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~Iınanya Cenevrede Verilen G. L~dendorf'un Vilayet Genel Kurultayı 

Bır Cevabı. 

Karara Aldırıs Etmiyor. Martişanık Asa. Ne işler Yaptı? 
8 • ' sını Reddetti, Te· . Yapısı Bitmiş Y;ni Okulalar için 
u Karar, Hüküm Değil, Siyasi Bir ess~rle Karşılandı. (75) Okutan Alınacaktır. Vilayetin 

Tarafgirliktir, Diyorlar. Yeni Büdcesi {!,~.?.3,000) Liradır. 

~llssoliui'nin, Uluslar Kurumu Yerine Büyük Dev· 
etleri Koymak Fikrinin Tatbiki Yoluna Gidiliyormuş. 

- -

kendileri f çln ne derece faydalı 
olacağını tetkik etmek mecbu. 
rfyetlnde kalıbllecelderdlr. ~ 

BerUn, 23 (A.A) - Korea· 
pondınıı dlplomatlk yazıyor: 

0..0 Bay MuaoUDi, Bay Laval 
~ 23 (A.A) - Tehlikeli hırakmaktıdır. Ba devletler 
' er aerlnhaıı altında uluslar kurumunda kalmanın 

Uluslar korumu konseyinin 
17 nisanda verdiği karara Al· 
manya tarafındın yapılan pro· 
teeto ıılyasal mebaf llln bo ka· 
rara ehemmiyet vermediklerini 
gOıtermektedlr. Cenevre kararı 
bir hOkilm değll, fabt slyaııal 

bir tarafgirlik: teşkil etmekte· 
dlr. Bu itibarla Almanya için 
hukuki bir teıılrl olamas. Al· 
manya bu gibi uı~llerln ıılyual 

1-ae t?e karannı ıld bir ma· 
'lletreden Tldenı gazeteııl 
,.; kurumunun ayni ıı· 
~ hem btklm hem itham 

' llfatUe harttket ettiğini, 
' ... bktlm dlolenmemlt ol· 
, .. Jıımaktadır. Gazete ez· 

8ta fQbları Ulte ediyor: 
eı.a~ı kırar bitaraf lıldarını ve 
itti, JeUeılni muhafaza etmek 
~il bitaraf de•letlerl çok 

~eleler kartmnda 

;t;İ!tere'de , 
, llhırıede Deği
~•klikter Mi Var? 

"'"d he 0 bald'la Çem· 
IL.~~y~ Yel'lerini 
~'tllrecekler 

p 8
•Y Makdonalt 

"'• 2 ~ ... _.• 4 ( A.A ) Matln ta ""91blıı Lo 
11111 l ndrı mubıblrl 
~lı ~lneılnde değltlkllk 

' L kındıkl rhayetlerl 
tl~ t111.tea1 E 

•1eu r. u çok dolatan 
ı....: ere 
;;: ile 

8 
gôre, B. Makdo· 

iL . laaClb . BaldYin mnklle· 
~'kaı.ı. •dele edeceklerdir. 
.ı .... 'deıa ~ Ne•llle Çember· 
-,. 1G11 ka llamıed olma· 

'•llaektecltr. 

- Sona 6 ıncı sahifede l 
Bay Venizelos Evelce 

Neler Söylemişti? 
~~~~~~--~~~~~~ 

ihtilalciler, 
1
Papanastasyu Delaletile 

Venizelos'la l\lozakerede Bulunmuş. 
Atlna, 24J((A.A) - Atlna 

ve SelAolkf lbtll&llnlu netlceıılz 

kıldığını kendisine tebliğ eden 
;Gırld valisine Venizelos'un tn 
cevabı verdiği söylenmektedir : 

- Ne prenı Jorj, ne Kral 
Kostıntln öoftnde gerllemedim. 
Çaldaıis hiiktlmetlnfn önılode 

hiç gerllemlyeceAim. 

ibtllllcı relıılerio mohakemeei 
eenaııında şahld Papadoyamlı 

Veolzeloı'uo lttlrak ettiği lhtl · 
IAlden haberdar olda~unu söy· 

lemllJ ve bo lhtllAlln ıeıekkftl 
ııaf balarını anlıtmı1Jhr. Emni-

yeti umumiye mıld0r6 Zezaı 

muııunları tecr·m eden çok 

mOblm beyanatta bolunmulJ ve 
8. Zezlıı lhtllAlcı reislerin her 

oeyl madrtk olduklarını ve Pa· 
tp8naıtaayulde1Aletlle1Lokane daJ 

Papaoaataayu 

Veolzeloı ile mClsakere eımlt 

olduklarını ıOylemittlr. 

Bir Mecmua Yazıyor 

Almanya Gizli Gizli 
Barba . Hazırlanıyormuş. 
Almanya'nın Tayyare Sahası Sayısı 

255 den Fazla imiş. 
·-·-Parla, 23 (A.A) - B. Fran· tayyare ııahaııua malik olda 

colz haftalık Marlanne gazete· gonu ve halli bu mlkdarın da 
ıılnde " Almanya harbı naaıl aagari oldoğonu, ÇGnkCl 2500 
hazırlıyor? Gizil tayyare saha· han sporu cemi yetlerlnin mi· 
ları ,, bath~ı altında bir makale temadlyen yeni tayyare ııabı· 

neıretmlotlr. Muharrir bu ma· ları hazırlamakta olduldannı 

kalealnde Almaaya'nıo re1mi ve buna bfltlln ııpor ve yarıı 
veulke nuıran lıtatiıtlklerin 11halarını Ye deolı tayıarelerl 
blldlrdtklırl ,tbl 62 delil. ~65 - Sona 4 nea 7bde -

C. F. Blomberg 

lkrtla, 24 (A.A) - Harbiye 
nazırı general Fon Blomberg 
tarafından keadfılae teklif olu· 
nan Maretallık aıiaını redde· 
den general Ludendorf: "Bir 
inıan Mareıalb~ naabolunur, 
fakat bOyak komandan doğar~ 
demlttlr. 

Bazı askeri mlİhaf il geaeral 
Ludendorf 'un bu reddinden 
çok lnclamloleree de tee111lr· 
lerlnl gizlemişlerdir. Ludendorf 
vermlt oldu~n yokarlkl cevabı 

kaçak bir mecmuada bizzat 
neşreylemlştlr. 

Pazarlar 
Beledi yeler Bu 
iş üzerinde Çok 
Çalışmalıdı:ı~lar. 

İçeri fol eri Bıbolığından 
dan pazar yerleri hakkındı vl · 
liyete a~ğıdak.I bildirim gel· 
mittir: 

~Belediyeler kananmaun 15 
inci maddeer; beledlyelerln ya· 
pacaldan ve görecekleri itleri 
birer birer 11ymıe1 meydan ve 

p111aryerlerl açmak vaslftahıl 

de bunların araıııua koymnotur. 
Birkaç yıl önce belediyelerimiz, 
bu ılanda idare makamlarının 
da yakından göııterdlklerl allka 
ile kurdukları pazarlarla halkın 
ihtiyaçlarının kolaycı ve ucuzca 
temin edllmealne yardım etmlt· 
ler ve bu ııuretle gerek ef kArı 
omumlyede ve gerek memleket 
Okonomlk hareketinde degerli 
ve kıvanç verici bir it yap 
mışlardı. 

Son umaol.rda bu ıltkanın 
tanadılı ve bu ııahada gereği 

gibi çalıtılmadığı yapılın tetkik· 
lerden anlatılmııtır. Ahalinin 
zarort ve kat'i olan ihtiyaçla· 
rına doğruda• dojruya cevab 
veren ve Gkonomlk alındı de· 
ğer ve yararlığ1Da kutku ol mı· 

yan pauryerlerloln ıçılmaıında 
belediyelerin eıklsl gibi faali· 
yete geçmeleri beklenir ... 

Vlltyetln gr.nel kurultayı 
bugftn işlerini bltlrmlt ve 
(1 663 000) liralık denk bir 
bildce yapmıotır. Birçok yeni 
yollarla birlikte en çok göze 
çarpan kılltQr bGdcealoln lıt · 

, kınlığıdrr. VllAyP.t çevresinde 
gittikçe arlan yeni okuJalarda 
elllbtu çocuk okumaktadır. Oku· 
tan bf'klfyen yapısı bhmlı yeni 
oknlalar için de (7 5) okutan 
verdiği gibi ayrıca yeni Tdrk: 
mozlğl (koroları) için 3 oku· 
tan vermlttlr. Bu gldlfle gele· 
cek yıl ilk okulılardı 55 Ue 
60 bin araııında çocnğomos 

f"kuyacaktır. Okoıaıal.rın mea· 
ken bedellerini ve eski alacık· 
larını onaylayan genel kornhay 
bdyftk bir sevgi Ye ıaygı top· 
lımııtır. Okutanlar ferah için· 
dtdlr· Yapıl1rı ektik kalan 
tehir ve köylerdeki bfiyflk oku· 

lalar para yardımı gôrmlftQr. 
Yılnız yeni okula olarak iz. 

vali General um. Dirik 

mlr'tn Üçtepeler aemtlnie ya· 
pılmıunı onıylamıı ft geleeek 
yıl tamamlamak lsere para 
koymuıtar. 

Soyeal kurumlana, B .. ke•I· 
- Sona j Dc6 ya.de -

Amerika 556 Yeni Tay· 
yare, 24 Gemi Yapacak. 
Amiral Standley, Ingiltere, Kuv

vetini Çok Zaif Buluyor. 

Amerika 1>ahriyelileri gemide -ı><>r yap11kea. 
Vatlngton 24 (A.A)- Kong· itimadı olduğuna bir delil ıu· 

re maliye eocam.,nl bahriye bGd· retlnde tafıılr edilmektedir. 
ceeloln tetklklDi bltlrmlttlr. Amerika deniz barekih relıl 
BCldce 4. 70,000,000 milyon do· amiral Sıandley komlıyonda 
lardu·. Bahriye mevcudu 88 verdiği lııhatte demlttlr ki: 
binden 102,676 kltlye çıka · 
rılmaktadır. Bunun 817 6 ııı 

(Subaydir) badcede 556 yeni 

tayyare yapılmaıı derplt olun· 
maktadır ki, bunun 288 eıkl 

tayyareleri değltrlrmek içindir. 

Radcede keza 24 yeni harb 
gemiıılnln tezglha konulmaıı dı 
derı-it edlllyor. 

Maliye encQmenl gelecek de· 
ula konferanıının toplantısına 

kadar blktlmedn gemi lnt11ına 

baol11nam111 ihtimalini ileri 
ıilrerek mıeraf l1r faslını 15 
milyon Haltmıttır. Komlıyonun 
bu mCltaleaıı tahdit preoıılbloln 
deYam edeceAl ve gelecek kon· 
feraoıta bir anlııma elde edl· 
leeegt buıuıa1ada Amerikanın 

Amerika babrlyeııl bu-Gnkfl 
vasiyetinde bir tecutız harbi 
yapacak VHlyette değilse de 
Amerika 1ablllerlade berlaugl 
bir tıarruau tardedecek kod· 

rettedlr. Amerika babrlyed 
moıhedelerln mfteaade ettljl 
ıevlyeye çıkarıldığı takdirde 
4lAer her hangi bir devleda 
ffloıu konetlr.ıdo olacakhr. 

Tayyareclllğe gelince, vaziyeti· 
mlz çok iyidir. İnglltereden ge· 
llyorum. logllfı babriyeal bugan 
filen hiçbir hava kuvvetine 
malik değildir. İtleri biliyorum. 
lnglllı tayyare gemileri iptida· 
ldlr. Orada bizim handan oa 
yıl enel yapmıı oldoğumoı bir 

takım tefler 7apah70r. 
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Çocuk Terbi· 
yesinde Kadın 

Çocukluk devri, hayahn en 
gamsız, en pırlak gôrtındOğtl 

devirdir. Çoculdok devamlı bir 
bayramdır. Batta\ bu bayram· 
dan hiç bir ff'Y kaybetmemek 
için, çocuk, geceleri zorla yı. 
tar ubahleyln erkenden, neı'cJ 

içinde, bayat dolu uyuır. 

Gôzlerlnln uykudan oyamıı, 
yıldızların doğması gibidir .. 
Bulatın• gözlerinde yatımık, 

öğrenmek zevki okunur. 

İete bu nihayetsiz neı'enln, 
bu hududtoz aaıdetln m6tblt 
bir daımını nrdır.. Çocuğun 

etnlındakller .. 

Evet, çocuğun etraf1Ddakile· 
rln, bllh1111 annenin usluluk 
tela\kklal, çocuğun bağırmım111, 
oynamaması, gtllmemeıl oluraa, 
çoco~on zengin blulyıtı, mı· 

ıum neı'e. 1 kırılır, ölür .. 

Bu tehlikenin hemen hemen 
ıym, fakat bir bıekı uırlQs(l 

de, çocuk biraz bGydyftnce, an· 
aenln, çocuğun hayatını karıt· 
mımaaı, yabancı kılmaeadır. 

Çankcı çocuğun, neı'ell ar
kıdaılarından baıka, bftUln 
kalblndekllerl ıôyllyebllecek H · 

mfmt bir dosta ihtiyacı vardır .. 

lete ınne, çocuğunun bu 
çok samimi dostu olıbllm.,lldir. 

Anne ne kadar bedbaht, ne 
kadar neıı'eslz olursa ollun, 
nlAdına gdhneelnl bilmeli ve 
istikbaldeki hayat macadelele· 
rlne gö~ftı gerebilmesi için, 
çocuğun neı'ell aabahını, bol 
bol gGneı dökebflmelldir. 

Çocuk gençUğlnden iyi bir 
hatıra 11klıyıbllmek için, ço· 
cukluğoou çok oeı'ell ve eğ· 

lencell geçirmesi lAzımdır. 

ÇdııkO, hayattın alanao tik 
lntıbılardır ki, insanın, gilnle· 
rloln ıonona kadar beraber 
gider.. insanı btıtfln hayatı 
mftddetiace, nikbin veya bed· 
bin yapar. 

Bir kerre dfttilnellm. Dün· 
yad,, hayatı Te saadete inan· 
mık kadar lnıana elzem ne 
nrdır?. 

Annenin gftler yftzil ve ya· 
hat meyus tavrı, çocuğun, hı· 

yat hakkında edineceği iyi 
veya kötft kanaatleri doğurur. 

Anne, çocuğu ile olan mft· 
naaebetlnl, hiç saraılmıkaızın 

de•am ettirebilmelidir ki, on 
tekiz yirmi yatına geldiği va· 
kitte, çocuğunun en iyi dostu 
olabilaln. 

Böyle olmaz da anne çocn· 
ğunun bayıtlle alAkadar ol· 
massı, bir gflo gelir ki çocuğu 

ile kendi ar11mdakl rabıtaların 
loceldlğlol çocuğun, kendisin· 
den uldadığa bir çok sırları 
bulunduğunu yftreği ıızhyarık 
gôrCr. 

İsmlr Sıylavı 
Benal N. fştar 

Torkkuşu üye
leri Toplandılar 
Rusya'dan Gelen 

Mntehassıslarla Tanıştı 
Ankara, 23 (A.A) - Ttırk 

kutu uçucu ftyelerl bugtın saat 
17 de tayyare cemiyeti genel 

merkezinde bir toplantı yıp 

mıoludır. Ruııyadın getirilen 

mflteh1S1ıslır ile tanışmışlar, 

bıııkan bay Fuad Bolca Oye· 
lere iyi bıotrımlar dllemlttlr. 

Üyeler yarın akşam tekrar 
toplanarak hangi Hhalarda ça. 

[Güli"ilüli"il ıreoya~o DYYYkDaırol 
Al 

. I Kflçftk 

Gnn0ıı 

manlar Fransızhududıına Bankalardaki Ç
1

=o=cu=k======~ 
' Tasarruf Pa- 8 Asker Sevketmeg"' e Başladı .. raıar• ~~!~r_or.. ~!.~:1:,!:m. ha""' d• 

vam ediyor. Dftn lkJocl g40 - Ankara 24 (Huıust) - Tı· klıt 

Alman'lar, Eransızlar'a Karşı Besledikleri Husu
meti Saklamağa Lüzum Görmiyorlar .. 

sarraf Cemiyeti, yırın senelik olduğu için bütün çoCO lif 
öğleye kadar ıehrln ıııobte 

genel toplantııını yapacaktır. sinemalarında paraeız et11eııı• 
Cemiyetin senelik faaliyeti hak· 

seyretmişlerdir. 
kandaki raporuna nazaran 929 

İatanbul, 24 (Hususi) - Parle'den gelen son haberlere göre, Almanya ile Fran11 arasındaki 
ıfyaaal durum, endişe verecek bir ııekfl almııtır. Alman'lar, Fraosız'lar aleyhine gizli bir husu
met beılemeğe n duygularını glzlememeğe baelamıtlardır. 

yılında bankalardaki tıaarruf Ziyafet 
sandıldarıoda 29 milyon Ura Cümhurfyet Balk fırd; 
toplınmıt iken bu miktar geçen don akıam Şeh'r gazlnoıoO 
yıl 37 milyon liraya varmıetır. TllAyet meclisi ayelerf 1eretıoe 

AIJkadar Franıız mehıf Uf, Alman'ların Fransa hudadlarına aıker tıhıld eımeğe baıladıklarını 

bildirmektedir. 
Ankara, 24 (A.A) - Uluaal bir ziyafet vermlttir. ····-Asi Yunan Generalleri Dün 

l(ursuna Dizildiler. 

Okonoml ve biriktirme kotumu l 
kongre•I yaran 881t 10 d• Sergi Sovyet Konso osu 
evinde toplanacaktır. Kurum Ve lzmir Panayırı. 
genel merkezinin son 1933 34. Şehrimiz Sovyet general koJI' 
yıllarını ald hazırladığı rapora ıoloıo bıy Trentlyef dGD bet:· 
göre bu iki yıl içinde ondan sev' 

diye batkına doktor bıy 

' önceki yıllara nlabetle memle· ,yır 
ketlmlzln OrgdıOode ökonomik cet Uz'u ziyaret etmh, pıo 
bli°'iÇıl~ yfiksellş~olmuıtor. leleri hakkındı göraımoıtOt· 
1929 yılı sonunda ancak 27 " Tan ArkadaşııJl1ı 

Büyüklerden Bazı Kimselerin Daha ölüm Cezasına 
Mahkôm Edilecekleri Söyleniyor. '' .ııı · milyon lirayı bulan biriktirme "Milliyet,. gmzetesi adıDI ~· 

İstınbol, 24 (Bosuıi) - Atlnı'dın haber veriliyor: 1 mart isyanını tertib edenlerin başındı 

bolunmıkla maznun olarak Atlna dlvanıhırbına rerllmlt n pızarteıl günkü celaede muhakemesi 
nihayet bularak ölOm cezasına mahktim olmut olan "Cdmhurlyetl koroma cemiyeti., lideri gene
ral Papulas ve kolordu kumandanlarından general Klmlelı bu sabah, 922 lhtllAllnde kurşuna di
zllmlt olan Gonarlıı ve arkadatlarının idam edildlklerı Gudl mevkltnde bir manga asker tarafın. 

dan kurıona dlzllmlıılerdlr. 

hesabları 1934 yılı içinde 73 ğlştlrmlş ve (Tan) adile 91 

milyon lirayı bolmuıtur. mağa bıelamıttır. Arkıdaııo>1: 
Korum ulusal sanıylimlzln bugüne kadar olduğu f,,,, 

gittikçe artın ve çetltlenen d 1 • 
bondın sonra da yor 1 

0
• 

ftrüolerlnl tanıtmak Te sevdir· ulusa faydalı neırlyatınd• JO 
mek ve onlara karşı ihtiyaç 
istekleri oyındırmık için yeni nflakıyetler dileriz. tJ Bu hafta diğer bazı bayflklerln de öl6m cezasını mabkUın edlleceklerJ SÖ} !eniyor. 
bir çahıma sistemine geçmeyi Yörftklerin Hayvaııl9 Atina, 24 (A.A) - İeyın hareketine lttlnklerlnden ötürtl idamı mrhktlm edllmle olan general 

PapolH ile general KJmfılı aabıhleyln Hat 6 da kureuoa dizilmişlerdir. -------·· ............ ·-------- •1' kırarlıttırmıttır. Bu maksatla Bn mevsimde yörflklet ~rO 
yOnld sınayllmfz, derlclllğfmlz, lılara giderler. Baytar Dlad 4, 

Italya -- Habeşistan Mü-
nasehatı Gerginleşiyor .. 
Habeş'ler, ltalyan'lar'a Karşı Koy· 
mak için Kadınlardan Mürekkeh 

Bir Ordu Teşkil Ettiler .. 
İltanbul, 24 (Buııuei) - Babeo'lerln, İtalyau'lara kartı yıloız 

kadınlardan mdrekkeb bir or la teekll ettlklflrl son gelen haber· 
lerden anlaıılmıetır. 

İtalya · Bıbeolıtın mtlnısebatı gittikçe gerginleşiyor. ...... 
Son Zelzelenin Blançosu 

ölenlerle Y aralılarınMik
tarı Teshil Edilmiştir. 
Tokyo 24 (A.A) - Formoz ıdaıındıkl ıon zelsenln bla\nçoeu: 
3185 ölfl, 10630 yaralı (9215 lain ağırdır) 6 kıyıb.. Barab 

olan evler: 15292, kıamen barıb olanlar 15457, az çok hasara 

Türk 
meyvacıhğımız, zeytluclllğlmlz, Bay Adli; Seferihisar kı,aaı0.,ıı 
ballarımız için ıeker, pamuk, bulonub yaylaya gidecek o ı>•· 
pirinç ve patateıler ve diğer yörftklerln hayvanlarının JO 11 Gazetecileri arooıerımız ıçın hem ağrettcı yenesını yıpmıı ve hası•1ı~rt 
ve hem mahııullerlmldn ııhht görftlen hayvuların y•1 

ltoskova 'ya Vardı faydalarını tanıtıcı fmmıer sevklerine mcıııaade etmıtı~· 
gösterilecektir. Bay Bilkok Gitfl• 

Moskova 24 (A.A) - Mu· R d ı - - ı d d ...ıoıl• apor a serg • ev n en e Tekıild edllmlı olan eebı• ı..•1 
zaffer Cöker ile Moıkova'ya bahsedilmekte ve eu malftmat ,., 
gelmft olan TClrk gazeteci nrllmektedir: Fnnıız general konıoloeO Jel' 
aaylavlan B. Krenskl tarafından S hhat f ti t t Bllkok; dan Denlzyollırı :,ııe 

ı Te ç mı muavene me tdareılnin Ankara v•Pcrıı•· 
kabul edllmlttlr. Bakanlığı tarafındın hazırlan· ı ' Plre'ye hareket etmltt r. tı•f 

Heyet Dıt komfeerU~I doğu makta olııAn eağhk serglal bu yet nAmına Vail moavlol ... 
şubeııl mOdQrü bay Zukerman yılın bir tetrlnlnde ve Zıraat fr•"' 
ile matbuat tobeel mftdftı;: fl Bakanlığı tarafındın hazırlan· Sedad Erim; dostları ve rd' 

makta olan ziraat sergisi de sız kolonlal kooeoloııu v•P
0 

bay Umınsldyl ziyaret etmlt· 
terdir. ilk ka\nunda ıçılaaıttır. Tftrk teşyi etmlttlr. • 

Takdim merasimi Tfirklye reeeamlan da haziran batında Tırtıl MftcadeleSI• ııt· 
büyftk elçlıl B. VAsıf Çınar açacaklardır. Alman Hnatkı'lr· Seferlhl11rın Doğanbey o:ıeıı 

fı d ları da bir sergi hazırlamakta· yed çam ormanlarında g6r .,,. 
tara D an yapılmıttır. Bundan ... 
sonra mlsıf lrler menaucıt mO· dırlar, Kayıerl bez fabrlkaııının ve mdhlm zararlar yıp•O Jll• 

makinelerini teslim eden Türk· tıllarla mflcadeleye devalJJ e""' •• 
hendls •e talebelerlle beraber V"v 
Uk gezintiyi yapmııılardır. Ve stroy kurumu sergi evine bir mektedlr. Mıntıka orDJ•O ~,. 

seıll sinema projeksiyonu he· ddrft Bay Sami, maballlP" IC' 
gece de Opera'da nrlleo bir d geç diye etmiştir. . mlş, milcadeleyl göz eP 
temsilde hazır bulunmuşlardır. i ı Hesab raporuna göre 1933 m fi r. 

~ehir Meclisi yılındaki Adi ve fevkalAde gelir Yakalandı eıı 
• • • • • Şehir mecliıl bugfln aaıt te maııraf !arından 1934 yalına Geçenlerde yaokestclll~' 4. 

Amerı6 ka ı·aponya Reka onaltıda belediyede toplana· 217,871,041 kurut nrldat faz- ıuçlu Dudu adlı bir kıdıO .~. 

nğnyanlır 7816 dır. 

• • caktır. lası devredilmiştir. llye nezarethıneıloden kıço> G6' 

h • G • • k B •• •• 8 • G G.. Dudu, Bor haniye kazaıııo•0 cıf• 
etı 1 ttı çe uyuyor e • 1r azeteye ore meç nahiyesinde yakalı~o:ııO 

R F ' T ki. f Oğlunu öldftrenııı 
Tokyoda'ki Amerika Heyeti Şang- usya ransa lllll e 1 ·Muhakemesi.. ~6. 

hay'a Doğru Hareket Etti. } • y Menemen'oln Kalıb•~ 0aı 
erıne anaşmıyormuş.. yünde ötey oğla bet ':e~ıe 

Tokyo. 23 (A.A) - Çln'de Amerikan ve Japon ticaretleri BOseyın•ı döverek öldilt ,1., 
menfeatlerl meı'eleaiol buradı mOzıkere etmlt olan ve bay For· A euçlo Haseyln oğla 8•8'

0 
de 

bes'ln bışkınhğı altında bulanan Amerikan ökonomlk komitesi r~daki Andlaşma, Akşama, Sa- Ağırcezadı doruşma1JD• d:0cel· 
'Şanghay'• gitmek ftzere Japonya'dın ayrılınııtır. b h p ~ Ed. ) k devam edilmiştir. DOD~ 1,p· 

Ba~ Aaabl iazetesl bllhaasa mOoakaşalara sebeb olan: Çtn öko· a a araıe i ece miş.. sede suçlu mtıdıfaasıoı t 8'11 

nomlııne Amerikan ıermayeslnln lttlrald mes'eleıl hakkında p 1 ) mıştır. Karar önomasde~ ar s 24 (A.A - Jurnalın yozdığına göre, Sovyeller şimdiki 
hiçbir aolıımı temin edilmediğini yazmıktadır. Gazete ezcftmle gtıntı tefhim edllecekdt· 
diyor ki: halde. Fransa'nın metallblne karııı koymaktan vaz geçmişlerdir. 

_ Amerlka'lılır havacılığın, demlryollarının •e BBnayUn lnkl· Mıltimdur ki Franaa karıılıkh müzaharel kazlyeslnio otomatik 
pfına lıtlrak etmek huıusundıkl arzularını ~ bırakmıyacıklırdır. bir surette mevkii fille geçmesini ve gerek F.ranea'da gerek 
Bu itibarla Amerika ile Japonya arasında mdthlt bir rekabet Fransız müstemllkelerlode komihılııt propagandaya nihayet ve· 
alanı ıçılmıı olacaktır. Amerika'hlar btılün Japon lteJdlf lerlnl rilmeslnl istemektedir. Binaenaleyh andlatmanıo a·kşama, sabaha 
reddettiklerinden ılmdlllk iki hüktimet araaında lktıaadi alanda parafe edilm~sl muhtemeldir ki bu da Matln gazetesine nazaran 
bir teerlkl meaalye imkan görülmemektedir. bu haftanın srnlarını doğru olup bitecektir. 

~~~~~~~~ı----~~~~~~~ 

Matbuat Kongresi Tahvilat Kaçakçıları 

Mayısın Yirm·İheşinde Altın Kaçakçıları Gibi 
Ankara'da Toplanacak Muamele göreceklerdir .. 

Ankara 24 (Hosoei) - Matbuat kongresi mayısın 25 inde 
toplınacıktır. Kongreye her gazeteden bir mOmeeell lotlrak 

İstunbol, 24 (Buıuıt) - Kambiyo esham ve tahvlla\t kaçık· 
çılarının da alta o kaçakçıları gibi moımele görmeleri için Ka · 

1 lh verllml tir. 

Arabi 1354 
21 Muharrem 

Evkat E~anf 

Gftnet ıo.ıo 

Ôğle 5,I:l 

ikindi 9,02 

Akpm 12 

Yataı 1,41 

İm sair. 8,18 



ıra Yutan 
'telefon 
kutuları ..• 

--· -.... 
Dta otobtlete iki kiti konu· 

•1oıw1a: 

- Ankara Te lıtınbul ile ;:.'8- koaaım• deaemelerl 
.... lıınt. Anadolu gueteal ilk 

Aabra He komutmaı. 
- İnanmam. 
- NedenP 

...;, Nedeni nr mı yı, ben 
~elen Lrpyıka ile kona· 
l-. ea Anadolu guete1I An· 

ile DaaJI gôrlflrP. 
- e...ı.cak tey! 
- Bea d 
8 tqtım, HD e ...... 

... ll6aaet hindeki telefon 

... ~~. 9'atuıa mltemadlyen 
~ ....... h yutdap halde, 
l..._ ak mlmkla olmuyor. 
"- Yaka ile konuımak için 
"4a. 11rmı bet karaıam dne 
...... Eter koautabllaeydlm yG· 

11Dmudı. 

.._... Belki kata bosa lmaıtur 
~ S..., hna gôre bosuk 
llt bQ gel de telefon tlrketlne 
'-t aLm!. •. Bayle bosukluk· 
~ doetı., batını... Oruını c..:- IUDa cHıb Yer: 
~ka ile yirmi bete ko· 
~· kea Aakıra Yeya lı
,, ~ •caba kaça konaıalar, 

~llflDa•-adaoıolıaa 
~ Gnlae gelmlttl. iki 

' blrfafa IOD ıaale ne 
-....; 'erdlllnl leltemedlm. Her 
~ dUtnı yaımaı olacaktır. 
to~ Yaka Halkı 
.,.!'eınoun Oldu. 
~~ •ec:IW lyealadea Kar· 

~· elkl Şeybolla .. bay 
~ ... dla ta llM'ktaba 

...... lllk .. r 
,ı.....;.: gire İamlr'deki atlı 
~- J8bada kaldmh· 
S; Bana çok 1eYladl111. 

"-'- •1ka, Y ımanlar ıa· 
s.'lataı garemedl~ne 
~ .... Neden mi 1 diye· s.::.:. alateyım: Bialm 

' da atlı tnmYaylar 
S,"ltdar amma, ır1balan 
' i!;• gtn tehir mec 
~ 'deki ath tnmny 

' ... iki le; tınealaln 
~,. --· .... ~bir •Aısdu . ....... 
'.,.. llala olma ... 
~ tok leYladtm. Arkı· 
~ ~'blara karp 
"- ..... ba cGmerdute hay· 
'9- ......... ..._ kabll mlP Saden 
. ~-......: 

~ ~ba •ynen gueteye 
~ .. a.e~ID "'ftıdtif 
~ •raliıaft •ye11iade~ 
~.._ ~DID Yamanlar 
~ .. 1lf gibi HYladlk· 

,.....,, 11DDlm8JIDIS •• ' 

Atlı gibidir 

'-....... Şakacı 

( Günün Şaır duyukDaır! 
Vilayet Meclisi Dağıldı. Nüfus 

D" 2 c ı d 1 ı - o· . ·ıd· v ı· D Sayımı Hazır-un e se e ş er ıtırı ı. a ı e lıkları Yapılıyor. 
Kapanış Nutkunu Söyledi. 

VUtyet genel kurultayı dan 
agleden eneJ Ye IODH Ylliyette 
topl•nmıt, muhtelif muratlar, 
murlf Ye idare fnkalAde bGd· 
celerlnl gôrClterek onaylamıı, 

• eni dalmt enclmenl ıeçerek 

dığılmıflır. 

ÔAledea enel V sll General 
Dlrlk'ta batkanbğındakl celıede 
muhtelif munf lar bGdceıl mtl 
ukere edilmlıtlr. 

Ba meyında kay 11ndıkla· 
rına yardım olarak 3000 muh· 
telif cemiyetlere yardım için 
23,600 lira onaylanmııhr. iz. 
mlr'de yeni teıldl edilen atıf 

ye atl11por koltlbQne yapılıcak 

yardım da ha meyandadır. Vali 
konağı mefrutata için 4000 
lln, yatı mekıeblerlne yardım 

için 5512 lira, mCltekalt •adı· 
gı hl11eıl olırak J 1,000 Un, 
horca için 1P20 lln, IJyonda 
tahlilde bulaara lımall, Neeet 
Ye Paklıe ile hmlr kıs llıeıla . 
de GGıln n Romanyı'dan ıe · 
lecek Tark çocuğunun orta 
mekteb okutma muratları için 
1550 Ura, vllAyet makam oto· 
mobili için 3000 lira onay· 
lanmıtbr. 

Mbelere yırdım pan11 Ye 

Bergıma kale yolunan lntHı 

için ayrılan pan 1000 liradır. 
Ba yıl Ôdemlı'ıe, Bosdağ'da 

kayak ıpora yapılacaktır. Yıpı 
lacak teallat •eulre için 500 
Ura, ıpor tetklltllna yardım 

olarak 5000 lira onıylınmıthr. 

Ôdemlt'tekl Cflmharlyet mek· 
tebl HIUının pHUIDI ôdemek 
için 2000 lira kıbul edllmlttlr. 

Şı11l kıyoıtıaa kadar olın 
yolan ln1111 için 3000 lira 

1 • 

onıylaamıı ve Vali General: 

- Bitin hısımım yerecek 
ba yola çok glsel yapbracqıs. 
Tıt. o el•ardakl dağlardan Te 
mClkellef amele tarafıadaa le· 
mln edilecektir. Demlıtlr. Bôy· 
lece mabıellf munf lır badceıi 
102, 192 lira olarak onaylan· 
mııtar. 

Baadu IODra fHkaltde ma· 
arif bldcealnln mlukeredne 
pçllmlıtlr. Eneli blclce encQ. 
meni masbatuı okunmut n 

Gserlnde mlnakataya baılan· 
mıttır. Bay İlmıll Tufan (Ke· 
malpa .. ) kuadıü mekteblertn 
yeımecUglnl, ilk mekteb& bir 
pa•lyon llAnılnl teklif etmit, 
Ôtlemlt lyelerinden bay Ekrem 
Te Selim; Ôdemlttekl •••ly~tln 
darlı19nı ileri ılrerek kanetU 
mektebine yıpllan 1000 lira 
yardımın bir ite yaıamıyacağın· 

do ban on 1600 liraya çıka· 
nlmuını lıtemlıler. 

Ba teklife b1ty Ba•n ( Her· 

-gamı) •e ecucıbatı bay Ferid 
(İzmir) itiraz ederek Hrldatın 
azhğını ileri ı6rmoıler, nrldat 
btıdceılntn ytılueltllmeel için 
ldaret haıaılye akarlarının H · 

blmaıı bile dftıfloCUmekıe ol· 
doğu sırada daha fazla tahei .. t 
oDaylınamlyacağını ıôylemlı· 

terdir. Mdoıkqalardan 10ara 
;vali General; m11rlf ihtiyacı· 

nın yllkıekllğl karı111nda btld· 
cenin dar vazlyetlle çok 11kı · 

ıık durumda kaldıklarını an· 
latmıı, köy mekteblerl için 
yıpıracak 5000 llrabk yardı · 

- Sonu 6 ıncı 11hlfede -

iki Fransız Gazetecisi iz
mir' e Geldier. 

Torkiye'de 
zeteler·ne 

Tetkikler Yaparak Ga
Makaleler Yazacaklar. 

--·~-Frınıa'da çıkan Entranıijan 

gaaete1I muharriri bıyaa Mal· 

lardat ile Maten gaseteal ma 
harrlrl bay Sonj Ankara, 

Adaua, Konya ye Afyon yolule 
ıebrlmlse gelmltler Te Baıma 

hane lıtaıyonuadı kareılınmıı· 

lardır. 

Fraa1ah meılektaılanmıs; 

dGn Hbıh Ytliyete gelerek 

Vali General Ktzım Dlrlk'I , 
ziyaret etmftler, ozon oaadıyı 

g6rftımlılerdlr. Bll&bare yan 
lırında vlltyet hukuk itleri 

mfld6rfl bıy Fuad Yorddaı 

bolandağa bılde belediye bıt· 

k1Dı doktor B•y Behçet Us'a 
slyaret etmltlerdlr . 

Fraaıus muharrirler, Tarkl· 
yede tetkikler yaparık gısete· 

lerlne aerl halinde makaleler 
yuacaUardır. Geçtikleri yer• 
lerde memleket baylklerlle ve 

kayUUerlmfzle ıörlterek lbtl· 
Hılarını not etmektedirler. 

lsmlr Ye hnallıl barııtlka 
muhlblerl cemiyeti netrlyatın· 

dan İngilizce ve FrlDıısca 
eaerlerln birer ıerlll kendilerine 
hediye edllmlıtlr. 

VUAyetçe kendilerini hmlrde 
•e clYlrda gesdlrmek Clsere 
hukuk itleri madara memur 
edllmlıtlr. 

Gaseıecller; dtın ağleden 

ıonra belediye hıık~ nı bıy 

Behçet Uz ile hukuk 1 ılerl 
mtld6rQ yanlarında oldı lllla ılde 
tehrlmlsdeki mlseleı.. e1kl 
hmlr hafrlyabaı, Kadlfekaleal· 
al ye ıonıa BarnaTa &inat 
mektebini gesmlılerdJr. 

BagQn Kemalpı .. kıuıına 

giderek ôraek köylerinde tel· 
kitler yapacıkler, :Efeı ban· 
helerini g~recekler ve yarın 

Burıa'yı hareket edeceklerdir. 

Telefon: 3151 TAYYARE Si NEMASITelefon: 3151 

Bugthı 

•Mevsimin En Bftyflk Sinema Mftsameresİ• 
Fransız akademisi uaıından PIERRE BENOl'rnın 

'8heeerinden alınan --
Senenin en zengin, en bdydk, en mahtetem r ilimi .. 

Moskova Geceleri .• 
Anne Bella • Harry Baur • Spinelly • Germaine 

Dermoz • P. Riehard Vlllm gibi en ) tık.sek Franeız 
artistlerinin temail ettikleri ve ROD SANDOR ve 
DIMITRi VıÇ ve çlGAN orkestralan ile NAPOLI· 
TtEN .-rkıcılannın iftirak eyledikleri ve btlUln fz. 
mir halkının gGreceA'l Musiki • A'k • Heyecan • Harp 
ve Hayat filimi •• 

AYRICA 

FOX Donya Havadisleri Torkçe Sözla 

SEANS SAATLERi 
Bergin: 15-17 - 19-21,15 DiKKAT: Bergb 10n ~1,15 
Perıembe: 13-15 talebe ıeanı eeınıı (Ucas hılk 1eın11dar.) 

~mı: 13 llbe aeanıı. F~ıtler 25- 35 - 50 kuruetar. 

• ••• • 
ÔnQmbdekl ilk Tetrla ayın· 

da yepılıcak genel ntlfaı •11mı 

lc;ln ylJtyetln her tanfında ha· 
zırhklar yıpılmaktıdır. Her 

yerde •yımın e•n olan nama 
ralıma iti bltmlı,tlr. Kıymakam 

n nıhlye m6dlrlerf; numara· 
lam• itinin tef tlol lle meıgul· 

dClrler. Kontrol ayın ıoouDda 

bltmlt olıcaktır. Şehrhnisde de 

numant•j iti blldğlnden ba· 
gtlnlerde banan da t:ontrolunı 

beılınacaktır. Genel nlfm 18· 

yımı hasırbkları hakkında g6· 

raımek aaere bugGn VıU ma· 
Hloll~adfı bir toplıntı yapıla· 

caktır. Ba ıoplıatıyı daire mO· 
darlerl lttirak edecekler ve 

Hyım için her daireden ayn· 
lacak memur miktarı teıblt 

olaaıcakbr. Vllt1et lıtatlltlk 

mtld6rllpnd~; ba itin maata· 

sam yGrClmeel Ye Gseale Mfa· 
nlmua için blJGk pyretle ça 
htılmaktadır. 

lzmir'e 
Seyyahlar 
Gelecekler •. 

Turlag Ye otomobil kullbft . 
nQn letaobal tnbeıf; hulran 

ayında ıebrlmlse bir 1eyahat 
terlfblol kararlatllrm•ıtır. Ku 
ltlbGn iamlr ıabeline gelen bir 
mektabda 1eyahate bayaaları· 

mısın da lıtlrak edecekleri için 
yoraca olmama11 bakımındın 

tedbir ahnmı11 Ye tlmdlden 
huırhklai yıpılmuı blldlrll· 
mittir. İzmir, Bergama Te Efee 
harabeleri geslleeektlr. 

§ - ÔntlmOsdtkl pea1' gl· 
nCl Fr1n11s bandıralı Patrf ya 
npartle tehrlmlse 215 Fnmıs 
n İDglUs 1eyyabı geleoekdr. 
Tarlag n otomobil kalClbii. 
1eyyabları gesdlraaek lçla tim· 
diden tedbir almaktadır. 

K6ylerimizde Bağ Has
talıkları De Mflcadele 

vıı.yet k6y blaoea; bal 
yaprak ayasa (kabarcak. pu) 
buıab&ı hakkında bir eaer baa· 
bnrak k67lere yollamıfllr. 

Eaerde be&lan ba batılık· 
laıdan korama tedblrlerl bildi· 
rllmektedlr. Ba baetalık y•p· 
nklarıa altında pamacaklar 
buıale getirmektedir. Bana ya· 
paa bir ani hqeredlr. Y•p· 
nklaı ayau taıalmaı gibi 
barupr, ba baltalık yapnk 
f llokleram Te yapnk bara.
(pbepllocopıenltlı) gibi hatla· 
hklan da çok beuemekıetllr. 

Bildirimde diğer butabklara 
karp abaacak tedbirler de lah 
edllmekt~dlr. 

....,. _, 
Anab8balar11 

1 - Cooata blk .. el ~ 
leaelf tokatbyor .... kılı. Ar. 
dal ıaolana •• blylll badlll'. 

2 - Arda IHglll çocak itla 
en 6nemll g6aeatll dirim il· 
gortuıdır. 

S - Çocabas • n çlfeklll 
bahçeye benur. 

4 - Aoua çocak getlnlek 
kadar kolay c;ocuta yedtdrmel 
kıdar glç bir lı yok glbWlr. 
Blrçolamas ltla kolayına ... 
brıs; bu itin gtlc; oluaım p• 
den taçırauyaa bir karam ftf: 
T. C. Çocuk Ellrgeme karam 

5 - Çocuk •o- betle .. u 
huta ile bakalmab, geri kal 
mıfM kalkınmalı, ileri gltClrll 
meli, yoldan c;ıkmıfM d 
yola konalmab, klauealue ko
ruamıı., bınadırılmabdır. 

6 - Çocuk ymnakl dlrl•I 
misin temel kereçlerladea W. 
rldlr. O ne kadar iyi yedflne 
yarınımı• o nllhette genU olm 

7 - TClrk çocaıa Terk tin 
rlmlDID canb ilke H•bolldlr. 
Onan lçla yapyoru. 

8 - Chrlat her daklb an 
mısdadır: Çocuk. 

9 - Çoçuk ln1el diri ... 
boeuıdır: Samimiyet, ••sf, 
•ygı, kYerlala eaah Gnell•· 

10 - Çocuk • ...,. ....... 
llkbahandır. Oaa baglalerlal 
renUk Te gl••c lprlabMle 
,...ımak bet ytklalma.I • 

11 - Çocak 18Tglel 
yard H alu ıHglalala • pi· 
rflab ayaaadır. 

12 - Çooak canı..-. Mr 
neı'e daha doinua ........ 
yanıdmıı bir caadır. 

13 - Kadına •JI' b41ar 
çocak MYgitl de ba~kl lllrl· 
mln •Jırtnnlıklanndan biridir. 

14 - Aık IGaer, RDghall'; 
gGçer, uAl•k elden gldeWUr. 
Y alnı• ynra MYgialdlr ki Msl 
acuna hılbyaa en tatb ... 
olarak kalır. 

15 - Çocak lçla ea IJI ..._ 
tik anae k-tı, e• 171 teıb:re 
yeri de arda oe111ıdar. 

16 - Y•nalarımıa .,.... 
plerfnde, her saQllD, Jilr~ll· 

blD yaMJaı cıkanam. 

1 '1 - Çocuk .. ,..... ..... 
•tlaruDISID ........ geUr. 

18 - Dnrlmla en .. _ .. 
Gself çocaktar, bagln '-e, 7a• 
DD U. 

19 - Çocak, çlçekleıla ••• 
çok Te llrekU bakı- malltmc 
olaaıdır . 

20 - Çocak tablada • 
glsel bir çlçetldlr. 

21 - Çocap hiçbir ...... : 
11FeDU1D, çlrklall•, •• • .. . 
olamauıa, akııa-,, deaae; 
belki ı-ır. Şalan e&Jle: 
"İylda, geaeı•, sekllla, c;alıt· 
kanun, lltene• ,..,.blllnla.,, 

22 - Çoeap blddetleame, 
oaa 4'6•me: Dayar, dO .... lr. 

23 - Çocaklana dol•• " 
dlrlmlerlle llgllea.- aı.-

anaw blrlael •nda ...... 
mabyıı. 

Ödemit: E. llaaadi Akuaaa 
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Vilayet Genel Her iki Bayram Tezahii· Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 
Kıırultayı 
Ne işler Yaptı.. ratla Kutlulandı .. 

TU/{ RAKAll --------••••• 
Ka8ahaların Alanlarında Geçid Re: 

:simleri Yapıldı, Söylevler Söyleudı 
Baıı l inci yazde 

ne, ıporlara n athıpora para 

Tefrika No. 33 M. AYHAN 

Salağın Maruf Olan Birşeyi De 
Daimi Gülmesi idi .. 

verdiği gibi bo yıl 1850 ytık· 

ıekllgtnde olan Bozdağıo çav· 

dar yaylasına kıdar varan yolun 
bitiminde açılacak (Ski) klyak 
ve kızık eporlarının;ıığınakları 

için yardımı ooaylımıotır. 

Kurultay Vlllyetln bir· 
çok yerlerinde açılan f ldan 
bklara da yardım etmiştir. 

----------------- Gelecek yıl lstınbol valf ltğlnln 
Artık hep i de sofraya otur· Salak, bohse kırı h : bastalı&a tatuldo •e öld6. Bir 

fı meyvıcılık enthOıQ vllAyetimlz 
muşlardı. Ateşin ılıklığını du - Hangi blUye! taıın üstOne oturmua, hayvanın d ı k 

v için e gözöuftne a aca hr. 
yoyorlardı. teşalenln titrek ışı· - Bahara'da bir h4dlıe. leılne bir garlb garib bakıyordu. k k Köy yatılarına, öy çoco 
ğında biri birine bakan gözleri, Salak, evvel4 kızı, ıoora da Yanına yıklaatım, ne göreyim: b 

v yurdlarına yardım edileceği gi f 
haf lf gılUimaemeler ve sıcak Ayb~ye baktı. Bu bakışında, Salak gülüyor .. 

bazı bfiyük okulalar ve Oni 
sevgilerle dolu idi. delikanlıya karşı; Gö1lerlne dikkat ettim : versltelerdekl muhtaç çocuklara 

Salık, bir aralık; - Ne yaptın, Hkın olanı Yaşlı .. 
yardımı dOıünmüı ve Romanya 

- Oh oh, dedf, kendimi biteni ınlıtayor muson? Bu adam, ağlarken de gülft. 
Tftrklerinden bir gencin tahıill, 

çadırımızdd ea01yorum.. Diyen bir mana vardı. Sonra yor Yakır .. Yarılanır, gOlu, İ 
Franaa ve talya'da bolunın 

Aybey ccvab verdi : bllmemezll ·ten geldi. haata olur, güler. Hırbe gtrer, 
k al E f 1 ki iiç gencimize yardımı onıyla· 

- Yanlış. . Bir baskasının - Ne hlk4yesl bu Aybey! çarpıeır en g er. m 0 m , 
yurdundıyız.. _ Canım işte me 'ele dilber öldükten aonra da gGlecek. mıştır. 

A b ı ı ı d Bergama kaleılne çıkan yo· - Kimin yurdunda? kadından bahsediyoruz. - z u onur nıao ar an, 
Ô 

deseniz a Aybey. lon tamamlanm11ını ve aıarı· 
- ldOrOlen bir kurdun. Salağın gözleri fıltaşı gibi 
S - Doğru eôyledin Yakar: ltlka mOzeılne kftçftk bir yır· 

alak omuzlarını silkti : ıçılmıetı . K.ocuğ_o yakaladı . Kız 
- Az bolooor lneanlerdan. dımı onaylamıştır. 

- Kaleyi fetheden kazanır. mışh . Aybev, işin farkını vardı. Klmbtlir şimdi ne kadar rahat, Şoşal memb~larını ve oradaki 
EvvelA in an, sonra kord.. Çünkft Salak kızdığı vakit, bi · ne kadar mes'uttur. zengin ve verimli <alıtmının 

Yakar gOldii : leğl Ue burnonon (izerlne bir yakar gGldü : eaerlerlnl gördükten ıoora genel 
- Kestirme cenb. kaç defa ınrter ve bağlı bile - Fakıt sana biraz kızdı kurultay bunu dıh• çok zen· 
Salak bir bardak kımız içti. olsa yerinden kalkardı. galiba! gloleıtlrmr~i keatlrlmlemlt ve 

Dilini dudaklarının kenarında Delikanlı, onun neden kız· Galiba değtl, kat'i şeklide valilikle daimi enc6mene yıllara 
ve bıyıklarının dstOode dolaş· dığını da farketmiıtl. Fıkat öyle.. ayırın bir plAo çfzmfetlr. Bu 
tırdı. Gözlerini kapayarak bir hafifçe gülümsedi, aldırış el· - Sonu nr plAua göre ilk önce ve bo yıl 
ikt defa yutkundu. medi . Salak, ta köteye gitti, içinde ıoae Cumaova~ındın 

- Ne var Salak? T kk-lt. 1 1 k O kocuğona sarıldı, kavuldı ve eşe ur ıaıa a uzatı aca tar. rının 
- lffç Yakar! Şu Çfn'Jfler, yattı. bayındırlık ve aağlık işleri için 

canlarının kıymeti nl bUlrler ve · Biraz eourı, çok değil, iki ' Hemıfremlrı oğlu Orhan 'ın gereği olanlar perkitllmlştfr. 
eelArn. üç dakika sonra derin derin genç yaşta ölilmü, biitOn 1tile Son toplentının ıon Had canlı 

Yemek bittikten sonra Salık horlımağ• başladı . Yakar : mlzf yısa boğdu. Sevgili ve ve öz yOaekten gelen temiz 
ısrar etti ve her lkfelnln yara- _ Ne çabuk! aziz dostlarımız, beni ve aile· duyguların eöylnlerl ile geçmiı 
larını temizledi, sardı. Sırı Ya· Diye fısıldadı . Aybey her za. mlzl teıelll fotfonda bulunu· Vali General KAzım Dlrlk'fn 

Ôdemifta Atatürk büıtüne 

Ödemle, (Hususi) - Çocuk 
bayramı orta mekteb &ahı&ında 
tezahOratla kutlulandı. C. H. 
P. başkanı B. 1. Yayla ile İn· 
onfi mektebinden B. İbrahim 
ıöz söylediler, alkışlandılar. 

Atıtftrk heykeline çelenk kon· 
du bay Mustafa Nuri, bay 

111111111111 Vukuat 111111111111 

Kaçak Çakmak. 
Alsancak polis merkezinde 

bir mes'elenio tahkiki için ka· 
rakola göUirGlen Manfaa'h Ali 
oğlu Ahmed'in üzerinde bir 
kaçak cakmak bolonmoıtur. 

Tabanca Ateş Aldı. 
Çorakkapı'dı Falkpııa pır· 

kında tabancasını kurcıhyan 

Ahmed nasılaa tıbıncasını ateo 
aldsrmıştır, fakat blrıey olma· 
mııtır. kar'ın göğ iindekl yaraya ge· manltl gibi yükaek bir ıeıle yorlır. Ben de İzmlr'den, Ay· genel kurultaya karıı olan 

lince : cevab verdi : dıa'dın ve Nazilli'den birçok ôvftnç n kıvanç doygolarile Hırsızlık. 
- Bunu kendin başar kızım! _ Fısıldayarak konuımığa taziye mektob ve telgrafları yıl toplıntıaıua ıon verJlerek Keıtellf caddeılnde Salibe· 

Demişti.. hacet yok. Şimdi dağlar dev· aldım. Kendilerine ayrı ayrı alkışlınmıı ve andaç olmak fendi hanında Nevıehlr'll Mıh· 
Yemek eonnuda Yakar, Ay· rllse duymaz. Ne ·adamdır bu, cevab vermeğe teeaadl'Om m4nl Orere fotoğraf çekllmlotlr. mod çnuşon terazlılnt çılan 

beye baktı: ne merd, ne yiğit, ne bam baı · olduğu IJo, bu vazifenin Hı· Bir Türk Hüseyin oğlu hamal Mehmed 
- Bizim hikaye y rıda kaldı. ka adam. ıının 1ıyın Anadolu'nun vasıta tutulmuştur. 

- olmaaını dilerim. T l b 8 "' J d Onun içi, onun gönlü dOn· a e e ogu u.. Sarhoşluk. 
ANADOLU yalara bedeldir. Kendine mah· Avukat: Ulvi ( Kahrımanlar'da 90 aayıh 

.- au bir takım 4detlflrl vardır: Neoatrelhz Meklenburg) 23 
Günlük Siya al Gazete o· M (A.A) - Bundan birkaç gOn adadı yoğurtçu Kumanovı'Jı 

Uykusunun tekil, yattığı yere Jr eC• I bl d l ı l Hurşid oblo Ômer'l terzi Hı· 
Sahip ve Baora:ıgam d E eve r san a part s yıpmı· " 

Ô bığlı ır. ğer emniyette olursa y 6 a çıkmıt olan teLnfL m•Ltebi aan 0ıı..tu Fethi ile Salih oır.lo 
Haydar Rüşdü KTEM ö 1 hl k ki k fil U a 8ZIY0 r' • e • • ...... " " 

Umumi neeriyat ve yazı işleri Y e r oy u uyur ' aya· talebesinden biri 20 yaşında HaHD earhoı oldoklan halde 
müdürü: Kemal Talllt KARACA met kopsa duymaz, aldırmaz. - Baıı 1 inci aahlfede - bir İavlçrelf ve diğeri Mehmed dövmftelerdlr. 

çelenk konduktan ıonra.. ~ 

Etem Karagöz ve bay Jt•~. 
Raoid tarafından çocuklar• p· 
zoz, ayran dağıtıldı. B•1 ıtl 
htd'de bedava f mm göt 
mlıtlr. Varolaunlar. # 

ıttdt 
Ôdemlı mualltmlerl tı ~· 

istifade ile köy tetklklDe çı ~· 
,ıııe 

mışlardır. Bo hafta ort .,of 
teb mOdftrO bıy R. S• 

0 
1 kO 

tarafmdın Halk.evinde b r 

feranı verilecektir. f' 
B• 

AkhiHr, ( Huıosi ) - 8· 
ram çok pırlak geçti. c. f 

ı• partisi alanında toplanıld•· ııt 
a1'tr 

makam bay Cavid, 1 çO' 

ıobeıl başkanı bay A vıafı ııı' 
IPlıf 

cukların n halkın bayrı , 
ıt•• • kotluladılar. C. B. pır 10oı: 

mma Dr. bay Ziya Go IJ'f 
çocuk esirgeme koruoı0 e~· 
kanı bay Esad Şlter, orc•;ğ'' 
tebden bay Moıtafa •e cJJfet• 
lk.l koçak talebe ıöz ıöyle ,J 
alkıılındılar. Sonra geçld ree? 
yapıldı . Gece çocok eeır:_ff 
k ~ . t•1ı oromu meoıeauoe t!I 
ıloemaıında gftzel bit rJJ 

mere verildi. 

Ceza Görenlet , 
,ıı 

OtobOslerloe fazla yolc\J .,,.ıı 
6ç otobaıcO, eehirde çok 1,ıt 
otomobil aQren üç şoför, ~6 
uıknren iki ldol, 1ğızhk•1' &J· t>elt 
pek gezdiren bir klol 

yece cezılandırılmıılırdıt· İdarehanesi: • Deliksiz, 00 aaat uyur. Fakat için tanzim edllmle olan gölleri Sami Sftreyya bmlnde n 24 Esrarcıhk. 
İzmir ikinci Beyler ııokağı burnu, bir tehltke kokusu aho· tllve etmek lcab edeceğini yaeında bir Tark olan Ud ta· Zayi 0~ C. Halk Fırkası binuı içinde cıt, gOnlerce gözlerini kıpmaz. yazmıktadır. Son zamanlarda lehe ölO. olarak Voblltz gölOn· Allpaıa meydanınRda Muıtafa 11 b• 

Telgraf: 1zmir .. ANADOLU İşin tuhafı şo ki, uykoıozlok •Qcude getlrllmiı olan tayyare oğlu SelAhlddln ve lfıt oğlu İzmir esnaf H ab• JO• 
Telefon: 2776 - Posta kutuau 405 den çıkarılmıelardır. Klzım·, &atmak için hazırladık · d ld ır. Il9 ıoılı yOzüoden ıeraem olmaz, aende· ıahalarıodt atölyeler ve yeraltı eıo an ı ı"ım ' 40 

ABONE ŞERA1Tl: lf'!mez, gözleri küçillmes, kah· hangarları vardır. Bo bangır· Çin Aktöril Vaşova 'da 48 gram esrarla tutulmuşlardır. numaralı yozer liralık •'" ol 
Yıllığı 1200, Altı aylılh 700, Oç 1 d l da 16 t v 23 (A A) ç k K ki y ı urılı c· kabı ı dudaklarından dOşmez. ar an ayn zamın ay· ırşova, · - o fire e ara amış. 406 numarala onar 

1 
... e 

aylığı 500 kuru~tur. yare birden çıkmaktadır. BG· b ı ç· Ltö " M ı b "" 
Yabancı m mleketler için senelik Onun maruf olan blreeyl de meş ur 0 an ın aa. ru e · BOyOk Sılebciog~lo hanında mık Ozere otuz bee i' 

bo · 27 ı· d tün bunlar oeblrlerden uzak· ı f M k 'd b l ettf O'• 
a ne ilcretı ıra ır. emtmaeıdır. Onun vak.tile çok tarda ormanlık mıntıkalarda an rang oa ova an oraya Rlze'll Kişi{ ile Rlze'll Sefer hisse ıenetlerlml zıy O 
Beryerde 5 Kuruetur. gelmlıtfr bOkrJJ 1 

- ıevdlğl bir hayvanı nrdı : vftcude getldlmlıtir. · oğlu Hayrullah 1raeında kuga nislnl alacağımdan .. 1,el 
Günü geçmia nüehıılar 25 kuruator. Yağmur Ll K 1 Ze•• 

- Malım, mftlküm, ha deli Mecmua bu teıekküllerio bıe· çıkmıı, Hayrollıb; bıça. ı &· madığı llio o un11r. ftl 
ANADOLU MATBAASINDA taydır! larma getlrllmlı olan zabitle· Çınkm, 23 (A.A) - Nafi ıtfl ıol kolu ile kareğlnden oteli rnOıteC 

·~~::;;B;:A:SI~~=· :Il:Ş:T:IR::::::::::. .. ~D~e~r;d~i . ..;Z;a~v;a;ll~ı_:h;a~y;va;n~,.;b;lr~~rl~o~la~lm~le~r~tn:l~b~t~le~y~a;zm~a~kt~ı:d~ır~.~~y:a:ğm~:u~rl~ar~~d;ev;a~m~e;t;m;e;k;t;ed;t;r·~~y:a:r~ı~lı~m~ı~et;ır~.';:~~~~~::~~:':~';:::'::::~-=:Sr.ıd:ı~k 
• baba olabJlmekllğlm, bo doy· çocnk var.. vurdum.. Parçalar, banda kaytlı yokmoı BeolOI ;ı,J 

,#<i 
'TÇf )RASIND'\_ ., ...... ~. 

1 efrika numaraBJ: 34 

debenden fazla sevlb duracak. 
insanların dal4letl ve tabiatın 

: zoru, l~te burada kendini gös

teriyor. 
Ben bundan h berdor olma· 

l!aydım, ILalblmde hiçbir vakit 

böyle bir his, bir babalık blsel 
do~-;ıuyıcı tı . Ve Nitekim, 
Fehmi Bey de: hiçbir şeyden 
haberdar olmadığı içindir ki, 
ono: keodl:yavru u zannediyor, 
bağrına basıyor .. Yarın, öbür· 
gftn bo yavru, benim yOzftme 

1 bakmıvacak.. Ben birgfio, 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

bir felAket dılgaeı ile Kahire 
sokaklarını atıl am, bir dilenci 
gibi, hıttA onların kapılarında 

el aç am, benim çocuğum: 
- Znalh ·diyecek· bir 

fakir gelmfı .. 
Ve p rmoğının ucu ile hını 

birkaç para fırlıtıcak .. Ne ben 
onu tanıyacağım, ne de o beni.. 
Zavallı insanlık?.. Bizi tutan 
bağlar meğer ne çürOkmüo? .. 
f ete babalıkla evlldlığın lçyftzQ .• 
Tabiatlc boyonı, fakat boşu 

boşuna çarpışıyoruz. Benim 

goyu benlmıeyebllmekllğfm, Mavili, sarılı, yeşilli, penbell titrek, ıerıerl hareketlerle do· mlr11 davaaı ıçrn•l·~dı· O~ 
onun da beni aevebllmeıt için bir yığın .. Minyon ellerini açıb lışarak kaybolub bglttller.. köyde bocanın biri •:dıroı•f 
mutlaka beriki tarafın bo duruyorlar .. Hepsi birden ko· Neferlerlmden iri yıklıotı, gltmlıler .. Tereke 11 )Jt1 

(Baba E9l&d) keyf lyetinl bil· nuşuyorlar. Gözleri g61ftmsil· tereddftd içindeydi: GOnıhı boynuna r:aJı:ııt• 9ıol 
mesl lbımdır. Akel takdtrde yor.. - Ne :_ar ?Ali ·dedim· blrşey nlrmiı, çevlrmlı, btPf~ 

mi eoraca.aın. teyıemfn bayak kısıoa ,Jet" lıte benim kızım Fehmi Beye Sendeliyorom: _Hiç ·dedi· blrıey soncak· 
1 

IPreP 
(Babı) diye, o da ona; (Yavrum, - Kızım, yurum.. - Şerlıt böy e e ot 
L ) Dl h L 8 bt tım da.. D•r 1 l Bo000 
.ızım, biriciğim diye aarılıcık. ye ıç.ırayorom.. u r " m ı.. 

1
, 0 - Sor bıka!ım.. ı ı.C11 Bir fıcla değil de nedir bu sayıklımıdır ki, içimden geliyor. şeriat?.. B~n m 1 

A h ti t b 1 Biraz durdu: m•Ltub aldım·. bit f' 8.nLI? n11ının aare • ıı >rı ı yet • . .... 
B.. ... d b h L L 1 d LI d hl" - Benim anam dört •ıl _ Ali, 00 ıraalOk 10 

~ıf aşmet lateıey 1, u ı.l .. atl m yor moy o • , yanın ı r J " 

benden glzllyebtllrdl. Ve bo de kGçOk, taze bir fllfz açtı.. enci ılzlere ömQr i\ldii. Bir al da atlayıver, teyzeP •f'I 
glzleylo netlceılude ben bugdn Do f lllz, benimdir, benim teyzem nr. Bir de yedi yıl köyün hocaaına kaçtı" 
bu heyecanı geçirmez •e bu kızım... evvel ölen başka teyzemlo iki gitti.. d 
eıerlmlo, yeryüzünün başkı Aman yarabbi, evlenmeden kızı vır.. Bize dedem zama· Diyor. aıl~ 
bir kıtasında yaşadığını, bOyü· baba olan ben! · nındıın üç evlek tarla ile bir Blılm Ali, bakfkaıeO 
J6ğüo0 btlm.,z, bir çocuğum "KOçilk def terden boraya zeytin barımı, ftç eıek, onyedl lenmlttl: "' 
bulunduğondau haberdar olmaz nakledllecek blrşeylm kalmadı oğlak kalmı~tı. Ôlen teyzemfn _ Demek ki oılrıs•61ııı 
ve hlrgiln karoılae'8m bile ona artık .. O da bana yarım saatlik kızları hlnclk: kız, hocaya gltmlı boci ' 
ead~ce bir el kızı diye bnkar bir meıgale temin etti: Yanı - 3 eşekle 17 oğlık bize Şo halde bo kaslı ~deO 
geçerdim.. yayıı yırttım, küçücQk parçalar hibeydi.. aında daha e••e .,,ı 

5oaO 
Gözlerimin öndude yığınlarla haline getirdim ve sonra il· Derlermiş .. Harımın da tapu 
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•tıın, incir Ortamektebler Jimnas- Yavrucuklarm 23 Nisan Aydın'da Çok 
ltleriıniz.. • .. d" Çektikleri. Z g ki• N , ı· G • 
11 - -···· tık Bayramı Bugun ur. •···• ev ı ve eşe ı eçtı d tyeı ihracat Evlerin· Yollarda Kaldılar. Halk 

e Tetkikat Yapıyor .. Şenlik Alsaucak 'Sahasında Yapıla- Yardımlarına Koştu. Buca Ortamekteh Talebesi Şerefine 
ala fıııaa •e incir mıbtullerlml· Enelld gdn çocuk bayramı 

111•c1ar1se edumeıı ıçın caktır. Hazırlık Bitmiştir.. ha1t ... aın uk ganıo1duğuıç1. Aydın'da Bir Ziyafet Verildi 
~tla m91gul olan Ökono· tehrlmlsdekl n•kll fflltalarlle 
""" 8-ka J Yarın ortamektebler tılebeslaln jlmnaıtik bayramıdır. Bayrama 

D ıgı ticaret genel dl· birlikte körfeı vapurları dı bir 
~tflr aaaa.lnl Bey SılAhlddl· lotlrak edecek talebeyi beden terbfyeıl muallimleri hazırlamak· 
,... .... L_ tadırlar. Jimautlk bayramı programı; beden terbiye muallimlerin· m1lddet çocukları puuıs ges· 

.,..Dh6.adıkl heyet •e dl f ı dl F L t x1'-I d "-ehi e• den mfirekkeb komite tarafındın bazırlaomııtır. Bayram Alsancak rm ter r. a .. ı u"' e en IOD · 

.. .._ lbtltahue19, çahımalarıaa ıpor eah11ıada yapılacaktır. Saat 10,30 ıenllAe lıtlklAl marıı ile rı •ıpurlarla Karııyıka'y• bir 
le~ etaıektedlrlea. Heyetin batlanacak, on.lan eonra batan ortamektebler tılebeıl, lzciled, çok çocuk ıeçtfğl halde Uman 
..... lblade yapacrğı tetkikatın ıporcuları kendilerine mıbauı elblıelerle giyin mi ı oldukları halde 
aa_ beı altı gOa ıGreeeği ha· geçld reıml yapacıklardır. Bundan ıonra 11bıda evvelA kız tale· 
._ llanaaıtt1r. İsmlr'dekJ lhra· be, ıonra dı erkek talebe beden hareketleri yapacaklardır. 

• 9 lertnia ihraç ettikleri 

=:;•lif a.am •e ıncır ııpıert Sahtekarlar Osmanlı 
..... edildikten IODH heyet; 

......_ •e incirin ıtandırtıe B k D ı d d l 
~ h.kımından kendi an asını o an ır 1 ar. 
~ Dl da teeblt edecek ve 

~et• Bakanlığın• nrll,,cektlr. lk • 
~tin ihracat nlerlnl gez 1 

leı. 

Tüccarın imzalarını Taklid Ede
rek (5) Bin Lira Aldılar. 

4ıı Telefonlar 
kara Konuş· 

~bda Ses Ni· 
8af it Geliyor? 

11,aı S.....r.Ankara n lımlr- 1.tın· 
.....:ltaıada otomatik telefon 
~ bltantıtlr. Bat tamamen l.,.._ it. direkler dlkllmlıtlr. 
~ bet ~Deme göraımelerlade 
~ ıf ltltlldfğl ve bunun 

' ta ile lımlr ar111ndıki 
~D umumi hattın; lamlr 
' telefon elrketl hattına 
'.:-••elan ileri geldiği 
~ lbr. Şehir hıttJndan 
~detıell hattın kAf 1 ıe· 
~ ı .. _ ~I •nl111lmı1br. Ôaun 

.......,,, BaraHa araıında 

çekilecek H Gç 
bdtlD nokualar S: br. Mayınn ilk S D ltlhuen Ankara, ı,. 

' •e ta.ır aruında tele · 
~itme berkete açık 

Oamanh bankHı İzmir ıu · 
besinde mOblm bir s .bteklrlık 

olmuıtur. T6ccardan Bay Ab· 
med Kadıoğlu Ue Mahmud 
Hde Bay Baseyln Zihni ve 

eerlldnln imzaları taklid edil· 
mek ıuretlle huırlanın bir 
bono ile Oımınh bankuından 
5000 lira alanmııtır. Emniyet 
mGdClrlftğO, ııhtetArları m~y· 

dana çıkarmak için u~raımak· 

tadır. Yapılan tahkikata göre, 
5000 lira, 11bte ıenetle 17 
Nleanda bankadan ıhmiuı ve 
banka memurlerı eenedl tetkik 
ederken lıia farkını vararak 
ayın yirmi lklılade ıftpde enik· 
lerlal Bay Btııeyln Zihni'ye 
teldonla blldlrmlı n bu &e· 

netteki imzanın kendlılne ald 
olub olmadığını 10rmuılardır. 

Bey Hoaeyla Zihaf; böyle bir 
boaodan haberi bulanmadığa ce· 
Hbıaı verince bonodaki imza· 
lar dikkatle tetkik olunmat ve 

çok eayın bir ıekilde görftl. 
mektedlr. 

Yarın Atya· 
rışları Var .. 

Yarın dördftncCl hafta ıtko. 
ıulan yapılacıkbr. Birinci ko
euyı Can; Bora, Alemdar, Aı
laa, Semlramfı, Erıea, Olgo, 
Ege, YCikeel, Ayhan adındaki 
ıt ve kHr1klar. 

İkinci koıuyı; Sıdı, Alder
vlı, Bıkıo, Alceylıa. 

ÜçftncG koıuyı. Gour, Grıa . 
dezza, Kasbıdılyı, Mt rkl, 
Conk, BekAr. 

OördGnll koınya; Yıldırım, 
Ceylıo, Sıbı, Nonı, Kıp, Boı · 

kurt. 
Beılncl koıayı; Oktay, Ka 

der, Dilber, Mebruk girecek 
Te kotacaklardır. 

Ba hafta yarıı n ıellh en· 
cllmenialn kGtuları bitecek n 
önilmftsdeld hafta Mubıeebel 

l•hte oldukları anlaıılmıttır. huıaıılyenln yıllık koıuıu } •· 
iSaht;klrlık-°Tak'111; dikkate pılacaktır. 

leleri madtırl6ğ6; vapur kaptan 
larıaa bir emir vererek mGeaa· 
deyi geri almıetır. 

Bu yazden yGılerce çocuk 
Kar_1yaka'da kalmıı, İzmlr'e 

dönemcmfttfr. Bunların içinde 
Narlıdere köyftoden köylG ço· 

coklırdı Tlrdı. Yavrucuklar; 
vapurların kcodllerf ol paraeız 

İzmlr'e getfrmfyeceklerlnl gö 
rClnce K1rtıyakı'dan lsmlr'e 

yıya olarak gelmeğe kalkmııı 
lar, Turan ve Bayraklıda aç 

oldukları görGJerek kanaları 

doyurulmoıtur. Turan n Bay· 

raklı halkı; bo ynrucokları iz 
mlr'e kadar yollıma~ı bir ödev 

eaymıı ve bılktın yardım te· 
mln ederek otobaılerle lzmlre 
gönder mittir. 

Haber aldıAımıu g6re Narlı 
dere köyGnden dört çocuk; ge· 
ceyl kıılada geçlrmlılerdlr. 

AJAbdarlar1a ban• ne cenb 
vereceklerini 1abınızhlda bek· 
lfyoras. 

Bisıklet Yarışı 

Yarın 11aı 15 ttı Al11ncık 

ıtadyomundı baılamık ve 20 

ktlometre ~tme, 20 kilometre 
gelme olmak Gsere Mant11 

yolu Clserlade 40 kilometrelik 
blııklet maknemet yarııı ya· 
pılacaktır. 

Y arııa girecekler 1111 14 
buçukta ıtadyomdı balanı· 

caklardır. 

Aydın, (Huıuıi) - 23 Ni· 
ıan ulaaal uluıun kuroluı n 
çocuk hah11ınıu baılaagıç g6Da 
dan burada •e bGtOn mGJha . 
katta b6yClk te11harıtla kot· 
lulaedı. Aydıo'dı bfttaa daireler 
kurumlal', ma~aza, dakkAn •e 
nler TGrk baynldırlle ıaılen · 

mitti. BGUln mckteblller ıaat 

10 dı 7 Eylal okalHındı 

toplandılar. Önlerinde ıu ve 

Halkevi muzlkaları olduğu 

halde prı dolııarık tenblrat 
yaptılar parti ve hılkevi ala· 
nıaa gelerek eöylevler eöyledl · 
ler. Alındı •ali, komutan ba. 
tin kurumlar hey'etlerl •ırdı. 

Söylevlerden ıonra çocuklara 
baJkevl armağanlara dagıtıldı. 

Bundan ıonra okulalılır geçit 
reıml yapır•k mekteblerlne 
döndaler. Alaya bir çok çocuk· 
lar bayır ıcveı Aydın ıof ör· 
lerlnln çocuk; eılrReme korumu 
emrine •erdikleri otomobillere 
binerek gezmiılerdlr. 

Akeam Halkedade bir top 
lınb yapıldı. Toplınt da •ali 
ve komutan parti belediye 
Halkcvl baekaolan •e heyetleri 
Tlrdı. lıtlklAl maqı ve ant 
çalındı. Parıl namını Raif Feyzi. 
Balknl namına okataa S.dl 
eöylevler ıöylediler bnadan 
ıonra Gui okulaıı bııokutını 

Tuğrul Atatftrk'an b1lyilk nu· 
tuklarındaa 23 nl11na aid par 
çalar okudu. Şefik ve Htbej'ID 
piyano ve kt-maala hlr koneer 
verdiler. 
Bılkni banaoea, ıeç 98kte 

k•dar belediye •e Halknl alın · 

lırında çalerak hılk eğlendi. 

Gece bGUln daire ve kurumlar 
mektebler n baıtıne elektlrlkle 
ıııklandırılmııtı. B~IP-dlye cad· 

delere meı'ıleler yaktırdı, fi. 
~kler uıldı ve çarklar yakıldı· 
§Olu Buca ort• okalua oka· 

lalılarındaa 60 lus ve erkek 
okulalı okula drektör •e Ha· 
tanlarlle Aydın'• gelerek erta 
okulad• konaklwlar. Koaak· 
lır tereflne dCla orta okolada 
çay Ye ak .. m yemek verildi. 
Gece konak okulablar, qrta 
okula ealoauada çok mu•af fa. 
klyetll bir mmtkl konıerl nı· 
diler, okolat.lar birçok klWk 
parçalar v~ ba anda mmlld 
okatınl•rının beııeledltl a•aul 
parçalar çaldılar n çok alkıt· 
landılar. 

§Ofta ıpor alanında Baca orta 
okula ayaktopa takımlle A7dıa 
ıan'at okolUI ayaktopu takımı 
ar ııındı bir maç yapıldı. Çok 
1)1 ~eçen oyun 2 ~ benbere 
bitti. Buca'hların oyaalan te· 

ylrcller dıerlade çok iyi tealı 
bınktı. 

Rusya'da l Ma
yıs Şenlikleri 
Komllnist Teekilitı 
ve Ordu Selimlanıyor. 

MoekoH, 2S { A. A) - So•· 
yet Ratya ameleye birçok idi· 
rahat gGalerlal bala~ea 1 
mayıı tenllklerlala tea'lcllae 
bagClnden baılımııtır. Maıad 
olduaa nçbile komlnltt fark• 
merkeıl icra komlteıi beyan· 
name teklinde hakiki bir prog· 
nm netıetmlttlr. Ba beyıaua· 
mede Roaya•aıa ıc.1h uaü ,,a1 
bqtao teyid edUmektr, fatian· 
takbih olunmakta, AJrr.ıa uıele 
ıımfı ile bCltdn Çtn amelell.H 
Çla komftalet fark• 1ela.olan· 
maktadır. K.1111 orda 11,, cloaan· 
ma, 98tanıa mdd•f ileri dl1e 
trbcll oluumakt•dıı. 

No. 26 ~smanlıcadan Türkf;eye Karşılıklar l(ılavuzu 
)""-' Öz Tftrkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) beldeAi (Al&meti) konm°'tur. BunLarua her biri hakkında ııraıı ile umıanlanmızın (Mliahaern) 

a ...... gazetelere vereceğiz. 
a ' Yeni konan karşıbklann iY,i ayınl edilmesi için, gereğine g3re, Fransızcaları yazılmış, aynca 3rnekler de konulmuttur • 

..... - klkft Tftrkçe olan Kelimelerin bugtınkO i'lenmi' ve kullanılan ~kill~ri alınmı,tır: Aah ak olan hak, ulı Ogftm olan hftkftm, TOrkçe "Çek,, kökt.n, ,~u 
~~kil gibi. & et111ek - erdirmek, 
~ llııaa J'edemek, y6Demek, 

'k:) 
't 'l -tisi hakikate 
' ~it hterlm, ıbl doğ· 

~ , Oq ... lr. ltterlm. 

~ ...... genç, pek eğlen· 
"-t ' 0•a lrpd etmeli, 

' -....!'~ eğlenceye daldı, 
l --..... 

~ ..... ~ ennlyenleri lqad 
-~ feaaladlr, •kh erml· 

~.: ._ ';te-elr. boreamuıdur. 
1..... _.... ~bele bllgllerile yıl· 
~ "11. 111 bitin milleti 
~ .... 1'1bek bllgllerlle 

:'9'11. de111 btltlD alan 
lttta._ 

~'-ı:. ...... hmllanım, bığlanb 
~ ~lerlDdakl ııkı lrti · 

'"' ' lıalanadakl ıılu 
' <bmalanbya) göre. 
' . ....... ka1taklak • 111 

~;:' ld Çe bi111, lnkılibı 
~ tt.

1 
'ealer de do&ar, kay· 

~'-ler::-- denimi ılndl· 
~ doıır. 
~.i:". •otectan, ıa .. ııs, 
~ ~: ..... (bak: bllhedahe) 

' ... n-_ 
1
• bir •atak 

~ -~ bir 167ln 

.. -..1r._ ........ 
- ek. 

lrdfa - ylbekllk 
irtihal - göçClm 
örnek: pek kıyt.0etll blr mu· 

clclln irtihali. Pek değerli bir 
bulmanın gOçlmG. 

lrtl11m etmek - ııaıylan· 

mık, reeml dClfmek 
örnek: ufukta lrtl•m eden 

bir yelken. Ufakta nnaylınan 
bir yelken 

irtiea - abmseklık 
örnek: lrtlta bir memleketi 

bırab eden hallerden biridir. 
Ahmeaklık bir Glkeyl yakalayan 
hallerden blrldlt. 

leabet - doğruluk, yerinde· 
ilk, yanalmas, laabet (T. Kö.) 

örnek: her bir [meı'el6de 
görtllen leabet pyanı hayrettir, 
her bir ıorumda ~örOlen doğ· 

ruluk (yıaılmazlık, yerindelik, 
leabet) eatılmaga deger. 

lıabet etmek - dtıımek, 

tutturmak, daıgelmek, leabet 
etmek. 

örnek: altığı kurıua tım he· 
defe leabet etti, •ttlğl kui fUn 
tam amaca dClttd ( d6ıgeldl, 
amacı tuttu, leabet etti.) 

leabetll rey (•muhu nazar, 
feruet) - y•lgGrd 

öraek: de•let ricaline en çok 
mlktaal olaa blrteJ de lnbeti 
n7dk, dHlet 8claaalanaa ea 

ger.kll olan blreeyde yalgö· 
rıdar. 

lıabet et.lrmek - dClı~etlr· 
mek, lıabet ettirmek 

ı .. 1 {lbl~) etmek - Ulaı· 
tırmak 

lınr etmek - eılrgememek 

bol bol .ermek (bık: besletmek) 
1ıbıt - lıbat (T. KG.) 
İsga etmek - ealemek, 161 

dinlemek 
örnek: alıe verilen nuaylbl 

pederaneyl lsga etmellılnls -
ılze .erilen babaca öğCldlerl 

eılemellılnfz. 

hlm - lılm (T. Kö.), ad 
İıkAn etmek - yardlandır· 

mak 
örnek: muhıclrlerl lıkla et· 

mek Clsere yerler tefrik ecWdt 
- göçmenleri yurdlındırmak 

Qzere yerler ayrıldı. 

lımet - arı~ 
örnek: lımetl her tGrlG ti· 

lbeden beri olaa - arığı her 
lekeden biri olan. 

'fınad - dmet 
örnek: bu gibi lıaıdat on• 

hiçbir sarar veremez - bu 
gibi Oınetler ona hiçbir ıırar 

veremız. 

lınad etmek - Qlnemek, 
yudamak, dllllle almak 

6mek: oaaa bir kawlaıd 

yokta, fakat kabahati ona 
lmad eımer. Oaun bir ıuça 

yoktu, ancak ıaçu on• aıae· 
diler (ya1dadalar, onan GıtdDe 
attılar) 

l1raf - lıraf (T. Kö.) 
lıtlb'ad etmek -. ınbamak 
örnek: böyle hareket edece· 

~lal lstib'ad etmezdim. böyle 
hareket edeceğini ırıkumudım. 

lstlbtar etmek - mftjde al· 
mak 

tebtlr etmek - majdelemek 
örnek: memnuniyetle tebtir 

ederim ki, ınlnçle mGjdele· 
rlm ki.. 

lıtlcal etmek nemek, 
çabok olmak (bık: acele et· 
mek) 

lıtlclAb etmek - getirmek, 
çekmek 

örnek: Dikkatini lttlclAb et· 
mek lıtlyndu, dikkatini çek· 
mek lıtlyordu. 

ltticla (anahal) - dilekçe 
lıtldad - anıklık (fr.) aptl· 

tude, cak•clte 

örnek: lıten çok daıanmede 
gltılerdlğl iıtldadla tanınmııtı , 

itten çok dOıftnmede gGeterdlgt 
anıkhkla tamnmıfb. 

lttldane etmek - borç almak 
ltddW etmek - çıkarmak 

kllQ.: ........... . 

ıftnd61Gn6 lıtldlll etmellydlala, 
e6ılerlndea ne dG16ndqtnl 
çıkarmıb ydınız. 

lıtlf a - çek.ilim 
örnek: lıtlfa, her aman hlı· 

metten lçtlnab manauaa gtıl· 

mez, çeklllm, her saman itten 
kaçınma aalıemına gelme• 

lttlfa etmek -- çekilmek 
öraek: Mıkımındın ı,tlf• 

ederek, orunundaa çekilerek. 
lıtlfayı k aıar etmek - Suç· 

dilemek 
örnek: Hkdnde gelmedi~ 

için letlfayı kaıur etti, •ak· 
tinde gelmedlğl için ıaçcllledl. 

lttlfade etmek - fayda gir· 
mek, uı&lanmık 

lıtlpa (b.k: gıaı) 
lıdğnb etmek - yabıDll· 

mak (bak: gnbeı) 
lttltrak - dalınç 

örnek: okadaıa tGl'kaya lı· 
tlğrak içinde dinlediler, oka
dago tGrklyG dıhnç içinde 
dlalediler. 

lıdhale - deAiıln 

Grn~k: her lnkallh, birçok 
lıtlhalelerin bir araya ıelmealle 
olur, her demm birçok deAf· 
tinlerin bir araya gel.mellle 
olar. 

ladhlll eamek - 1eı1M geç· 
•k 

lttlbt.le etmek - debhamek 
örnek: ipek b6cetl kelebete 

lıtlhale eder - · ipek b6ceğl ke· 
lebeğe değılnb. 

lıtlhfaf etmek - haf il.emek. 
örnek: Kanetll la1anlar dit-

maulanaı lıtlbfaf etmesler. 
ııtthbk - hak (Bak: uk.) 

lıtlbkar etmek- klctkaemek. 
lıtlblik - yoplbm. 
örnek: Memlekette yerli m.aı 

lıtlhlül - yardda yerli mab 
yogalbmı. 

lttlhltk etmek - yoj•ltmak. 
liraek: Odun latlhllk edealer 

kG111dr lttlhlik edealerden çok· 
ta - odan yopltanlar, kG•lr 
yoğaltulardaa çokta. 

lıtllual - Gıedm. 

~rnek: Adaaa'da puaak I• 
tlheall artmafbr - Adina'da pe· 
mak tlretlml artmatt•r. 

btlhul eımek - .,._.k 
öraek: afy~D lttll•I etmek 

için hathaı ekeder, alJ'on lret· 
mek içi• b .. bet e~erler 

latlhza etmek - alay etmek, 
ellenmek 

Gmek: kendlalle lttlbu e•· 
lere kısıyordu, kendWlıe alaJ 
edealere (elleaealue) km,_.. 

lltlbaant b~ 
ltdbmet - ......-
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UmtYJmô Haırplce TlUıırküye 
de~ Oırngö.Dö~ CaSl\JJSDaıroa 

# Yazan: Conl Boban Tefrika numaraM. 120 

lngiliz Casusu Sözlerini Bitirirken 
Ahlak Dersi Veriyor. 

Elimizde ell hlar olduğu hal · 
de bacaklarımızın bütün kav· 
vetlle koşuyorduk. En geride 

BUenklroo kalmıştı . Fakat o 
de oflıy , paf lıye kaf lleyi ta 

klbe takibe ~alışıyordu. Nlha· 
yet zirveye çıktık, etr fımıza 

baktım ve gördtım ki boraeı 
adetA mQ tabkem bir mevzi ha· 

llndedl . Arkadan zaptedllemez. 
Çiinkfi karh ve bflmem ne ka 
dar yüksek bir değa i tlnad et· 
mektedfr. c~nıhlırına gelfnce 
onlar da knçnk bir mftfrezeye 

kareı lkleu tftfekl ı mtıdafaa 
edilebilir. 

- Ah ·dedim· Qç tane ma· 
klnelt tftfeğlm olsaydı, burasını 

bir fırkaya karşı m(ldafaa ede· 
btlfrdfm, fakat vakit geçirecek 
halde değildik. Hemen arta 
dışları cenahlara yerleştlrdlm . 

Ben de Bftseyln ve Bilenklron· 
la blrllkte cııphede mevzi al· 

dım. Tam zamanı idi. lleheetll 

yaylım ateşi ·~ağıdan yukarıya 

doğru ölllm püıkOrdii. Jandar· 
ma mOfrezeel gelmiş, tıpkı bi· 
zlm gibi tepenin altındı attan 
inmiş, ateş açmı ti. Bereket 
veref n tabii bir mdof anın geri· 
ııloe yatmış bolanuyordok. Şlm 
dl mee'ele müfrezenin llerfle· 
meefne mftsaadc etmemekte idi. 
Derhal beell btr ateş oçtık. Bn· 
oun tesiri hemen göriUdü. Mdf. 
rP.ze yere yatarak mevzi aldı. 

Yalnız biz mahfuz yerde idik, 
onlar nlsbeten açıkta.. Ara· 
mızda derh l şlddetll bir atee 
teati 1 başladı, kendlr.ılzl eli 
mfzdr.n geldiği kadar koruma· 

doğruluktan ayrılmadı . 

1 tlkamet ( 'leçhe) - yönet 
ötnek: bu istikamette gider· 

seniz köyü huluraonoz, bu yö· 
n~tte giderseniz köyü bulur· 
eunoz. 

1 tlkımet almak (teveccfih 
etmek) yönelmek 

örnek: bölük o tarafa latlka· 
met aldı (teveccüh etti) bölük 
o tarafa yöneldi 

1 tik.bal - gelecek 
örnek: htikbol için birçok 

dOeilncelerl vardı, gelecek için 
birçok diişünceleri vardı. 

fstlklAl - erklollk 

örnek: Tl'lrk milleti letlkld· 
llof Atat6rk'e medyundur -
Türk ulu o, erginlfğlnl Atatürk'e 
borçludur. 

ietiknah etmek - derfnlemek. 
örnek: ~main kalbi mdekl dü· 

elincelerl letikoıh etmek mi le 
tfyor unuz? - yüreğimin için· 
deki düşQnceleri derfnlemek mi 
Jetlyoreonuz? 

istikrah - tikel otl, iğrenme. 
örnek: Sun'i hareketlerden 

tiksinirim (lğrenf rlm.) 
istikrar - durluk. 

örnek: Fransız fraııgınan ia· 
tlkrarın11 çok çalışılmıştı _ 

Fransız frangının durloğu için 
çok çalışılmıştı. 

fstlkeat etmek-çoğumsamak. 

örnek: bu parayı fsıikeır et 

meyin - ha parayı çoğomea ' 
mayın. 

istikşaf - açı. 

~rnek: istikşaf tayyaresi -
açı uçkuen. 

istikşaf etmek - açılamak 

~~~~----~~~~-
~a çaheıyordok. Buna rığm~D hatlarının keıilmemeal için Er· 
ilk hamlede bir mermi Bilen· zarom'o boeıltıyorlardı . 

kfron btçareeinio kaba etini Stum ile Bllda'nın D4' olduk· 

sıyırarak geçti, fakat m1lfreze· larına gelince ıon mOeademe· 
dekllerlo arasından birkaç ki· lerloden birinde öldüklerini ve 

şloin de yaralandı~ı görüldil bir kadının hayalinde doğra 

v" mOfreze llerlleyemez oldu. bf r din propagıtndımoın da hu 
Şimdi mes'ele; borada müm· suretle nihayet boldoğono zlk· 

kon oldoğu kadar fazla ruoka· retmelf yim. Ben muharip bir 
vtmet etmekte ve ilk fırsatta orduya meneop idim, Tdrkiye 
da kaçmakta idi. Bereket ver· aleyhinde çalışırken vazifemi 
ein uzan m6ddet intizarda kal· yapıyordum. Fakat Türk ol· 
mağı Jüzum görlUmedl. Akıta· doklara halde paraya kapılarak, 
ma doğru bizi mnhıfaza eden yahut fırka dOomaohğıoa tutu· 
müfreze çekilip gitti. ÇQnkü larak nya aldanarak bana yar· 
Rua'ler; Peter'ın verdiği harita dım eden Oç beş kleiye gelince 
sayesinde bekleomiyen bir yer· hareketlerini tayib etmemek 
den htıcum ettikleri için eehre elimden gelmez. 
giriyorlar, Tilrk'ler de ric'at - BlTTl -

Almanya Cenevre' deki 
Karara Aldırış Etmiyor .. 

- Başı 1 inci yüzde -
hayatta yc:nlden kullanılmaeınH 

mü aade edemez. Protestodan 
mıkeıd alakadar btiktimetlere 
Ceoevre'dek.l kararları hakkın· 

da Almaoya'oın düşündüklerini 
bildirmektir. Diğer devletler 
kendi kabahatlarını glzlemiye 
uğraştakça böyle bir kararın 

Almanya için hiçbir tesiri 
olamaz. 

L'lndra. 24. (A.A) - Streza 
konferansının neticeleri ve 
uluslar kurumu konseyinin iç· 

tlma devresi hakkında f lklr 
yftrüten Daylt Berald gazeteal 
diyor ki: 

taılkeaf etmek üzere bir kol 
yolladı. Düşmanın duromono 
açılamak ftzere bir kol yolladı. 

lstlll - salgın 

örnek: bu topraklar bir va· 
kitler düıman letllcbına ağrı· 

mıştı . bu topraklar bir vakitler 
dftşmao ealgınına oğrımıetı. 

let114da bulunmak, mftetevll 
olmak - salgın etmek 

istll4 etmek - kaplamak, 
basmak 

örnek: çekirge h•r tarafı istll4 
etti. çekirge bertarafı kapladı. 

Düşmanların istila ettiği 

yerler. düşmanların bastığı 

yerler. 

Ltll4m etmek - ne oldu· 
ğuno eor:oak 

örnek: neticeyi letll4m etti· 
ler, ıonancao ne olduğunu 

eerdular 

istilzam etmek - IOzumlaı 

tırmık, gerektirmek 

örnek: - cezayı latllzam 
eden bir hıırekct. cezayı gerek· 
tiren (lüzumlnştıran) bir ha· 
re ket 

latlmao etmek aman 
dilemek 

örnek: laller lıtlmın ettiler. 
azıyanlar aman dilediler. 

ietlmhal etmek - önel la· 
temek 

istimzaç - yoklama 
örnek: Bu mea'eleyi istimzaç 

için size geldim, bu eoromn 
yoklama için ılze k.eldtm. 

istimzaç etmek - yoklamak 
örnek: Bu mee'eledekl flk· 

rlni letl mzaç edeceğim, bu eo 
rumdakJ fikrini yoklıyacığım. 

- Strezı konferaoııı ve uloa· 
lır kurumunun ıon içtima 
devresi Avrupa ıiatemlnl ve 
İngiliz polltlkHını nihai ve 
belki de tehlikeli bir dönüme 
götQrmftşlerdlr. Streza'dan ev. 
velld İngiliz polltikaıu ıerbeet 
mOzakerelerle Almanya'nın it 
tlrakiol temin edecek bir mu· 
kavele teminini istihdaf eden 
3 Şubat kanroameıloln eaaa 
hıtlırıoı tıldbetmekte idi. 

~faamaf lh Laval ve Mu111ollnl 
Streza'da bir İngiliz · Fransız . 
İtalyan Jtll4fınınıo teıldll ile 
devletlerin harekete geçmesi 
llizumunda larar etmlılerdlr. 

örnek: Hayatında kendinden 
baıka kimseye lıtload etmedi, 
hayatında kendinden baıkı 

kimseye dayanmadı. 
letlnadg4h - dayanç 
örnek: B6tftn lıtlnadg4hım 

elzelalz, b0t6n dayancım alzalnlz 

lıtlnaa etmek - ılıımık 
latlneab etmek - kopye 

etmek 

örnek: 80 kitabı latlneah 
etmek için yirmi lira istedi, 
bu ki tabı kopye etmek için 
yirmi Ura istedi. 

istintak - eorgn 
Ornek: önce onu latlntaka 

çektiler - Once ona ıorgoya 

çektiler. 

latlntık altına almak - ıor· 

guya çekmek 

istirahat - rahatlan mık, rı · 
hat 

latfnıhat etmek - rahatlan· 
mak, dinlenmek 

örnek: istirahat etmek için 

buraya geldim, dinlenmek lçtn 
boraya geldim. 

lıtlrbam - yılvarı 

Ornek: lıtlrbama lflzom yok, 
leınlzl yaparlar, yaharıyı ıa. 

zom yok, l9lnlzl yaparlar. 
istirham etmek - yalvarmak 

yakarmak. 

örnek: lıtlrbım ederim, cOr· 
mOmil affediniz, yal varırım ıu· 
çumo bağışlayınız. 

ietirkab - çekemezlik 
~rnek: Aliceoab olanlar hıe 

kalarını letlrkab kilçükluğünil 

göstermezler, akı olanlar bıe· 

katarını çekemezlik küçilklü· 

ğOoô göıtermezlu. 

. Vilayet Meclisi Dağıldı 
~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~-

D ü o 2 Celsede işler Bitirildi. Vali oc 
Kapanış Nutkunu Söyledi. 

- Baıı 3 nca yOzde -
mın 6000 Uraya çıkarılmasını 

rica etmletlr. Bo teklif kurul 
tayca onı}laomıebr. (;azi ilk 
mekteM için 3500, KAzımpaea 
mektebi lçfo 1000 lira, Fevzi· 
paşa mektebi için 500, Beşte · 

peler mek.ttbi için 2500, Ôde· 
mle'fn Kuvvetli mekt,.bi için 
1000, Tire'oin Hahçekahve mek· 
tehi içi o 8000, Bayıorlır mek· 
lt'bl için 3000, Berızama'nın 

Zübeyde Hkmektebi lcln 500, 
Kınık mektebi için !1500, Dl· 
klll mektebf pı•lyoou için 500 
Şehid Kemal mektebi için 500 
ve iki, Qç n bee dereanell 
iki katlı Selçuk, Köıedere, Ki· 
~~~~~---,~~~~~-

Her iki taraf erkAnı harbiye 
lerlnfo eı · ı bir elblrllğlnf lı · 

tihdıf eden bir İngiliz. Fransız 
boa mleakı şimdiden tetkik Ye 

mOzıkere edilmektedir. 
Üç bftyftk devlet oluılar ku· 

romu konıeylnde tek cephe 

almıolardır. Uluslar koromunon 
lıtikbıll için hu hAdleenln 
ehemmiyeti bayokttır. Fransa· 
nıo şark mleakıoa nrdlğl 

ehemmiyeti Struadı terketmiı 

olmaaı kayda değer bir hAdlıe· 
dir. Fransa lnglltere ve İtalya· 

nın muavenetine emniyetle daya· 
nıbfllr. Ve Sovyetlerln mnave· 
netine daha az muhtaçtır. Ve 
errk mlaakı kendisi için bir 
yardımdan zlyıde blr yok ola· 
cıktır. Gazete mıkaleıine en 
ıoretle devem etmektedf r: 

- BogOn Almanya aleyhine 
tevcih edilmle yalnız bir dçler 
andlıemaaına değil, fakat Moa· 
eolfnl'oln uluslar kuruma ye· 
rlne biiytık devletleri ikame 

etmek hoauaondakl f lkrlnln 
tatbiki yoluna gidilmektedir. 

Ornek: kendlılne tediye edilen 
meblağı lstlııgar etti ğlne hayret 

ettim, kendlılne ödenen parayı 
asımeadığına pflım. 

letlakal etmek - ağırsamak 
Ornek: mieaf iri latiıkal et· 

mek değil, ona ikram etmek 

lbımdır - konuğu ağanamak 

değil, ağırlamak gerektir. 
İattsmar etmek - loletmek, 

ıömilrmek 

örnek: 1 - bu makineleri 
böyle muattal bırakmakta bir 
menfaat yoktur, onlıuı l!!tlamar 
etmeliyiz - bn makineleri 
böyle lelemez bırakmakta bir 
fayda yoktur, onları lıletme· 
llyiz. 

2 - Kendisine kmrıı lrae 
buyurduğunuz merhamete latl· 

naden sizi lıtlemar etmek (eti· 

yor - kendiılne karıı göster· 
diliniz acımaya dayanarak alzl 
ıömGrmek istiyor. 

MOatamere - ıömftrge 
örnek: ondokuıı:oncu asırdı 

Avrupa dOvell moazzamaeı 

mOatamerelec edinmek heveılne 
dtıetftler - ondokuzoncu asırda 
Avrupa btlyilk devletleri aO· 
mOrgeler edinmek isteğine 

ddştiller. 

latlına - ayra (bak: fark) 
latlına etmek - ayramak 
f atlenai - ayrıl 

letiıınalyet - ayralık 

lstlıue - daoıo 

örnek: mOhlm işlerde letleare 
ile hareket etmek doğrudur, 

önemli işlerde danışarak hare· 
ket doğrudur. 

istlşm•m etmek - sezinle· 

-Uzman, Ören, Dedebaeı, Birgi, 
Mendegöme, Kemerderr., Şe · 

mikler, Sinancılar, Parea, Bey· 
dağı, Çırpı, Falr.ıka, Bağırası, 

Kemalpıeanın Ulucak ve Çile 
köy mekteblerl için 6000 lira 
olmak üzere bftdce tutarı 27500 
lira olarak onaylanmııtır. 

Daha sonra idare fevkalAde 
bOdce ine 1&ld mazbnta okun· 
muş, takeltJe satın alıomıo olan 

vali konağının takehf oln öden· 
meel için 4000 Ura, Karşıya · 

kı 'da satın alanmış olan .Fransız 

mektebinin yalnız lüzomıuz 

bazı teft'rruatı satılarak bu 

mektebin eıtıo alma paueından 
borç katan 3000 liranın öden· 
meei için 3000 lira olmak 
6zere tutarı olan 7000 lira 
ooaylınmıetar. 

Aokara'da bulunan bay Muı· 
tafa Mftnlr'ln onbeş gün me· 
zun eayılmaaı onaylanarak celıe 
ylmek için tatil edilmiştir. 

öğleden sonra: 
Öğleden sonraki toplantıda 

taşra belediyeleri tarafından 

İzml r Memleket haetahaoeelne 

gönderilen haetalar için gtınde 
birer lira ücret falenmesl ve 
ahomaaı doktor Bay Oemeo 
Yooue'un verdiği takrir Qze· 
rlne onaylanmıştır. Bay Yoaof 
Ziya (Ba)lndır) mahpaılardan 

gr.çen on yıl içinde Memleket 
haetabınealnde tedavi edllmle 
olanların gtıode 125 ıer ku· 
ruştan blrlkmiı olan 13525 
Ura alacağın; adliye bakanlı· 

~mca verilmemekte olduğu ve 
miktarın, mahpuslar hastahane 
Ocretlerlnln günde otuz kerue· 
tan heeab edilmesi eartlle ten· 
zil edilmesi bıkkındıkl teklif 1 

örnek: öyle blrıey olduğa· 

nu lıtlımam ediyorum, Oyle 
blrıey olduğunu ıezlnllyorum. 

lıtltaat, takat - gOç 
Ornek: letltaatlmln en ıon 

haddine kadar, gdcümtın en 
son derecesine kadar. 

lstltale - uzata 
örnek: mee'ele, yalnız kendi 

hudutları dahilinde kalsa gene 

blreey değil, bir takım lıttale· 

lerde oldu da, eorom, r yalnız 
kendi ıınırları içi ode kıla•ydı 

gene blreey değil, bir takım 
uzatılır da ortaya çıktı da. 

latltır - örtünme 
örnek: veçhi dllArayı kamer 

bir ıehabı muzllmle latltar et· 
mletl. Ayın gönül eüallyen yil· 
zü karanlık bir bulutla örtün· 

mOotü. 
letltrad - araeöz 
Ornek: burada bir lıtitrıd 

yıpacağım. Boraya bir araaOz 
koyaca~ım. 

Dnzeltme 
Kılavuzun 25 inci sayasının 

dördüncn ıatunondı 

lnaaot 
Karıılığı olan insel kelime· 

sinin yanına lneanfğ de llbe 
olunacaktır. 

Yedinci a6tonunda 
inzibat 

Karıılığı olan yıea kelimesi 
yae:. v olarak dftzeltilecektlr. 

Son eiltunuodı gayri ladi ke· 
Umeelniu örneği IOzumsuzdur. 

izin Verildi 
Bergama kaymakamı Bay 

Fikriye İçeri itler Bakanlığınca 
45 · On izin verilmiştir. 

üzerine doktor Bay J{lıP1'' 
bdlt 

Kenan (İzmir), Bay &f e re~ 
Fahri (Seferlhlaar), B•1 E~ dle 
(Ôdemlı) adliye bıkanlıA10 ~ 

ıc0• bu şek.Jlde bir dilek o jJt' 
ftt 

ğmdan bôyle bir karar ff9 
mlyeceğfni ve bandın 80;,,,ı 
için gande otuzar korııf t• 
ılınmaeı hakk,nda ıaıeo 0~ 
velce karar verilmiş ofdıJ!~ 

aıe 
eôylemlılerdlr. BunoP 

1
,v 

paranın daimi encftDleoC~lf 
elli için Cumorlyet oıO bıı" 
momlliğl vaaıtaslle teeeb ~ıf 
bulonnlmaeı kararlaotırıltJJ' 

Menemen azılarınd•0 0 
zatın imzHlle verlfeJI fe dr~ 
kurultayın çalıştığı oıO •{elt 

llheten aldıkları ,,sı ~ 
gece yarıaın.. kadar de'''° o~ 
tlrmek ıoretlle itleri 1 tı'1 
giinQoe çak.aran daireler il' 
kttlhlerl ile memurlır•0' dİ 
Ura ücret verilmesi bakk•

0 
,pi 

l oıo'• teklif lerl de onay • 
0 

.,_ 

İdare encftmenloden gele 1,·~ 
latanbolda oldulo gibi tsıo1,J o•' de bir meyvıcıbk e kııfJ 
açılmHı hakkındaki ıe ,ti: 
gelecek yıl btıdcealnde 0 d, 
dikkate ılınması haklı•~ 
mızbıte okaodoktao 

1 
(f' 

Vali General Dirlk lz•b~ıf' 
rerek bu yıl Denlıll'de oı i~~ 
larca meyve fidanı yetlo' 11

11 
ğlol, latenlltn ,.,yio fıOJ 1çfl 

bir mey"acıhk eoıdtil94 di 
rılmıeı değil, JulçOk &f e0,0~l 
ve Bakırçay charıod• 0~ .ıı ırazlde gealı tarlalar oı4 
eoretlle fidan yetlıtfrlll~ f1',I 
ğunu, ziraat mektebinde. 1,,1 
borada yetlotlrllen fl~~-~ıf 
çok yftkeek f iade ııtJ ,_11 
olduğunu ve lbtlyac• ~rl 
dlğlnl, fidanlar lçlo 1, ~ ,ııır J 
nrllmekte olan pır eıe<'' 
itin bıtarılablleceğlnl, g 

1 
1 

yıl bu eektlde cahıılıJJ•f':,,~ı~ 
Jedl ve teklif, bil 

onaylandı. d e t~ 
Bundan ıonra bO c ••~' 

menioce hazırlanan ,., lfr'4/ 
bOdceılnln 1,621,400 rıtl 
1,663, 7 40 liraya çı"'~0ııV 
hakkındaki muhat• 

0 
•• ~v 

Eml4k ve akar ıatıtl•~~rıoi ı 
tının birçok akarın ge ,,ıi 
ruyamadıklarandaD "44.~ ıl 
teklif ile 6600 llrıd•0 •1,ııt b•.. l 
liraya çıbrılmaaı, d o s~ 
hbılıtının 1500 Ur• :edel~ 

· liraya, satılacak etY1 
• tb1f 

259 liradan 1259 llrt1 f~" r 
isteniyordu. Nafıa leler ~,rf~ 
pılan latlkrazın ft(• ı~ 
olarak evelce bOdc.e~;,.,,ıı ~; 
rllmlo olan 60 blo el ıe 1 
40 bin liraya lndlrllOJe ıd•' ,,r ıı 
olunuyordu. Böylece ,_.,e 

0''' masraf büdcelerl Dl f 
ıekll alıyordu. ~~ı' f 

Ôdemı, ayeıl b•Tsııe ,..ıı~, 
btıdce zarureti dol•{,k ,e '~~ 
ıebel hoıoılye eOJ 0ııol•~ı 
randan ıatılacık tJOd~ 

uır 
yerine gelecek yı r•~ ~ 

rinde tahalaıt on•Y1'
0

' ıı~ ıe" 
akar ahnmaeı kıydil" 1,,ed:,~ 
lifin ooıylaoDl•8ı1~~ 0o•1~ kurultay bu ıekl 1"" 4ı 
Comhurlyet aıerke• 

0
,ert0

6
, 

hlaseal de urfdıt 11,, 16 (ı 
urel 

teablt edl1D1ek 8 
100d&J· 1. 

lira olarak teablt : ı•t'"I i 
rldıt badceıi esaOJ b•1 f / 

k do ,e 1'' retlle reye oo 1e ! 
Ekrem'ln aıoh•111 .ıı•f 

8 iki ı•1• / onaylandı. o o,d' 
Sonu 7 ıocl 1 
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Mııbtelif mevkilerde ihaleleri yapdacak Kışlada Mfls. Mev. sabn alma kooıisyo- Tuna Konferansı Hangi 

asker ilinları nunda ihaleleri yapılacak ilinlar 
4-kıra M M v J 'L d Maııtahkem mevki ... al. ko. Dondan: Tarı·hıe Toplanacak? Beb . . • ea. ı. ao. an: • 

'-l er tınealnln tab11ıln edilen f lıta 800 koroı olao 2500 Mııt. m•. la göaterectğl yerde 533 lira 89 kuroı bedeli ke· 
27 ~.~•ttınlye kapılı zarflı ekelltmlye konolmuıtur. lhıleıf ılf U bir adet teıfı pızarlık ıoretlle yıptır•lacıktır. İhaleıl 27,4, 
l&oo 935 coınarteol gGoG ... ı 11 dedir. Monkkat teminat 935 comarteıl gGotl ... t 15 le k11lada Mil. m• .••. al. ko. Lnzum GörQIQrse Romanya ve Po-
)eaı,, liradır. Şartnameıılnl para11z almak, öraeğlnl görmek iııtl· nuodı yıpılıcıktar. MuV1kka(temlnat ıkçen 4.0 Ura 50 kuıoı· 
-ı,, her glln figleden sonra komlıyona ograyablllrler. Ekollt· tor. toıeklller tartnameolnl .herglln komtıyonda g3reblllrler. Pa· lonya Da Davet Edilecekler. 
1"11 girecekler monkkıt banka teminat mektup veya mıkbuz zarlığa lıtlrak edecekler ihale ıaatlnden enci temlnıtlerlle bir· 
''rttarcnı, eksiltme klnunnnon 2 inci -.e 3 Onca madde· ilkte M ~. m•. eat. al. ko. nana mtıracaatlerl. 119 l 
'll de Y•ıılı •tıatkaladle birlikte teklif mektuplarını ihale 11a· 

' ııa enaı bir Nat nel M. M. v. ıat. al. ko. nı vermeleri. Maııabkem mevki N. al. ko. nundın: 
~ 1076 12 15 21 25 Miktarı Clnıl Muhammen bedeli 

4'k•rı M M 
ıs 2 · • v. 11. al. ko. dın: 

ı., ~?S lira f latle ihale edilen 5 adet kalayton ılıteml otok· 
"-ııa •'Ilı mClteabhlt tHhbGdGntl ifa etmediğinden bu kere 
8.s.9;~ beaabını açık ekalltme ıoretlle eatın alınıcaktır. İhıleıl 
'' Çtrtambı gtıntı eaıt 14 tedlr. İstekliler en1af n tarrna· 
,, •l1111k ~bere bedelnz olarak M. m. v. sı. al. ko. dın 
)9le ektir. Ek11Utmlye gireceklerin belll gtln ve saatinde mali· 
~ka''llrılau, 1145 Ura 63 korueluk veıne makboıo veyahut 
lı~te lbektubu ve 2490 No. la kanonda gösterilen •enikle bir· 

lltın ılmı komlıyonuna gelmeleri. 21 25 30 5 1153 
~k,,, M 8'r . m. -. . 11t. al. ko. r11. den: 

' llaetrttlnin tahmin edilen flatl 36 karat olın 70,000 
ı,,, l~lnder gılatııgı beı, kapah zarf la ekailtmlye konulmuı· 
~ eti 11.mayıı,935 cumartesi gana ıaıt 11 dedir. Muvak· 
1-ıteıaı teııaıiaatı 1890 liradır. Şartnamealnl 166 koruıa almık 
._.,e gter hergGn ôğleden 11onra komisyona uğrıyablllrler. Elullt· 
1"11e k 'CCekler muvakkat bankı teminat mektub veya makbuz· 
11~ te:'ll1an 2 n 3 Gncil maddelerinde yHılı vealkalarla bir· 
... ' 

1 lllekıublarını ihale saatinden: bir 11aat enci Ankara 
• .... al. ko. na vermeleri. 25 30 5 9 1194 

Hamza Rüstem 
l='atoğrafha nesi 

l - •• 
Bayram gdnlerl açıktır. 
"Qbterem mftıterllerlmlzden gördftğftmGz rağbet •e 
te9~be naclz} bir mukabele olmak tlzere bayramın 
blrtncı gtlntlnden Martın nihayetine kad11 re11lm çek· 
llrecek ııaygılı mGıterllerlmlse birer urlf bedJye -.er· 

.. "''il dlleClndtlk. 
~l'ilertml~ln bu hediyemizi kabul etmekle bizi ıeref· 
~ ~klertat Gmlt -..e temenni eylerlı. 

lılı~mııda en yeni fotoğraf makineleri ile ecsaları 
•e 11mam foto~af malıemelll bGyftk tenslltt ile 11tıl-; 

b ::ktadır. Muhterem mlfterllerlmlıln btlbuaa aasan 
(\es katlerlnl celbederlı. 

~e Fotoğraf hanesi Sahihini o 
~tlşterilerinden Bir Ricası .. 

~Sert 8e1ıer eokagıadaki fotoğraf hanemi kapattığımı Nygıh 
lı...._~ ille ilan ederim. 
~e rt..aı Emirler çarflıunda Bay Ham11 RG11tem fotogrıf· 
~· lltkletttm. Slpırlı vermek l11tiyenler lGtfen oraya nğ· 

~ thndllfk ekller zamanlar oradayım. 
BAHAETIIN. FOTO RESNE 

llınınıııııııııı• Doktor • 111111111111111111111111'= 

"'~· Kemal Tonay . ~ 
11Yolog ve bula11ık ile salğm hastalıklar =: 

Kilo 
1050 Benıin 

120 Vakum yağı 
37 Gree yağı 

200 G11yağı 

Lira kr. 

419 28 " 

Teminatı movak· 
kate akçesi 
Lira kr. 
31 50 

Mıt. mv. kıtaatı için yakarıda cine n miktarı yHıla dört 
kalem ben~ln ve yığ ihtiyacı pazarlak aoretfle ıntın alınacaktır. 

lhıle11I 28,nlNn,935 p11ar gilnil Hat 15 te kıtlıda Mtlı. m-..11. al. 
ko. de yapılacaktır. latekliler eırtnımeılal bergGn komlıyonda 
görebilirler. Pazarlığın• fttlrak edecekler teminat n tartname· 
11inde yazıla veılkalarlle birlikte koml11yona mGracaıtlerl. 1193 

Mtl11tabkem mevki ıa. al. ko. Dondan: 
Mıt. mY. in göstereceği yerde 615 lfra bedelf .ketlf il lntaıt 

pazarlık ıoretlle yaptmlacıkt•r. İhaleıl 27 ,4,935 cumarte11I gGnd 
sa1t 15 te kııladaftrfllt. mv. lllt. al. ko. nunda yapılıcaktır. Mu. 
vakkat teminat akçeııl 46 lira 50 kuruıtur. leteklller hergtlo 
ıartname11lnl ko. da görebilirler. Pasarbğa lttlrak edtcekler ihale 
11aatlnden enel temfaatlerlle birlikte komieyona mClrıcutleri. 

lzmir Muhasebei Hususiye Modor
loğonden: 

Dede il 
11bıka 

Lira 
150 Y emlt çartııı 42 No. h mıtaza 

150 M .. 44 .. M 

160 M c (6 M M 

150 .. .. 50 " c 

lSO .. .. 52 c M 

150 .. .. 54 « .. 
40 Bl11r arkuı 9 M dtlkktn 

175 2 inci beledi ye 19 c: meıua 

415 1 .. .. 16 c c 

751 ~ .. .. 20 .. • « 

225 2 M .. 21 .. .. 
220 2 < < 29 .. c 

250 1 .. .. 29 M M 

4.0 Acem hını arkaeı 81 •33 No. h dtıkk~n 

175 Meıarhk baıı 2,4,6 < 16 

270 Ke .ecllerde 85,87 .. .. 
95 .. 95 .. " 
35 Tilkilik ıehll yanında 3 .. .. 
90 M < Gıttlnde 5 .. oda 

650 .. 6,8 " kahvehane 

ldarel huıuılyel •lliyete alt yukarıda yerleri y11ıla ak.-rat 
1,6,935 ten 31,5,938 tarihine kadar Gç 11ene mGddetle icar• 
verilmek ilıere 23,4,935 tarihinden itibaren 20 gtln maddetle 
mftzayedeye çıkarılmuJtır. Mauyede oartlarını görmek lıtlyenler 
hergftn m6h111el-el hutuıiye madarlyetlne ve pey 11tlrmek laalyea· 
lerln de ihale gftnft olan 12,5,935 pazar gtına 1111t 9 dan onblre 
kadar depozito makbuılatı ile beraber vlltyet enctlmenlne md· 

1196 
ıL ıı_.... birinci smıf mfttabassısı ES 
~ .... ,lı. racHtlerl. 
',11 rıe ietasyonu lr.al'f111nda dibek aokalr. haııodaki MllYed· ~ ~:;.:;~~--------~~----------S 6

•tCi.nde so .. 11ı. ev •e muayeoebaneainde aabah ... ı 9 ~ yapı ilanı 
' ... ,, "•t 9 a kadar hastalanoı kabul eder. := 
~ ~oPilt t eden hastalara yapılmaeı )bımgelen sair tablilit ve ~ • L• • M d f "" d 
~" 1> .. 0 -.ıu•1eneleri ile veremli b •• , ••• ,. y•p•lm••ın• cev .. gö· = lzmır Erkek ısesı o ür ogon en 
\l ~•rakİll~İUiıılıllıiıiıİ/111İİİİıİlıiHIÜıİİıiİlılÔİlllİıÜİıİİÜIİİİİÜH~ Mekteblmlade yapbnlacak olan • 127 3 lira 7 3 karnı keılf be 
'}Q)jh • delll Al•tılrk va lnkıltb köte11nln 20·4 935 glnnndeki açık 

f; . Cıat, lı Belediyesinden: elulltmellnde lıteldlıl çıkmadığındın 1·5·935 Çlttamba gcına Hat 
"·' t 't b "'er1ı;e _ __ 15 de haktimet blna11 içinde mıarlf mldftrlftğtlnde toplanacak ko· 1~ '--te 't ._,.._Q •l olan belediyemizin ayda 40 lira ftcretle ölça mlıı onda tbaleıl yapılmak Gıerr. açık ekılltmesl 10 giln uza· 

\~lı"1r'd rtQgu •taktır. lıtekll olaol1tıa imtihanı yıpılmak 
1 

y 
e li'~ ta mı ıtır. 

tle~. '15e m•ntıka ölçGler ve ayar batmafettlıllğlne ilk teminat 95 lira 53 kuroıtor. lıteklilerln mimar nya 

23 24 25 t ı 77 
mOhenllll olmılara 9eyabot bir mimar vey• m6hendl11ln mee'oll· 

111111111111111 11 yeti kabul ettiğine dair noterlikten tudlkll bir taahhatnıme 
• gö11termelerl tarttır. Bununla beraber elnlltmlye girebilmek için 

b 1 Z M J R mıl eandığ•Da yatmlmıt teminat makhaılarlle kanona n nGmo· 
~S h f' ne11ine göre alınmıt banka mcktublannı •tık elslltme gGnfiadn qa Ve Ahali ban kası baıhyacağı belli 11aatlnden bir ıaat eni komlıyon rel11lne nrme· 

Se lerl gerektir. Keılf -.e tartnameleri bergtla 11bıhtaa ıktamı ka· 
~esi: 1,000,000 T .L. dar mektebden ngrenlleblllr. Yapı maballl gôrtllebillr. İıtlyenlere 

~hh l\Jerkezİ : ,. Z M I R keılf •e ıartnamelerln birer örnekleri bedelola •erilir. 1184 

\'" el Izmir Maarif ModorlüğOnden: ~eri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 
~ Alaşehir, Tire .. 

~l'tGrın Banka ~ııameliltı Yapar .. 
ta. ltneUk 
~ "'I 'Jlak lllevduata 
~ b ,, 

etabı cerllere 

% 6 
" 4,1·~ 
% 4 felı -.erir. 

tik okulılar için 100 tane dere sırası yapıınlacaktır. Bu it 
ıı ·4· 935 ptrtembe gOnftnden baılamak tlsere 15 gln açık 
ekelltmlye konolmuotur. Sıraları yapmık iatlyealer örnek, tart· 
name 1e keıf ini görmek ftzere her gtln Maarif mftdGrlDğtlne, 

ekılltmiye girmek ietlyenler de 28 ·4· 935 paaar gGaO 
eaal 10 dan 12 ye kadar 66 Ura 25 kuruılok mo· 
vekkat teminat makbualle birlikte .tliyet enc6menlne hllt 

Romı, 24: (A.A) - Royter 
ıjan111 mobıblrlnden: 

İtalya hiikdmetl Tuna kon· 
feran11na ıld duetlyelerl henftz 
göadermemlıtlr. Konferansın 

Haziran batında toplanacağı 

zannediliyor. Buna yalnız 

Vilayet Meclisi 
Dağıldı. 

bu kadar yakeek varidat temin 
edemlyeceAlne kani bulunmak 
tıdırlar. Bundan 11onra gelecek 
yıl 10 martta toplanılmaııı ka· 
rarlıttaraldı -.e yeni daf mf en· 
cClmen tlyelerinin ıeçimlne ge· 
çlldl. Reylerin tasnif 1 netice· 
sinde yeni enclmene 33 reyle 
doktor bay Kimran Kenan 
(lzmlr), 29 reyle bay Mebmed 
Aldemlr (Çeıme}, 24 reyle bay 
S1tn (Foça), 23 reyle bay Ek· 
rem (Ôdemlo) in 11Cçlldlklerl 
anlaoıldı, Vali Gener1I; bir 
kapanıı ıöylnl yaptı' ve bGdce 
darhğına raımen maarif itleri 
için -.erilen yerinde kararlarla 
maarif gtl-.enlal prrçlnledlkle· 
terini, muallimlere ferabhk 
verdiklerini aaalara blldlrdl n 

gelecek yıl blrç.ık yeni eeer· 
terle kurultay ayelerlnln kar· 
1111na çıkacıgını ıöyledi n: 

- Hepinize 11ğlık, e11enllk 

dilerim. 
Diyerek 

a1kıflrndı. 

ıöyleYlnl bitirdi, 

bmlr beledJyealnden: 

1 - Elli lira bedeli mu· 
bammeall GçtlncCl kahramanlar 
ıellnlk aokapnda 6440 metre 
murabbaındakl bahçenin ıenellk 
kiraya nrllmeel iti belediye bat 
kldbllğindekl prtnameal veçblle 
27 .4. 935 comarteel ~tlntl eaat 
l 6 da eçık artırma ile ihale 
edilecektir. lttlrak için 4 lira 
mankbt teminatla ~ylenen 

gtln n 11ete kadar komlıyoaa 

gelinir. 
2 - 398 lira bedeli mu· 

bımmenll Nrmusak mesulı· 

~anda 995 metre murabbıındakl 
kaıımın aatatı belediye batkl· 
tipliğinin cartnımesl vecblle 
27 .4.935 comarteıl gdnG Eaat 
16 da açık artırma lle lbıle 
edilecektir. 

lttlrak için 30 lira movak· 
kat teminatla ıöyleaen gGo ve 
ııaate kadar kQmlıyona gelinir. 

9 14 20 25 1043 

izmir tramvay ve 
elektrik şirketinden: 

Şebeke ameliyatı dolayıalle 

ceryanın bu ayın 26 ıncı cu· 
mı gana eaat 7,30 dan 18 e 

Avoıtorya ile bazı komou mi! · 
letler lttlrake dnet olunacak· 
lardır. Romınyı ve Polonya 
glbl diğer devletler ancık Ma· 
carlıtan, Bulgaristan ve A vue· 
turya'nın alllblıumıluı me11'e· 
le11I mevzuu bıhııedlldlğl tak· 
dtrde çağrılacaklardır. Hılbukl 
benClz bonon için karar ve· 
rllmemlttlr. Davetiyeleri ftılyı 
ile Franıa mOotereken gönde· 
receklerdlr. İngiltere bu kon· 
fenneta bir mftphld bulun· 
duracaklardır. 

Zayi 
Bay Arif Hikmetten Bayın 

Pakize namına mildener Tftr· 
kiye palamutçular anonf m olr· 
keti hl11ee eenedatındaa 1524 
hfeeeyl zayi eyledim. Yenlılnl 

çıkaracağımdan eıkielnln htık· 

mll olmadığını ilin eylerim . 
' Bayan Pakize vekut 

İttıobol poetı baı ıeyyau 
Mo11tafa 

IJAn 
lsmirde balcılar içinde 166 

No. da kAln (bıcı aeım zade ah· 
met lllm) unvanlı ticarethane· 
deki bilumum hukuk ve nca· 
lblml lzmlr birinci noterliğince 

re11en tanzim kılan.o 21 nlHn 
1935 tarihli n 2655 No. la 
devir ye temlik ıenedl mocl· 
hince lzmlrde keresteciler için· 
de demir tGccarından bay (mu· 
ammer ltıtf 1) ye devri ve tem· 
Uk eyledl~lml ve mezkalr tlca· 
retbane borç ve alacaklannı 

ev btltGn umum mevcudatı 

Gzerlne hiçbir ıoretle hakkı 

mfllldyet •e alakam kalmadı· 

Aını umuma malum olmak 
daere keyfiyet ilin olunur. 

Bıcı uım zade 
Ahmet Alllm 

Yukarıda y11ıh olduğu •cç· 
hile bay bacı aeım zade ahmet 
Alim tarafındın bana df!ul ve 
temlik edilen (bacı ısım zade 
ıhmet Alim) unvanlı ticaret· 
hınenln bilumum zlmemat ve 
mıtluhatını deruhte ve kabul 
eyJediğlml llAo eylerim. 

Muammer Lfttfl 
Demir tlcarethaneıl 

lzmlr 

21.nl111n.935 tarih ve 2653 
numarala mukavelenin noterli · 
ğlmlzce tanzim edildiği beyan 
olunur. 24.,.935 

• 
Jımlr birinci noteri Mehmet 

rlfat re11mi mfthürü 
ve lmueı 

OPERATÖR • 
or. Kamil Ahmed 

kadar nll klzım paıa cadde· Merkez askeri ha11taneıl 
sinde . birinci kordonda cim· operatörft 
huriyet meydıınından konıga ikinci Beyler eokeğı Beyler 
kadar • Udacl kordond• cim· hamı mı kartısı No. 41. Her 
boriyet meydanından oıımanh gdo dçten eonra hastalarını 
bankuına kadar keıllectğl mob kabul eder. 
terem abonelerlmlıln maltlmu Telefon 3686 
olmak tlıere ilin olunur. 

, 111111111111111111111ıı1111111111111111111111ııı11111111111111111111n11111111111 111111111111'\ 

~ Beynelmilel Paris Panayırını ~ 
~ Ziyaret Ediniz.. ~ = 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar ~ 
~ Fazla Malftmat Almak için Fransız Ge- § 
~ neral Konsolosluğuna veya lzmir Fran· ; 
~ sız Ticaret Odasına Mtıracaat.. = 



. . . 
Ak.şehir bankası. 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~mür Şubesü 
ıklncl kordonda Borea clvannda kendi blnae1ndı 

TELEFON: !2363 

--··~···----
liertDrln Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Mnsait şeraitle mevduat kbul edilir 

Hububat, llzOm, incir, pamuk ,zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğu ıapılır. Mallann vOru· 
duoda sahiplerine en mOsait şeraitte avans verilir. 

ödemiş Belediyesinden: 
ı - 935 yılı için 46 kalem k1rtaelye ~.5,935 gftolemeclne 

rastlayan cumartesi gOoQ aaat ondôrue lhaleaf yapılmak 
üzere açık ekBUtmlye konmootur. 

Taliplerin belediyede komisyona mOracaat eylemeleri HAD 
olunu. 23 24 25 1169 

DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Haetanesi Rontkeo MOtahaHısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTİRİK TEDA VİLERI. 

Yllrftmi,en ve Bilhuaa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Viol<ı 
Tatbik ve Rontkeo ile KEL Tedavileri Y ııpılır. 

1.kioci Beyler Sokak Fınn 1'arf111 No. 25 •Tele. !254!2 

lzmir Ziraat Mektebi Müdürlü· 
ğOnden: 

l - Mektebimiz sabit ıermayeefne alt Biat elma1ı kay11ı 
mabeuld 22 nlaan 935 gGnClnden itibaren açık arttır · 

mıya konulmuotor. 
2 - 7 mayıs 935 sah gcıno ıaat on beote lbıleel yapılaca 

ğından lstekUlerln muvakkat teminattan olan otuı lira 
ile blrUkte mektepte bolonmaluı. 

!~ - Mahsul ve oartnımealnl görmek letf yenlerln mektebe 
mOracaatları. 22 25 28 1 114:6 

Oksorenler! Mut· 
laka (Okamentol) 
ÔksOrOk Şekerle· 
rini TecrObe Edi· 
n iz •• 

ve l'Orjcn ~ahapın 
En Osınn Bir l\IOs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli l\lnshil 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat Snrgnn 

Haplarını l\laruf 
ecza depolarmdan 
ve Eczanelerd~n 

Arasınlar. 

a:: 
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Ünlveraltede Döçent, 
(Muavin Profeeôr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergiln öğleden 
ıonra bakar. 

f atiklal caddeıi No. 99 
Ankarı apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN H U L: 
Telefon : 49250l 

' 

Acele yolculuk 
dolayısile 
Mnzayede ile fevka· 

iade satış. 
Ôo6milzdekl cuma gtıoft ô~· 

leden evvel saat onda Göztepe 
vapur fakeleslnln yanında sa 
bil tarafında (956) numaralı 
hanede madam mudyınoya alt 
fevkalAde lOke mobllytler mil · 
zayede ııuretlle eahlacaktır. 

Ce•lzden mamul bOfe, kare 
yemek maeaeı, 6 adet maroken 
lakemle, kristal camlı gayet 
şık •ltrln, yeni bir halde kravs 
markala ;} pedallı Alman plya · 
nosu •e taboreeı, maroken ka · 
nape n iki koltuk, ayrıca iki 
adet maroken koltuk, bronz 
birer buçuk ki~Uik A nopa 
mamulAtandan iki adet karyola 
maa ıomya •e tOl cibinliği , 
ce•fzden mamul elfonyerell 
dolab, tuvalet, iki komodlaosu, 
A ""opa mamulAtından çocuk 
karyolaları, fanıazi hasır kana· 
pe ve iki koltuk n masası, 
eemslyelik, ıehpalar, emaye 
banyo n termodfon, mOced. 
det dört ocaklı n fırınlı hava 
gazı ocağı, kristal camla kO· 
tftphane, mavun iki kapılı ay· 
nalı dolab, eniz elbise dolabı, 

lağuman ve porselen lanbo 
ve aynıları, odalardaki yeni 
taban muşambaları, fevkal4de 
zarif n nadide elektlrik Avize· 
Jerl, gece IAmbaları, ayakla 
ılnger maldneıt, gayet lGkı 
cevizden mamul lkl adet kadl 
feU koltuk ve dhan, porselen 
sobalar n boruları, enlonk, 
karıılh oval ayna, yığlı boya· 
tar dıvar saati bronz kornişler, 
oemlne aynaaı, gayet lOks ve 
nadide edlıon gramofon ( 40) 
plak.ile, yazıhane maa 11blt 
koltuk, buz dolabı, Anopa 
mamulltından mavun ipekli 
kanape tıkımı, jardanye, yazı 

maklneııf, kristal cımlı çay 
maeaları, balılar vesaire eatala· 
cakhr. Fıraata kıçırmayınız. 

Tilrk mGıayede ııalonu 
Mtıdürlyetl D. 2 

r 
Tayyare Piyangosu :l 

19 uncu Tertip Bi· ı 

letleri Satılıyor .. 

Büyük ikramiye 

25000 lira 
Mnkafat . 

20000 lira 

Kitabınıza Güzel 

Bir Cil(Y aptır

mak isterseniz 
Yeni kavaflar çarem 34 numarada 

ALI RIZA 
Mftcellithanesine uğrayınız 

Tt:J OK aYE 

llR/\~T 
BAN~ASI 

( 

Aylık elektirik 

Masrahnız 

içi gazli 

l\IETALLUM 
lambalarını kullanınız 

Hu marka az sarfiyat, bol 
ve uzun ömftrlfldOr. 

Mehmet Tevfi 
BOylk Elektirik, Telefon "t 

Malzemeleri deposu. 
Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3 

Fratelli Sperco Vapur Acent 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"ULYSSES,, vapura 13 nisanda do~ru Malta, 
Roterdım, Ameterdım ve Bamborg Umanl1rı Jçfo yak 1 

0 BERMES,, vapura 16 nisanda limanımızı gelip yok 
şalttıktan eonra Burgaz, V arna ve K«ıetence limanları tçl• 

1 alacaktır. 

"STELLA,, nporo 21 ofeanda gelip 1 mayısta Aateftt 
tterdam, Ameterdım ve Bamburg Umanları için yak • 

"BERMES,, 4 mayuta gelip 9 mayııtı Annr1, Jtoll 
Amıterdam ve Hımborg limanlara için yak •lıcıktır 

SVENSKA ORlENT LlNIEN 
11SMALANO,, motora 14. obanda Roterdam, Baoıborl 

penhagen, Dantalg, Gdynıa,Göteborg, 0.lo Ye lek•0 

limanlarına hareket edecektir. 

•'ERLAND,, motaro 2 mayHta Roterdam, Bamb•l'I• 
hage, Dantslg, Gd1nla, Cöteburg, Oalo Ye lıkaadloı•11 
larıaa hareket edecektfr. 

SJıatVlCE MARlTl.M ROUMAlN 
Gubt Akdeofı için aydı bir Muntuam Seleı 

" ALDA JUL YA " npuru 1 may11ta gelip 2 may111' 

Cenno, Marallya ve Barselon'ı hartıket edecektir. ti 
11PELEŞ,, npuru 26 mayısta gellb 27 mayııtı Malıı, 

v,, Bar1elona hareket eıdecektlr. 
Yolcu Ye yük kabul eder. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İzmir Nn· York ıruındı aylık munıaum .efer rl 

0 RINOS,, vapuru :30 olunda ( Doiru ) İımlr'deD 
için yftk alacaktır. 

Hamlı: İltıılırdakf hareket tarihlerindeki d~tlkUklerdeJJ 
. mee'allyet kabul etmeı. 

Fısla tafelltt için ikinci Kordonda Tahmil .e Tabli1' 
binası ukaeında Fratelll Sperco acentıbğına mOracd1 

2 rica olunur. T11lefon: 2004 · 

V. N. 

VV. F. H. Van sı Limitet 
Der Zee Acentası 

& Co . 
OEUTSCHE LEV AN'l'E LlNJE 

"SAMOS,, vapuru 30 nisan· 

da bekleniyor, 2 mayısa kadar 

Anvere, Roterdım, Hamburg 

ve Bremen lcln yilk alacaktır. 
0 ALlMNlA,, vapuru 8 ma 

yıata bekleniyor, Anvers ve 

Bamborg'tın ydk çıkaracaktır . 
0 ARTA 11 Hpuru lS . mayıetı 

bekleniyor, 16 mayıu kadar 

AnYere, Roterdam, Bamborg 

ve Bremen için yak alacaktır. 

ARMEMENT H. SCBUIOT. 
BAMBURG 

"NORBURG,. vapuru 27 nl· 

unda bekleniyor, Annr1, Ro 
terdam ve Bımbarg limanlarına 
ylk alacaktır. 

" BANSBURG ,, npora 2 
mıyııtı bekleniyor, Bamburg 
'Ve Anvera'ten ycık çıkaracaktır. 
TBE EKSPORT STEAMSBtP 

CORPORATaON 
" EK.SELSIOR ,, Hpnru 3 

may11ta bekleniyor, Nnyork 
için yak alacaktır. 

11EKSMINSTER11 nporu 19 
mayHta bekleniyor, Nnyork 
için y6k alacaktır. 

N. B. - GeUo tarihleri Ye 

npur tarihlerinde •centemla 
hiçbir meı'allyet kabul etmes. 

- Telefon No. 2007 · 2008 

CendeU Ban. BlrlJlcı.I 
Tel. 24'3 

Tbe Ellermıa I.Joel 
o 

0 RUNU nporo 
" >.• nunda Londrı 'fO 

gellp tahliyede bo1110 

ayni zamandı Loodrt 
için yilk alacaktır. 

"ALLG ERlAN ,, 1• 

d LI•' yıe bıılangıcıa ı ' 
Senınıeı'dın bek1' 0 

Deoteacbe Le••0 '' 
11ANGORO,, ••Pot' 

ııandı Hımburg, 

t~· Anvere'ten bt>kleolll 

Not Vurut tarl~ 
purlann hıf mlerl _, 

•ollr tlkUklerdea mel! 
edUmes. 

S6ke hukuk b•kl:ıf 
Kar111 emir •1~ ,. d••• açılan botanma 1~ 

eemtl meçhule gtdlb 
meçhul bulunan S6k' 
mahallesinden hıdır ,,ıt 
dan mehmet 0~10 ~ 
tarihi lltndıa uıb• dl~ 
de lıbu botanm• b,)' 

llJO 
np •ermesi •e rf 
nü olan 6 5 93S 

1

1' "-
1 .oo 

ıadlf pazartee "ko~ 
ıöke a1llye bo 
esine gelmeıl •ey• (t 

eti'· dermeıl akıl ıor 

mahkeme de••111 

olaaar. 


