 

0 
lerle birbirinden ayırt edilt~ 
sayıcıların memlekete gfrlJJe~ 
için bo ayrılıklar sayıcı ,,bl 

1 ~· tarafından tandır vealk• 11 

ÔlçiUer ve Ayar ınOdilrlOğOllt 
blldfrllmelldlr. 

,dl• 
7 - Tip ve sistemleri r• 

1 
edilen sayıcıların gümrftklerdt 

ft 
geçtr,,bilmesl için Muayene 

ooı· 
Ayar talimatı cM.A.T.> hOk 

lerl yerine getlrllmelldfr. 
~~ 

8 - Tip ve ılsteınlerl ,,, 
tarihe kadar geçici olarak , ,,, 
dik edilen ve bundan ıo ~ 
bu talimata göre tasdik edJlece 

olan sayıcıların tip ve ıl•1e; 
!erinin son olarak t11df kl 

1 f' 

aranılacak tartlar ölçOler ıeıl 
ayar müdürlOğü ayar daire ııJI 
kurulduktan sonra ayrıca 

dirilecektir. '' 
9 - Bu talimat ı·4·1~~ 

tarlhll (Kullanmağa el•
0 

•· 
f 1 bil 

olan elekdrlk 1ayıcı111 t P dfltf 
kında ılmdlUk t~rtlp e 

Çer· 
ıoval varakası) yerine :,A 

• OPERATÖR J 
or. Kamil Ahın 

Merkez ukeri h1&tanesl 
opentörll 1,, 

İkinci Beyler sokağı IJe~eJ 
hamımı karem No. 4J· O' 

l•r• gfin Clçten sonra bast• 
kabul eder. 

Telefon 3686 

Zayi d'' 
... blll 

İzmir muallim meate .,-· 

ıldığım 931 yılı meıuolY"1~11' 
hadetnameml her nasılJ• pli 
bettlm. Yenisini alac•ğıOJ dır 
eeklslnln hftkmü otııı• 
llAn olunur. 110 kO 

Akhlaar gazi okolo 
0 ~· 

!arından Ömer ~P 

l>rnek: bin türlQ müekOIAtı 

lkttbam ile emelimize doğru 

yftrüyellm - bin tilrlii güç· 
lGğe göğüs gererek umayımıza 

doğru yürQyellm - bin türlü 
gftçlüğe iıstererek umıyımıza 

yQcehmek 

örnek: Türkdn namını ve 
llvaeını 114 etmek vazifemizdir, 
Türkün adını ve bayrağını 

yükseltmek (yüceltmek) borcu· 
mazdor. 

(bak: ebediyen) 
Ilga (lAğv) etmek - kal· 

dırmık 

lika etmek - brakmak, at· 
mık kotlarlle birbirine bağlınmıştır. f 

Düzeltme 
~~· 

doğru yürOyeJf m. 
İktiran etmek - yaklaşmak, 

(karara) bağlanmak 
İktlsab - edinç 
örnek: lktlsıbm birçok yolu 

vardır, fakat bu yolun muhik 

olma ı 14zımdır - edlncln bir· 
çok yolu vardır, ancak bu yo · 
lun haklı olması gerektir. 

İktlanb etmek - edinmek 
ö:oc!;: Tüı 

Hiç - llAç 
Tedavi etmek - eyllemek, 

bakmak 

örnek: tedavi etmek vazlf e· 
sini deruhte ettiğiniz haıta, 

bakmak (eyilemek) ödevini üs· 
tünüze aldığınız hasta. 

ilim - belı:ln 

ilim etmek. bildlrnıek 

örnek:: Ilga edilmlı olan bir 
kanonun arlık hcıkm6 olamaz, 
kıldırılmıe olan bir kanonun 
artık bOkmü olamaz. 

flhah - (bak: ibram, ısrar) 

ilhak etm~k - katmak 
örnf!k: Bu mOdOriyetl de 

birinci mfidüriyeti umumlyeye 
ilhak etmek muvafık olur, bu 
dlrektorloğo da birinci genel 
dbek.toduğa katmak uygon ohu· 

örnek: bırlstlyanlar ıenenln 

bir günOnde eallbf soya lika 
ederler, hıristlyınlır yılın bir 
gGnGnde baçı soya bırakırlar 

(atıdır). 

İlkah etmek (bak: telkih 
etmek) - aelamak 

İllet - derd 

İl111k etmek - bitiştirmek, 
kavuşturmak 

örnek: 1 - Bo iki varakayı 
birbirine lleak ediniz. Bu f ki 

keadı birbirine hitittfriolz. 

O&manlıcadan Ôztürkçeye kar· 
şılıklar kılavuzunun ddokft kıs· 
mının numarası (22) olacak 
yerde yıtnlışlakla (21) çıkmıştır. 

önergeler 
Kılavuz sözleri Qzerlne, her 

listenin (ANADOLU) da çıktı· 
ğından başlamak Qzere bir ay 

içinde, lstlyeoler yeni bir öner· 
ge ileri silreblllrler. Banlar T. 
D. T. C. genel k4tlblfğlne şu 

oekil altındı gönderilecektir: 

OamınlJca ... · · • . 
llmesfne kılavuzda · · • : yt' 

( bol· karşılığını uygun ya 
ter) görmilyorum. 

Seb~bl: (kısaca) · · 

. . . . . . . . ... 
• . . . (ı) • • 1 • • • • • J 

Önergem oudor : . . . ,.,, .. 
~· 

(1) Borada bir önerge 1ı" 
O r1P0 

tc1Uwlyen yazılır ze 
ıey yapılamayacaktır. 

d 
ıa 

il 

bı 
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19 uncu Tertip Bi· 

de DngöBD~ CasusDaro. sının Son Safhası. ıeııeri sa1ı1ıyor .. 
-·-Yuan: Conl Bohan 

b'-~--------'-----...;Te;frl;ka~n;.;um~a;.;ru;1• 1~1~8~ iddia Makamı, Suçluların Ağızbir-

~eni Korkunç Rüyadan HüseyininSe- liği Ettikte:.i.~! Söyloyor. 
sı u d d ''8 d. B . ı H ' Derince nparlle Huına'ya nrdı . Banl•r hıkkında ]osof yan 1 r 1: I ay 1 eygı r er azı r .,, mlhlm miktarda afyona, badem Pardo'dın izahat lıtendl, ıuçlu 

içi nndıkl11ındı kıçmrken ya· hiçbir ,ey bilmediğini Ye ba 

,.; Acaba, dedim, borada 
.__ .. 01llllk herhanıl bir rol 

te etti mi? ..:•a. ba nk'alara ilk gen 
leıt-.ı old1llll, ikinci gln tetkik· 
'-l.t ıeae denm edecektim, 
~ 11•aadaa harice çıkan 
~ 1°kladı8Jm sımaa kapab 
,. Anlaplan ba iti doıt· 
~14. J'aPlllıılardı. Canım 11· 
cı_ ~fakat yaptııım teY o ka· 

.. ~-- bir hareket idi 
~ IDımn kapağı kapa· 
ı.r. IGtetUe baaa mlnl olma· 
~"_!eı dotra. halli lhımh 

tık"'· 
de ftf .. llıı• itiyle, ikinci gana 
~ •da geçirdikten eonra 
•a- edebildik. Ba ikinci ga. 
bat ::- ... tlerlal ne blytlk 
'-it :.:kaatıu He geçirdiğimi 
~ ~llaem. Bereket .enin 
~ 16atla geceel Htlleyln 
~ Olktı, Kapıyı ıçtılam 
' ~•kıroa çoktan ay· 
~ baıfb. Ben lee bir ';klllllft, ıırttletl yatmıı 
~alll. Btlleyln fener 
~lı: ~ Binaenaleyh bu 
"'--... mda kapıyı açıb ta 
.... , Jaklatanın o olduğuna 
'lJ ...... : 
1>1,._:1or maaaau? 
' 1' ,... .. ohlrda. 
llth e ._, De yok? 
..... , ._. ..... 

' ~at.r bamr. Sabaha 
a_ LIL lı:et edeblllrls, dedi . 
~ ~ blslm için bir 

' .;:;kıt Demen yerim· 
~ ...... ~ aaa: 
~ fıa llt. lllael, ılmdl bono 

~~~~---ı~~~~ 

kartalıcaktım, fıkat bir tGrltl 
yGrGyemlyordQm. 

Toprak karla örtllmGettl, 
ayığım kıyıyorda. Uçuruma ya· 
varlınacaktım, korkuyordum, 
kalbim tlddetle ahyordu. Bere· 
ket nreln yalını• deRtldlm. Ya· 
nımda bqkalan da nrdı. Ban· 
lar kimlerdi tanımayordam, 

ytlslerlnl haf lf bir ılı tabıkuı 
örtm4ıttl. 

Beni bu korkunç rtlyadan 
HGıeyfn'ln eeıl kartarcla: 

- Haydi beygirler huırdır. 

Gecenin karanlığında yıaı 
bııında konatan iki adımın 

1e1I Blenklrona dalclağı ığır 

uykudan ayandırmıAa kifl gel· 
dl. iClr'atle huarlandı; kemik· 
lere kadar lıllyen mCldhlı eo · 
ğakta .;: kapının GnClne çıktık. 

Onda enelt Sudiyi gardım. 
Nereden Ye na11l tedarik etti· 
Alni anbyamadıAım mllellih 

bt ı tane ılHrlnln batında idi . 
Yınında da hını, Blenldron'a 
Ye Blıeyln'e mıhını tlç tane 
ffllnte aııb idi. Hiçbir kelime 
teati etmeden ıtlara ıtladık . 

Dola diıgln koıtarmak derhal 
mClmktln deAlldl. BenGı tehrln 
içinde, dıba doğrDID .kenınnda 
balunuyordak; fakat bir defa 
açık 1t1Zlye çıkınca korkıcak 

birıey kılmadı, hayHnlan dört 
nala kıldırdık. Htlleyln en 
Gnde blse rehberlik ediyordu. 
Bna tedricen ıyclanlındı, ıon. 

ra ~GD do~da. Şimdi etr1fımısı 
iyice göreblllyordok. Derin •e 
ıığ - bir aehrln nhlllnl taklb 
ediyorduk. 

Bu anhk bıtımı c;nlrerek 
arkama bıkbm, gtll4necek bir 

manura ile karplııtık. Fakat mtl 
hlm Ylr nslyet içinde balona. 
yorduk. 

- Sona Hr -

Kamutayda ölüm Cezala
rı Tasdi-k Edilenler. 

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

ölftm Cezalarının (20) Yıl Hapse Çe-
virilmesi Kabul Edilmedi. 

Seltlılddin Yargı, kurultayın Ye 

enctlmenln bu ılbl meı'elelerde 
teıkllitı eualye kanana• na· 
una olın 'ffslyetlerlal luh 
n enctlmen çoklupnan ceuaın 
değlıtlrllmeelal lcabedecek bir 
ıebeb görmediğini .Oylemlıtlr. 

kılının ye lhtlıaa mahkeme· mektuba da gOrmedlAlnl ıOyledl. 
ıfnde duroımalanna baılanın Mekıob kendlılne gOıterlldl, 

Jozef Pırdo ile ırkadıılarının bu mektubdakl tehir ıdlannın; 
duruımaııaı dGn de denm edil· iki ıır1fca ıl&e olarık kullan· 
mlıtlr. Kaçak afyonlann Ban· dığı netlceılne nrılcla . İhtlıu 
na'ya gOnderlldlğl ticaret nln· MGddelamumlel Bay Arif; ıoç· 
den gelmlı olan Ye adliyenin lalann hıplıhanede bir anlını 
doıyaaına:lgtren bir mektup yıpar1k b6Uln ıuçu Josef Par· 
okanmaııar. Bu mektupta diğer doya kıbal ettirdiklerini Ye ba 
mtlenetelerle lı yapılmam111, noktadan bu ıaçlanan a6alctl· 
yapılacak olar~• plyuada flat· ala mahketDece kıymeti olma· 
lerln dtlteceğl n iki taraf için dığını .Oyledl. Buı .. bldler 
de kuançb lı yapmağa lmkAD dinlendi, gelmemlı olan doku 
kalmayıcmgı, muhabereye ah .. hldln dlnlenmetl için darat· 

mektoplınn yakılma11 bildirilmek· manın dnamı baıka gtlne bı· 

te idi. Mektupta ıl&e adları da nkıldı. 

lzmir Muhascbei Hususive Modor
loğonden: 

Bedeli 
eabıkı 
Lira 
2600 Yemlı çaqın 48 No. lı oeuyır hanı 
1200 Şadınan alh 7,9 .. kah.ehane 

650 Arata batı 209 .. dakkAD 
35 .. .. 211 .. .. 

135 .. .. 217 .. .. 
80 Kayamcalarcla 5 .. .. 
85 .. .. 15 .. • 
55 .. .. 22 " .. 
55 1 inci kara oeman tok•I• 2 No. lı dClkkAa 
30 S tlnctl .. " .. 14: .. c. 

2' s .. .. .. .. 16 " .. 
100 Şlrltcllerde 61 » " 

60 Bak1rcılarda 'S .. .. 
50 .. c '5 .. " 

3250 Kemer caddeatnde 3 .. ••an huı 
lduel hmmlyel Ylliyete alt yakanda yerleri yuıb akanı 

1,6,935 tulhlndan Sl,5,938 tarihine kıdar iç eeae mlddetle 
lcan yerilmek Gsere 18,4,936 tarihinden itibaren .20 g4ıı mld· 
detle m4uyedeye çıkarılmııtır. Mllzayede tartlarını görmek lıtl · 

yenler hergln Mahaeebel hDIDtlye mldtlrlyetlne Ye pey ıtlrmek 
latlyenlerln de ihale gtlnCl olan 8,5,935 çartamba gtlnl ••t 9 
dan onblre kadar deposlto makbaıları ile beraber YllAyet enci· 

Boyok ikramiye 

25000lira 
Mokafat 

20000 lira 
V.N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE L1N1E 

11SAMOS,, vapura 30 nlıan· 

da bekleniyor, 2 mayısa kadar 
An•era, Roterdım, Hamburg 
Ye Bremen lcln yak ılacak.tır. 

11AUMNIA,, npura 8 ma· 
yııta bekleniyor, Aann n 
Bımborg'tan y6k çıkar1caktır. 

0 ARTA,, vapura 18 mayııta 
bekleniyor, 16 mıyıa kadar 
AnYen, Roterdam, Bambarg 
n Bremen için ytlk alacıktar. 

ARMEMENT 8. SCBIDDT • 
BAMBURG 

0 NORBURG., •apara 27 Dl· 
eanda beklealyor, Anven, Ro· 
terdam n Bımbarg limanlarına 

ytlk alacaktır. 

11 HANSBURG ,, nparu 2 
mayıata bekleniyor, Bımbarg 

•e Annre'ten ylk çıkaracakbr . 

TBE EK.SPORT STEAMSBıP 
CORPORATıON 

11 EK.SELSIOR ,, npura 5 
mayıeta bekleniyor, NeyYork 
için ylk alacaktır. 

11EK.SMINSTER,, npara 19 
mayıeta bekleniyor, NeyYork 
için ytlk alıcaktır. 

N. B. - Gelle tarihleri H 

npor tarihlerinde acentemi• 
hiçbir mee'allyet kabul etmes. 

Telefon Nn. 2007 · 200R 
il . 01111h biteni anlat 

~~ ......... •lbnen 
~ ldı. Luca cnab 

....... 't 
~-~ dlellota her ••· 
~ ~ detaaa ediyor. Maha· 

Aakan, 20 (A.A) - Kama· 
tay bagGa Fikret Sllayıa bat· 
bahpacla yapbi' toplanbcla 
Konya oYaıı ıalama ldareel He 
ytlbek mGheadlt mektebinin 
1931 yıh ı .,a heabına ald 
mutabakat beyannameleri hak· 
kıadakl dlTanı mnhuebat en· 
c4meal masbatalan kabul edil· 
mlı, bası eıha11n Oltlm cesala· 
rına çarpılmalarına raıd muba· 
talar berinde g&rtlfGlmtlıttlr. 

Bunlardan Tlrebola 'ama Arage• 
dt kGytlnden Mebmed oAalla· 
nndan Halil oAla Aıım Ye 

Ka•ga opllanadan Emin oğla 
Hleeyln'ln öUlm cesuını çar• 
pılmalan hakkındaki mıabata• 

nın mtlaakereelnde ıdllye enci· 
meal asalarından tlç aylaYıa 
karara maballf kalanı olmala· 
rıD•D eebebl etrafıada eoralan 
ıaallere karp enclmen relıl 

Ôllm cezuının 20 eene hapee 
çe•rllmeel lehinde balanmat 
olıa adliye enctlmenl tlyelerla· 
den Oıman Dlncer de bu ha· 
metakl noktal nısarını luh 
ettikten eonra ceunın 20 eeae 
hapee tahYlll için Yerilen tıkrlr 
okaamaı H red edllmlıtlı • 
Mubata olduğa gibi kabul 
olanmaı Haleb'ln Anç mahıl· 
leılnden Abidin oğla Bleeyln 
Narl'nin Oltlm ceHıına çarpıl· 
ma11 hakkıadakl maıbata da 
tanlb edllmlıtlr. 

menine mtlncaatlerl. 1158 

ModorlOğftn- Olivier ve şOrekô
sı Limitet Vapur 

lzmir vilayeti Baytar 
den: 

........ ~--._. ylrtlytlıtlade 
t:."et q. k yok. Bununla 
~ ı.... deabert bu clYarda 
~ e.!~ gftae çarpmaktadır. 
... ~ - .. berlerl emfımısda 

' •Jolar, fakat IH'beblnl 
~' IDlayamadım . Slıln 
'- LA. ~eUace lslnlıl bal· 

'' la memleketi alt· 
- ~ fakat •lrqmalana· 
~ rMJ. •ettee ç.kmadı. Şim· 
.. 11-. 0 1°t11111, eabıha brıı 
<A...~' "'-t~ll kıdar ıls gtl· 
~ . ~ ayka çektnla. 
~ 't e daha çok 
il · e telaltkell bir it 

~~ 'llkoa bono uyku ...... 
~-.... "at Ye lçlnd~ balan· 
~ le Jette yapılacak en 
~ ~e ba idi, fakat 

~-· latisu ılnlrleriml 
-..., · ttııe 
"> ..,...._ te IGalerbnl kıpa ya· 
~,..:ı ... h.ıtımda hiçbir 
~~'• ea ayamakta olan 

' bit --~pta ettim. Mu· 
Ilı, ta.. 4laıp.. k dal1Dıpm. Ya· 
~'eM~p 1111 lıllrabat de· 
~ • ..._bit ~de geçirdim. 
'-.. ~ Ptd Ol ÇÔktl, fenı 
~ '-1 lıa. Bir geçidin 
\ ~ ••uyordam, teb-
~ Wr tarafım dal 
" ~.. ~•ar idi. v~ 

lalı W.. aolı: 

K.nmotay Paurteıl gtlntl top· 
l•nıcıkt1r. 

Sovyet Orkestrası Şefi B. 
Petroviç'in Sözleri. 

Musiki ve Orkestradaki Muvaffakı
yetimizi Çok Takdir Etti. 

Aakar1, 20 (A.A) - Doat 
memleketJartlıtlerlaln Yermekte 
oldaklan feıtlHllarda TGrk 
eenfonlk orkeıtra11nı blytlk bir 
kudret n maharetle idare et· 
mekte olan blylk SoyYet or· 
keıtra ıef 1 bay Petro•lç Steln· 
berg ihtlH1luını töyle haltaa 
etmektedir: 

- İdare etmekte oldaıum 
orkeıtradan ılyadeılle memnu· 
nam. Genç Ye dott T4rklye'nln 
maelkl n orkeatra hareketle· 
rinde daha bidayette abnan bu 
parlak neticeler çok takdire 
1•1andır. Orkeıtrı mtlkemmel· 
dlr n hıklkl •n'ate elsem 
bulanan artlltlk bir taueubla 
çahımıktadır. Bepelnln ayrı 

etmek te bllytlk bir ınk duy· 
dolam orkeatra için eamlml 
arsulanmdır. 

Diler tanf tan ork.eıtn eoa 
defakl komerlerde orkeıtr1 ha· 
kımındaa gayet sor parçalan 
o kadar lhel çaldı n bandın 

eoankl koneerlerde çabaacak 
dıha ıor parçalan o kadar mG· 
kemmel proYa etd kf orkeıtrıyı 
teıkll eden batın arkada1l1rı· 
mı tebrlkl kendime çok ee· 
Ylnçll bir ndfe bilirim. 

Stelnberg e6alna bitirirken 
doat Ttlrkiye'de iıtlıın•ııs her· 
keıten görmekte oldaklan • · 
mimi Ye candan hGlatl kabaltl 
tebub ettlrmlt Ye Ttlrkl· 
yeden aaatalmu çok tatla Ye 

bnlarla a aı 

Karacabey hU'llllaın iki yatlı bir lnglU. tayı ba cama yıpı· 
lıcak at kotDlarıadan IOllft kota yerinde arttırma mollle atı· 
lacakıır. Tıyı •ha al..k lıt11enlerln peqembe !GDI •ktamına 
kadar pey akoeel olarak ytla llr1n•a mıUye •emeılne yahni· 
maaı ilin olunur. 1163 

Fratelli Spereo Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAli KUMPANYASI 

0 ULYSSES,, npam 13 nlıanda doğra Malta, Anven, 
Roterdam, Ameterdam Ye Bımbarg limanları için ylk alacaktır. 

"HERMES,, npara 16 nleanda Umanımısa gelip ylkClntl bo· 
.. ltbktaa eonn Sarpa, Varna H K.Glteace limaaluı için yık 
alacaktır. 

0 STELLA,, ••para 21 nlaanda gelip 1 mıyıııa An•en, Ro· 
tterdam, Amıterdam ye Bambarg limanları için ytlk alacakhr. 

11BERMES,, ' mıyııta gelip 9 mayııta Aanre, Rotterdam, 
Ameterclam H Hamborg limanları için ytlk •lacaktır 

SVENSK.A ORIENT L1NlEN 
0 SM ALAND,. mot6rtl 14 alanda Roıerdam, Bambarg, Co· 

peahagen, Daablg, Gdynıa,Gatebarg, Oelo Ye lekandlnayY• 
Umanlanna hareket edecektir. 

•
1ERLAND,, motlrtl 2 mayııta Roterdam, Bımbarg, Copen· 

hage, Dıntslg, Gd1nla, Ccltebarg, O.lo •e LbndlnHya liman· 
lanaa hareket edeeektlr. 

SJc'.RVlCE MARITIM ROUMAlN 
Garbi Akdenls için ayda bir Mmatuam Sefer 

" ALBA JUL YA ,, ••para 1 mayuta gelip 2 maydtı Malta, 
CeaeYo, Manllya n U.nelon'a hareket edecektir. 

.. PELEŞ,, ••para 26 mayııta gellb 27 mayılla Malta, Manllya 
•" Bareeloaa hareket edecektir. 

Yolcu Ye yClk kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lsmlr NH· York aramada aybk mmatuam eefer 
11RINOS., 'ffpara 30 alanda ( DoAra) lsmlr'den NeyYork 

için yak alacakbr. 
Hamlr. lıtnıarclakl hareket tarihlerindeki detftlkllklerden aeente 

mee'allyet bbal etmes. 
Fula taflllAt için Wacl Kordonda Tahmil n Tahliye flrked 

bin• uk•nda FnteW watahtı• mlnmat eclll-.1 

Acentası 
CendeU Ban. Birinci Kordon 

Tel. 2'43 
The Ellerman Uneı Ltd. 
0 RUNU,, npara ulun ıo

nunda Lonclra Ye Annn'ten 
gelip tahliyede bulanacak n 

ayni zımında Londra H Uoll 
için ytlk alacaktır. 

0 ALLGERIAN,, npara ma· 
yıı baılangıcında LIYerpool H 

Senaneea'dan beklenmektedir . 
Deoteacbe Lennte Llnle 

11ANGORO., npora 25 al· 
uada Hımborg, Bremea H 

An•ere'ten beklenmektedir. 
Not Vurat tarihleri n ,.,. 

parlann lılmlerl berine deni· 
flkllklerden mee'ullyet kabul 
edtlmn. 

Akhiıar lcr1 memurluğun· 
dan: 

Slleymanh'dın Oltl taluin 
nrlılerlnln fırıncı gördee'll 
hakkı'ya olan borcandın dolayı 
par1ya çemlmeelne kanr nri · 
len ıfUeymanlı'da kanatkOprtl 
mnkllnde 4600 metre mar1b· 
baında · aeytlnllk n bağ açık 

arttırmıya çıkanlmııhr. İhıleıl 
22,6,935 çarpmba IHt 14 le 
lcrıda yıpılacektır. DellAllyeıi 
harcı alına ıh eatıtı peelndlr. 
O gtln muhammen kıymedn 

-re 75 ılnl bulma- 15 gon 
aublaca&ı ahaalann lcra7a mi· 



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

o~möır Şubesn 
ıldncl kordonda Borsa civarında kendi blnuında 

TELEFON: !2363 ...... 
HertOrlO Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Mnsait şeraitle mevduat kbul edilir 

Hububat, Qzftm, incir, pamuk ,zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğu ıapılır. Mallann vdru· 
duoda sahiplerine en mftsait şeraitle avans verilir. 

Istanbul Deniz Levazım Satın Al
ına Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 75,000 Ura olan 5,000 ton rekompoze 
kômtlr 4,mayıs,1935 cumartesi gtınft saat 15 te kaeımpaıada 

komisyon blnaeında kapalı zarf uaullle eblhmlye konolmuıtur. 
Şartnamesi 375 kuruı bedel mukabilinde bergftn komisyondan 
alınabilir. Muvakkat teminatı 5,000 Uradır. lsteklllerln muvak· 
kat teminat makbuz veya mektubunu n 2490 numarala kano· 
nun 2 ve 3 6nc6 maddelerine göre bt>lgeyl havi teklif mektob· 
lırını belli saatten bir saat evveUne kadar .komisyon reisliğine 

Termelerl. 18 22 27 2 1918 1130 

1111111 111111111111 111 111111111111111111111111111111 1111 111111111 111 1 
• 
IZMIR = -

-
_ Esnaf ve Ahali bankası 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. 

HerUlrlfl Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir senelik mevduata 
Altı ayhk ,. 
V adeelz hesabı carilere 

OksOrenler! Mut· 
laka (Okamentol) 
ÖksOrftk Şekerle· 
rini TecrObe Edi· 
n z •. 

ve l:'Orjen ~ahapm 
En Osuıo Bir Mfts· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Mfts bil 
fstiyenler Şahap 
Sıhhat Snrgftn 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 
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Üniversitede Dôc;ent, 
(Muavin Profeeör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş H~kimi 

Hastalara hergdıı öğleden 
ıonra bakar. 

lıtiklil caddeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

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

" 6 
% 4,1·2 
% 4 Caiz nrlr. 

Yalova'da otel inşası 
Kapalı zarf usulQ ile . eksiltme ilanı 

Akay işletmesi ModttrlOğOnden: 
l - Eluiltmlye konulan iş »Yalovada otel lnoaaı .. dır. 

M Elektlrlk, .kalôrlfer ve sıhhi teeleat ve diğer teferruatı 

beraberdir." 
Keşif bedeli · 350,816 · Ura • 95 · kuruıtor. 

2 - Bu işe alt şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename lahl.kaeı. 

"C - Fenni ıartname. 
Ç - " " lAblkaaı. 

D - Elektlrlk tesisatına alt umomi ıartnıme. 
E - " tesisatı lAhlkası. 

F - Kalörifer tesisatı umumi tırtnameai. 
G - « M fenni ıartnamesi. 
H - Mahal listesi. 
1 - Sıcak ao tesisatı fenni tartnaaıeal. 
J - Asansör tesisatı " a. 

K - İao14ııyon vantllasyon M 

L - Dere yatağının değlıtf rllmeslne ait prtnımeıt. 
M - İnşaat keşlfnameel. 
N - Projeler. 
İatlyenler ha şartnameleri : ve enakı 17 ,5 Ura bedel~ mokabl· 

llnde Akay idaresi veınealnden alıblllrler. 
3 - Eksiltme 22.4:. 9:35 ' tarihinde pazartesi gftnCl uıt 15 te 

Galatıdaköprft batında Akay ldmslnde yapılacaktır~~-----

4 - Eksiltme kapalı zarf oaollle yapılacaktır. 
5 - Eblltmlye girebilmek Jçln lsteklilerlu ' 17783 lira mo· 

vakkat teminat vermesi, bundan baıka aıağıdakl vesikaları haiz 
olob göstermesi lbımdır. 

A - 100 bin liralık otel, banka veya idare ·bıo111 yapmıı 
olduğuna dair Nafıa veklletlnden alınmıo vlr veaikı. 

B - Mftnakasa şartnamesinde yazılı vesikalar. 
6 - Teklif mektoblırı yok.arıda 3. ftncCl maddede yazılı aa· 

atteo bir saat evveline :kadar Akay~mftdftrlOğClne getlrU;c;k 
encümen reisliğine makboı mukabilinde verilecektir. Poatı ile 
gönderilecek mektobların nihayet 3. anca maddede yazılı ıaate 

kadar gelmlt olması "" dıı zarfın mabtır mumu ile iyice kıpa· 
tılmıt olmaıı lhımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
8 12 16 22 174:0 1020 

lzmir Defterdarlığından: 
İulefnin nrgl borcundan öttıra tahaUJ emnl y ... ıına göre 

hacıedllen meaudlye mahılleılnde oerafettio eobgında ktla 56 
aayılı hftne tarihi llAndan itibaren ylrbir gtıa mClddetle eabhA• 
çıkarıldığından pey ailrmek lstlyenlerla defterdarlık tılulltt .ka . 

lemine mdracaatleri. 14 18 22 26 1093 

DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rontken MOtab888111 

BERNEV.1 RONTKEN MUAYENELERi 

•e ELEKTİRİK TEDA VİLERI. 

Y6rGmi1en •e Bilhuea RAŞİTİK. Çocuklara Ultu-Viole 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedarileri Y11pılır . 

İkinci Be ler Sokak Fınn .Karpsı No. 25 

,lllllllllllllHlllllllll.,- Dok tor ~111111111111111111111 

i A. Kemal Tonay 
= Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın bastahklar 
= birinci sınıf mfttahassısı = Bamıahane iıtasyonu br11eında dibek ıokak baoındaki Mil~ 
=: det aalonu üstünde 30 ıayılı ev ve muayenehanesinde sabah ea•1 

§§ dan akoam 11at 9 a kadar haetalanoı kabul eder. . fi = Müracaat eden haıtalara yapılmaeı lbımgelen eair tahlılJI 
§§ mikroskopik muayeneleri ile vertmli haetalara yapılmanna ce"'' 
=: rülen Pnomotorakıı (hava vermek) muayenehaneıinde mont 

~1111 ya pılı r • llll l lllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

(Atatürk) Heykeline A 
Müsabaka ilanı 

denizli vilayeti daimi encümeniııd 
1 - Denizlide cGmhurlyet meydanında dikilecek (All1 

heylLellnln yıpılm111 mtlubakayı konulmuttur. 
2 - Maaabaka mtlddetl l ·4·1935 tarihinden 80·4·9S5 

gtlotl ıaat 16 ya kadardır. . 
3 - Bey.kel, tabii bGyOklOğe nlıbetle blrbuçuk mitil 

ve bronzdan yapılacaktır. 
4 - Maaabıkıya lotlrak edeceklerin latanbul nyahut 

memleketler gazel san'ıtlardın ekademllerlnden mezon '' 
kel l~lnde movaf fak olmuş Tfh k tan'atklrlanndan bnlall 
ve yabancıların ba fartlardaa batkı on eeae TQrkiyede 
e1ml1 n ticaret ılctıinde mukayyet olmaları lwmdır. 

5 - Moaabakaya lttlrak edece
0

k heykeltrıtlar mmbak• 
detl içinde Denizliye kadar mfirafı ve ambalaj ve ılgo,.-. 
dUerlDe aid olmak dzere 1,15 nlabetinde alçıdan bir 
yıpıra.k vll4yete gODdereceklerdir. 

6 - Heykelin kaldeal Tlllyetçe yaptırılacaktır. 
7 - MO..bıka neıicealnde mahana komlıyonu tarafa• 

rlnctllgl kabul edilene 200 ikinci gelene 100 lira met' 
rllecektlr. 

8 - Hey.kel birinci gelen Hn'aıktrı p11arhkla .Pptırl 
oyooulmadığı t111dlrde lldndllğl kaaanan •n'atkarla pi 
glrlıllecektlr. 

9 - Pazarlık tartları aynca teıblt olunacaktır. 11111 
lttlrak edenler pazarlığa eNI olmak tızere heykelin bede 
kında teklif lerlol de bildirmelidirler. 

10 - Tıfallat almak iatiyenlerln vlltyet makamın• il 
eımelerl ve bu mdaabıkayı alt tartname nftahalan let•• 
ıazel ean'atlar akademlıi mClddrlGğClne An.kara ve İııPlt 
eebel hoıoslye mftdClrltlklerlne ganderlldlğlnden 1111• 
oralardan da almaları llAıı olunur. 10o9 7 12 17 

Hamza Rüstem 
Fotoğrafhane ---·--·---1 - Bayram gdnlerl açıktır. 

Muhterem mtııterllerlmlıden gardGğftmGs ral 
teveccahe naclzl bir mukabele olmak Gzere bl 
birinci gftntınden Mertın nihayetine kadır retf 
tlrecek eaygılı miltterllerlmlıe birer urlf be 
meğl d6!6ndak. 

Maıterllerlmfzln bu hedlyemlıl kabul etmekle b 
lendlreceklerlnl tlmlt Te temenni eylerlı. 

2 - MığHamılda en yeni fotoAraf makineleri ile 
11 Te umum fotoğraf mılzemetl btıydk tenzllAt 

maktadır. Muhterem mClıterllerlmfzln bllba,.. 
dikkatlerini celbederlı. 

Resne Fotoğrafhanesi Sahib 
Mftşterilerinden Bir Ricası 

İkinci Beyler aokağındıkl fotoğnf hanemi kıpatt•l10J 
mGıterllerlme ll'n ederim. 

Kllşelerlml Emirler çarııaında Bay Bımu Rftltedl 
haaealne naklettim. Slparlı nrmek bfiyenler IGtfeD 0 

ruıalar. 

Ben de tlmdlllk ekaer umanlar oradayım. 

BAHAE'ITIN • FOTO 

lzmir Ziraat Mektebi Mod 
ğOnden: 

1 - Mekteblmlı tablt eermıyeelae ılt Hint el 
1 

mıhaoltı 22 nleaa 935 gtınClnden itibaren 
mıya konulmuftur. 

2 - 7 mayıa 985 •lı gClııG ıut on beııe ibaletl 
gındın lateklilerln muvakkat temlaıtlırı olı• 
ile birlikte mektepte bulunmaları. 

8 - Mıhaal ve .. rtnımeelnl gGrmek lıllyenle'iı 
mlncaatlan. 22 25 i8 1 


