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Yeni Muhacirler 
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Getireceğiz. 

~ Cuma gnnn Alsancak stadında yapılan Mektebliler jimnastik bayramına aid görOnDşler. 
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K • H k} ? • Salih Uz An-
im a ı . y onan Ulusu isterse Günün Birinde kara'ya Gidecek .. 

~cuz Ekmek - Un Fiatleri -Belediye Kralı Memlekete Getirecektir .. 
v"brikası - Tahniyeciler Ne Diyor •------
e Fabrikatörler Ne Düşünüyorlar? Başbakan Muaviııi G. Kondilis Diyor Ki: "Yunan l\'lil

l ""'' 'd Qlt4 t e bir on mea'leel ve 
e b 

llıa t b 0ııonla mQvazl ydrftyen 
lltı~:ı tlkalırl meı'eleei nrdır. 
lt~ Ye de, fabrikatörler de, 
"'ıl Yeciler de ye dolıyıaUe 

't' "'--.. , UQllunlı alAkadardır. 
ta el 

tı.._, e ıudur: 
'- ~ beledlyeal, bılkı daha 
tt~,G e IDek yldlrmek 'e fıb· 
~ tletln plyaeı hlklmlyetloe 
1tlıa d 01111lk istemiştir. Bonon 
ıı-tlt •• fıbrtkıeındıki agcıtme 
~,d,; ~llo bışıoa ( 40) sın time 
'-\et 

1
111dlrrnf otir. Dıha evel, 

'-btı~ •hrlkalar n belediye 

'l•)otı''' {60) santim kadar 
le •td, B ti ttıtıı · o tenzlltn netice 1 

l lt olrnaştor. 

il.~;- Ekrnek flıtfnln on 
~ tııaıeet. 

~)e ~b l-'abrikacılar ve bele· 
't'-•ııcı. tlkıaında iş yapanlar 

lltı 1~ rekabet. 
~t bıı hıct (llea'ele mfthlmdlr 
't ~Clll '-•tıd ıebtrde alA.kıdırlar 
tdıılbe: §lddetle mQnıkaıa 
t,t 'ledt 

'f ot r. Biz. tamamen bi· 
t,~ dı lıltk ilzere h~r iki ta· 
~ tıledlk ' 
"•eıa " 

~, ' doğrudan doğruya 
lJI • 
~•n ı . o· ~ çın ır 
l\~ırtık Daha! 

l lli:'---.. 'lttı• it lltk .......... ---
>-~~llitı al~da§ıınız, bugönlerde 
lu ~ lıit lı:a ve -zevkle oku• 
"'lltt h Yn):ı 8 • • l k ~~, • Qll erun hanr ama • 
~~~ ''-r, l~tıl~rda öyle entert:san 
'1~lel' ":de 1~ce, zarif f ikirler1 

~"tııt td edı·lı:o;folar vardır ki, 

l' ernezainiz l' .. . 
dl\' ıki gün 

ha bekleyiniz. 

letinin Vereceği Hükme Herkes Hürmet Edecektir. ,, 

borsadan mal alıb belediye fıb· 

rlkasında ü~Qten Ye ıonra mO~· 

- Sonu 7 inci yozde -

Atlnı, 26 (A.A) - Atlnı 

ıjınaı bUdlrlyor: 
Yunanlı Kral ıarıftarJarının 

Pırla'teld lçtlmalırına mfttul

llk oluık ecnebi mtmleket. 
, terde intişar ed~o haberlere 
mukabele olmak üzere başve . 

kil moavh.ıl general Kondllla 
bışveldl bay Çaldarh ile gö· 
rGştftkten ıonrı aşağıdaki be· 
yanıltı bulunmuştur: 

- Matom oldnğu veçhlle 

ctımborlyet rejimi 25 : mart 
1924 taıiblndenberl Yınıols· 

tın'da bdlıdm ıftrmekte n bu 

rejimi bGabCUdn ılyıl!ll fırkalar 

tlzmir Okutmanları 
Birliğinin Toplantısı. 

C. H. P. Büyük Kurultayının üze
rinde Duracağı "ilk Tedrisat,, 
işleri üzerinde Konuştular .. 

·-·-· Peroembe gOnfi saat onaekfz 
de dçyO~ okutman, Belke•l 
yapısının genlo 'e ılık çene· 
ıinde toplandılar, 9 mayısta 
toplanacak C. H. P. kongreıl · 

ne İzmir adına gfdecek ıayln 
ve üyelerle konuştular, derdleo· 

~tiler. / 

Toplantıda bulunan bay A voi Doğan 

C. B. P. kongresi dört yıldı 
bir toplanır, boraya ülkenin 

.dört bir yanından eeçllmlı 
ftyeler gelir. Bunlar deYletln 
dıı ve iç ılyıuıı Gzerlnde ko· 
nuıurlar; yord lıleline, oloı 

lııte81ne göre bir yön Termeye 
çalıtırlar. 

Bu yıl ki kongrenin Ozerln· 
de duracağı en önem lılerdeu 
blrfıf de " İlk tedrll!lt konuıu· 
dor (Mezuu) lzmlr ili C. B. 
P. bışk.nı Y ozgad 11ylnı Hay 
A 'nl Doğan, varılacak karar
larda uzmanların dtlşGncelerlne 
dayanmayı, lolerlnde dlr pren· 
ılp eaydı~ından· birlik yönte
minden, bu toplıntayı bllbaeea 
dtlemlıtlr. 

Toplantıda, lzmlr İlbayı (Vı· 
llei) Ceneral Kbım Dlrik de 
boluom ttnr. 

Toplantıda blrcok okutman· 
lar söz almıılar, kongreye gl· 
decek Dyelere, ilk tedrisatın 
esaslı ve lrök konuları fizerlnde 
bilgi vermişlerdir. 

Bunları 81ra@ı ile kıaaca ya· 
zıyoruz: 

1 - İlk okula okutmanlığı 
800 bf n kilometre çevrelik ge· 
nlt ülkeye yıyılmıo olan 20 
milyon uloaun, kClltdr bakımın· 
dan kılkınııı, kımıldaoııı ôde· 
,fni görmek demektir. 

Devrim partlılnfn amaçlarını 
•e GlkOıOnü öı duruoo ile kn· 

- Soau 6 ıncı yOıde - • 
• 

Yun an Prensi ikola kızı ile beraber Bay Behçet Uz 

kabul ve fteallm etmektedir. tır ki Yunan milletinin verectğl Belt.dlye bıtkını doktor Bay 
Behçet Uz; oeblr meclisinin 

- Sonu 6 ıncı ytzde -

Şimdiye kadar rejimin değlı · bOkme berkea hürmet edecektir. 

tlrllmesl mee'elesl mevıaobabls - Sona 6 ıncı eahtrede -
olmamıotır. Hükumet milli 
meclisin toplanmaeı için lntl 
hıb11t lcraeına ilin etmlıtlr. 

Hük:Qmet şu flklrdedlr ki, 
rejim mee'eleıl fır.kılar ıraaın· 

da herhangi bir kavga mevzuu 
teıkll edemez. Fırkalar araeın

dıkl kugılar rejimler için or · 
taya dOşmanlar çıkarır. later 
Kralla bir cümhurlyet lııteree 
Kralıur. bir c(imhorlyet oleon 
rejimin ıılyui fırkaların değil, 

btıtfln fırkılarlD menıel olaa 
Yunan milletinin ekseriyetine 
lıtlnıd etmesi ltzımgellr. 

Son zamanlardı 'olma gelen 
caniyane hldiııat dolayıılle or
taya çıkan acil mllli mea'eleler 
halledildiği ye Y nnın milleti 
ıı6lu1n içinde aerbeıtçe 'e ıoğok 
kanlıltkla hilkmftntı verebilecek 
bir hale geldiği zaman Yanın 
hOktimetl mllletln bftyflk ve 
mGhlm bir kıımı letedlğl tık· 

dlrde, hertürld fırka rabıtalı 

rından azade hlr halde balona· 
cık olan millete bu mes'eleyt 
ırzetmekte kıt'tyyen tereddüt 
etmlyecektlr. Şuraeı muhakkak· 

Güvercinli 
Havdutlar .. 

"' 
____ .. _... ___ _ 

Parie poliıini günlerce i~gal 
eden bir hidieeoin romanıdır. 

Gövercinli baydatlar neler 
yaptalar? Zenginlerin aatın aldık· 
lan mficevherleri, güvercinler vaa· 
taeile naaıl elde ediyorlardı? 

Bu ıuallerio cenbını yakında 

verecf'aiı. 

Tuna Konferansı ve Almanya -
Italya, Beş Sualden ikin
cisine Niçin itiraz Ediyor 
Almanyanın Son Suali Avusturya 

Durumu Hakkındadır. 
~~~~~-~~~~~ 

Roma, 26 (A.A) - Tona featlerl olan 1nglltere protokol-
konferanaı hakkındı Almanya da zlkredllmemltlerdlr? 
aşağıdaki beş auıll aormaotur: hılyı eo cnıbı vermlıdr: 

l - Ne için A'oıtoryı'nın 1 - 1nlçre blrırıf bir 
komooıu olan İsviçre ve orta memleket olduğundan bir kar· 
Avropı'da Fransa kadar men· - Sonu 4 ncG 1ablfede -

Le Pelit Parlslı:11. 

Bitler rftya g3rft1or. 
- L.,.,deD -
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oç Kişi 
Konuşuyor: 

KOrevleri Nere
de Yapılmalidır? 
~ 

Üç kiıiyia: 
Bir Doktor, bir Bankacı ve 

bir de Gazeteci ... 
Dereden, tepeden koiıueuyoruı. 

Bir arabk, bankacı: 

- Şaıal ıuyu kaynağında kG· 
reYleri yapılacakmıı, dedi, fakat 
benim bu ite aklım ermedi. Benim 
ltildiğime göre, kClıevi, ıuynnda 
k'ClkClrt Ye bunı benaer kimya mad· 
deleri bulunan kaynaklarda yapılır. 
Şapla gelince: Çok iyi bir ıudur. 
Ucm olu da herkes içebilee ... 

Doktor, UA elile traoh çen• 
ıini tuttu, daıandtl. İhtiyarların 
ubllanoı tutub dütflndClkleri gibi ... 
Sonra, o da eöse kanıtı: 

- Hakkın nr doıtum. .. Ku· 
revi veya kilrevleri dediğini2 yer· 
lerde olur. ŞaıaJ ıuyunun radyoak• 
liviteei olabilir. Fakat bu, Şıtalda 
kürevi yapılmasına yeter bir ıebeb 
olamaz. Eger, kılreri yapılmak ia· 
teııiyoraa, içmeleri niçin görmiyo
rus? İçmelerin hali gözöndndedir. 
Hiçbirinde Bağlık oartlan yoktur. 
KGreri yıpılacak yerler, a..ı hu• 
ralarıdır. 

Söa nra11 bına gelmifli. Fakat, 
dCltflndüm: Ben ne aöyliyeyim? ... 
Bir Doktor, yapılacak ip alana 
koyduktan 10nr1, benim için ya· 
pılacak tek feY• bunu gueteye y ... 
makb. Kı1aca cenb Terdim: 

- Hık.bnu vu dolllanm! 
Bunlar da benim dftf'Clncelerim: 
Geçen yıl içmelere gitmiıtim. 

S.cık bir çorbı i~bilmek için alda 
karayı eeçtiğimizi birttlrUl unu• 
tamam. İçmelerin sıhhi bakımdan 
ne durumdı olduklanm eöylemiye 
İDNDln dili nrmas, çClnk'Cl mide 
halandıncıdır. Şimdi, (i.dreYi) de
yinc:ıe, aklıma hep içmeler geliyor ... 

izci 

Aydın'da 
Boynk Kurtarıcı 
AtatflrkOn Hey· 
keli Dikilecek •. 

Aydın 27 ( Haıasi ) - Şır 
korultayının ıoo toplanı111nda 
Bayak Kurtarıcı Atıttırk'an 
heykelinin yıpılmaıı için v.,r1. 
len tıkrlr, heykelin projeıl bu 
yal yapılmık •e btıdceye tahsl · 
k•t konmak aaere badce endl· 
menine gönderllmlttlr. 

Söke'de 
Belediye Başkanı 
40 bin Lira istikraz 
lçio Ankara 'ya Gitti •. 

Söke, (Boıu-i) - Belediye 
baekanımız, Söke'nln suyunu 
getf rmek Gıere belediyeler 
bankasından ôdtınç ılenıcak 

40,000 lira itini baoarmak 
here din Aokara'yı gitti. 

Gnıı0n 1 G ü n ü nı T e o yaz o D lU v_u k o a 1r o] 
- Kflçflk Duyumlatl 

Londra'yı Teliişa Düşüren Bir l(arar işçi Bayanıarıı1111 
•• •• • •• •• Çarşaf Jarı Atı yoı, 

Alman'lar, 12 Denizaltı Gemisi Yapmıya Karar Dün ak12am toplınan tO&OJ' 
ciller hirll4I Jdue heyeti, k,dl' 

V • d e'k· ı • • D ı ti B • ı d • d • ı amelelerin ç11pf ları çıkll_.. er 1 erını ev e ere ı J r ı er. ları bakluİıda bir karar ·~ 

İıtanbal, 27 (Hususi) - Alman'lar, kara kunetlerlnden baoka donanmalarını da ihyaya karar vermlılerdlr. Alman bakômetl, 
250 ter tonluk 12 denlıaltı gemlıl yapmayı karar Yerdiğini Fr1nea1 İngiltere •e ltalya'ya bildirdi. Do karar, Loodra'da tel&o uyan· 
dıraııttır. Franıa'nın, bu karara kartı ne cevab vereceği merakla bekleniyor. 

o:r Ingiliz Amiralı, Çin Donanma
sının Islahına Memur Edildi .• 

lıtınbul, 27 (Hoıuet) - lnglllaler; lımln .ermek istemedik· 
lerl bir amlrab, Çla donanma11Jnın ısJAbına memur etmlılerdlr. 

Ingiltere Nisbet Kabul Etmiyor 
Loodra 26 (A.A) - T•ymlı gazetesi bay Hltler'ln Almanya 

için İngiliz donanmuının ytlzee 35 ini mi, yoksa ydde 50 ılni 
mi istemekte olduğunun malum bulanaıadığıaı, ancak herhalde 
lngUtere htlktimetlnln n., oluna olsan bu yGıde nlıbetlerlnden 
hlçblrlıılol mazakerat için eıu olarak kabul eımlyeceAlnl, çftnkil 
Almınyaaın olmdikl halde denla knnetlnln Vereay muıhedeıl 

eıaıına lstlnad etmekte balaoduğunu yazmaktadır. 

130 Bin Yeni Muhacir Geliyor 

Bir Zavallı Daha Kuyunun içinde 
Kalarak Feci Bir Surette öldo .• 
Lıtanbol, 27 (Boeoai) - Fatihte ikinci bir koyu b&dlıeai 

olmuotur. Kuyonon temfzlenmeıl için uğrtıldığı sa.ada kuyu 
çökmilt ve temlzllylcl koyunun içinde kalarak ölmGoUlr. 

Göhels Beyanname Neşretii 
Berlln, 27 (A.A) - B. Göbele neşrettiği bir beyannımede 

diyor ki: 
1935 May111nın ilk gcıntı yeniden kazanılmıı Alman ulusal 

hAkmiyetlnlo ıenbolft olacıktır. 1 Mıyıs mftn11ebetlle biltftn 
acun 16 Mart gftnlemeclode verllmlt olın Alman oluıunon kararı 
olduğunu teslime mecbur olıcaktır. 8. Bltlf'r ulusun ıelAhlyeUar 
naşiri kel4mıdır. Almın uloeo lee bftlfln diğer uloılar gibi ıeref 
ve hak milııantına teene olduktan bıtkı Anopı'nın yeniden 

Ankara, 27 (Huıusl) - Romanya'dın ynrdomu11 gelecek 100 karalmaııına dahi olanca kanellle lıtlrak etmek arzaııundıdır. 
~~~~~~~~~~~~~ 

bin ve Balgarlıtan'dan gelecek 30 bin mobıclrln getirilmesi için , • 
hazırlıklar bıtlamıetır. Yeni mohıclr kardeıler, Trakya, Mersin Moskova ya Gı-
ve Antalya vllAyetlerlnde yerleotlrlleceklerdlr. d H • • 

R L.., M h d · . 1 en eyetımız .. us • r ransız ua e esı ımza anıyor c T 
Moıkon 27 A.A) - Grk 

lstanbal, 2 ı (Huıuıt) - Fransa dıo bakanı bay Lnal, ~ayıa mleaflrler dünde Moskova mO· 
ortalarında Moıkova'ya gidecek ve Raı - Franıız maıhedeslnl eHeıe ve teoekkGllerlnl ges 

lmsalıyıcaktır. mlşler ve Sovyet Rusya yaban · 

Esnaf Kurumları için Yeni Bir Yasa Cl kGltftr mdnaıebetlerl cemi· 
yetini slyaret ederek So•yet 

Ankat1, 27 (Huıuıf) - Ôkonoml Bakanlı~ı, eaoaf kurum· 
ları lçla bir kanan projeıl haıırlamıttır. Bu proje, yakında Ka· 
motaya •erilecek tir. 

K. Vergisi ve Keresteciyan'ın itirazı 

tllmlerlle görGımaşlerdtr. 

Ak1J9m Ttlrldye elçlal VAııf 

Çınarla birlikte lsveıtlya mu· 
harrl Baharını ılyuet etmlo 

Nofus Sayımı 
Hazırlıkları .• 

Ankara 27 (Husud) - Ge· 
nel nafuı sayımı için bakanlık· 
lar mame111llerlnden mGrek· 
kep bir heyet toplındı. Sa. 
yım gGnft, herkes nerede 
bulunursa o yerde kaydolun• · 
cakıır. 

Yunanistan 
Krallıkla Da 

ve bu kuarın heman ta y 
alanına konıcağını bug4D yl . 

yete blldirmeğl munfık 16" 
maotGr. 

ı•· Birlik idare heyetinde aye b11 
yl.C' 

nan 4 bayan, bu karan ee 
le karşılal(lılar ve bu ha_., 
geç bile kalandığı kanaıtıtd' 
bulan m aolardır. 

Muhtarlar için 
Kurs Açılacak 

ı 'd ~11 May1& ayında zmlr e )111 

muhtarları ve k&tlblerl lçlD •· 
haftalık kare açılıc•kıır. '-~ 
dlledne nzlff!lerl hakki ol 
dılre mftdftrlerl tarafındıD ~ .11 

kv' 
feranılar n dereler verilece gJ 
Köyler için Kitabi ., 

VllAyet köy btoııonuD l l , 
12 ıayılı bitikleri ba~ıl~, 
Köylere gönderilmek ese tttl' 
Bonlatdan blrlıl ( Köfl .,ı· 
bığcılık için öğtıtler ) ~ 
Bağların ne 11mın Utçlı .-1 
llAcın naııl huırlanacai' •;; 
bmarı hakkındı çok f9 
malumat' havidir. ~· 

Öteki de ( Ha; van b il 
lan ve hıynn yemleri) •',,.
lrdlr. Hayvanlardan fııla 9 ,ır 
elde etmek için nuıl ça:,,... 
cağı ve hıynnların aaaıl 
neceklerlnl göıtermekt~ 

Ankara, 27 (Huıuel) - Mıllye encGmenlnde kızanç vergtat lerdlr. 

Jiylh111 konatolurken ulak ıaylavlardın Kere1teclyan, maktulyet Paris Esham bor· 

Zabıtada Konfe -' 
Bılknl ealononda dlD ~ 

idare Olunabilir. kllım ba,kanı o.y 
001.ut-' 

~GmGt tanf1ndan pollılere iti"' 
uıalClDOa kazanç vergisine, teomU edilmesine Jtlnı etmlo ve mu· N • tt d• ? 
hılff kalmıotır. sası e vazı ye e ır. 

Harb Divanlarının Ağır Hokomleri 
lıtanbol, 27 (Huıuıi) - AtJna'dau haber veriliyor : 
Barb dlnnl1r1 1 donanma aıllerl ile muhalif fırkalar batkın· 

larl için ağır cesalu vermek Gzeredlrler. 

Müşkoller Bertaraf Edilecek 
Pırlı, 27 (A.A) - Rmya btlyilk elçlıl B. Potemkla dCla 

B. Lnal'ı ziyaret ederek halk komlıerlerl konıeylnln evvelki 
gftalr.a toplantısında teıblt edilen Sovyet hGttlmetl noktal nan· 
rını izah etmlıtlr. ZınnedUdfğlne glSre Ruı elçlaloln ıerdetmlı 

olduğu yeni teklifler mfttekabll yardım mlııakıoın kat'f metninin 
kararlattırılmaııındın çıkan mG12kOllerl bertaraf edecek mahiyettedir. 

Paskalya'da Paris'te Neler Oldu? 
lıtanhl, 27 (Husuıi) - Paıkalya•nın birinci gtıatı Parls'de 

17 kitinin tramvay, otobos ve otomoblller altında kalark öldGğfl 
•e 28 kitinin yaralandığı bildiriliyor. Geçen yallara göre bu 
gibi hidlııeler buyıl fazla olmu12tur. 

Yabancı Tayyareler ve Fransa 
İıtanbnl, 27 (Buıuai) - Fransa hakdmetl, şimali oark hu· 

dodlannda n memnu mıntakalarda ecnebi harb tayyarelerinin 
sık ııt uçmasından tedbirler almıe n keyf lyetl bir tebliğle 
ilin eylemlttlr. 

Parlı, 26 (A.A) - Esham 
borusının dankG Taziyeti pek 
o kad1r memounf yete IJByan 
değildi. Eauen moımeleıl 

az olan boreada bir takım kim· 
ıelerln ellerlnde~I eeham n 

tahrilAtı paraya çevirmeleri, 
yerli kompartımınların ekıerl· 

ııloln fiatlarında tenezzlle bala 
olmuttur. Bununla beraber bu 
dDştıklGkler fula ehemmiyetli 
değildir. 

Paris'te 
Vergi Tahsilitı 

Parlı 27 (A.A) - lstatlı· 
tiklere nazaran 1935 yılının 

nrgl tabıllAtı bllivaııta mil· 
kellef ler için 840,600,000 
frangı baliğ olmottur. 

Austurya 6dflnç 
Para Alacaktır .. 

lıtınbul 27 (Bosaei) - Elen 
başbakan manini ve sa bakanı 
general K.ondlllı: 

- Yanın oluıın lsılyorea, 

beğendiği rejimi versin. Yuna· 
nlıtın'da krallık ta olıbUlr. 

Demlttlr. 
Londra 27 (A.A) - Eekl 

Y onaofıtan Kralı dGn ıkeım 
Londrı'ya gelmlttlr. Dounesle 
Londra anıındakl meııafeyl 

katederken gaaetecilere yakl 
beyenatandı sabık Kral, ken 
dlılnln tekrar Krallık tahtına 

lek! bir konferanı verildi 

bay Gafur <# 
Tire kaymakamı b8f ~ 

k1Z1ya ıld b111 itler tol• 
rlmlze gelml12tlr. le' 
Şaşalda Tedkik ~ 
V aU General KtıılP Uf1* 

dan Şıtal kıynagtaı gl -""" 
ol'' orada yaptarılacak ye ,.o'' 

hıkkmda tedklkler f 1P111 
, 

Viliyet Bodce~1 
ıır1at bakınlığının 1'• çJI 

haraııında yetletlrll111lı ıJ' 
çıkacağına dair olan haberle· Egret adlı yerli hallıı kaO ~ot'· 
rin tamımen muırızları tara Ilı tayı da camı gftaO ıt fi 
fından uydorolmuo olduğunu dan sonra ııatıoa çıkar1•:aıı•d' 
ııöylemlotlr. 500 liraya bay Ftkrel 

Kral tD ııözlerl llAve etmlotJr: kalmıotır. 
Parlete yapılmıt herhangi K UıaJ'I 

bir topladtıdan bıberlm yok· istatistik O ~ 
tor. Londra'yı tatil zamanımı lıtanbul ye lıaıtr•dedll~ 
geçirmek için geldim. tııtatlııtik kolu teokll elr' ..... 

Nişanlısı Ta- ve hazirandan ltlbareD '.,, 
lanacakt1r. Banlar lb,- _, 

rafından öldü• tlııtlklerlnfD zamanında·~,., 

Belediye kurultayı toplantı · 
lanna devam etmektedir. BGd· 
ceyl 81, 782 lira olarık onay· 
ladı. Banan 40,000 lirası bele· 
diyeler bankuından alınacak 
pan karıılığıdır. 

Belediye kurultayının bao· 
kan vekili putl batkanı Balô· 
ıl'nla batkanlığında yapılan 
IOD toplant11ında, bGdce konu· 
tularken, ötedenberl llaelerde 
okuyan fakir okalalalar için 
belediye bGdceeJoe konulan 
300 · 450 liranın bu yıl bGd· 
ceden çıkarılmuındaa buı 

Gyeler karnltayı bırakap çak. 
talar. Bu h hıılııatla iki, aç yıl · 

dar Uıede bir kız ve bil' erkek 
okulalı okutuluyordu ve bu 
ÇOk ıekl okalalıl1r hu yıl son 
ıınıfta olacakl1rdır. Söke bele · 
dlyeltnlo dört yıld1r yaptığı 
ba fedak&rbğa bir yal dan 
katlanarak bu yauoların llat'yl 
bldrmelertnl temin edeceğini 
umayona. 

Kadınlar Heyeti Ankara'dan Döndo 

Viyana, 26 (A.A) - BGk\l· 
met yOıde beı buçuk faizli ve 
25 aenede kabili lafa bir 

t.zam bir oekllde bas•' 
rOlen Dok tor Kızı llJnı temin edecektir· ti 

lııtlkraz akdine karar nrmlotlr. 1 ( Muallı·m Tetki"l~ .JI İltaobol, 27 (Haıusf) - Areıolo•al kadınlar kongresi adına 
Ankara'ya giden ve AtaUlrk tara(ından kabul edilerek Çankay• 
kötkGnde verilen çay ılyıfetlnde hazır bulunduktan ıonra An· 
kara'dıkl ulusal mtleeaeaelerlmlzl ziyaret eden kırk klılllk heyet, 
latanbul'a dGndG. Heyet Oyelerl, lçltlerl Bakanı Bay Şakra Kaya 
tanfındaa Marmare kötkOode teref terine •erilen öğle zfylfetla· 
de de hınr balunmaolar ve Ank1ra'yı aly1ret ettiklerinden çok 
memnun kaldıklannı eöylemlşlerdlr. 

Yeni Vapurlar l~in On 
Milyon Lira Ayırdık .. 

Ankara 27 ( Huıuıi) - Yeni ••parlar abuma11 için Ôkonoml 
Bakanlığı bOdceılne 10 milyon Ura tahsisat kondu. Bu meı'ele 
K.amotayda mtlzıkere edilirken mtloakatalar oldu. Da.na lımlr, 
handan yurddael11ın istif.de etmeleri lmkiolarıoı araotırdı. Ôko· 
aoml Bakanı Bay Celil Bayann laabatıadan aonra li> lha reye 
kaMan-yludl. 

ıtanbal , 27 Haııuel ) - ...,... 
1 Venizelos 'un Oğlu Sarıyar'da feci bir clnıyet oldu; Moalllmlerln; dert ıo0~1-ıJ 

Davayı Kazanmış.. bir doktoran kısı, Dltanlıeı olan lerlne ıld açancO ,.,,,., ~ 
lıtanbal, ~7 (Hosaıf) Veni· genç tarafından gezinti eeoann· yarın uat onbette BofO *CJI' 

da tabanca kortonlle lHdGrlldft. raat mektebinde yıpılıel aeloe'an oğlo Klryakoı Venlae· 

loe'a Ald iken uı Elen donan· Bir Posta Tay Satıldı ~ 
maıunı bensin verdiğinden do· T • D Vll&yet genel tur1o

1~a,f 
layı Elen hakumetlaln teeeb· aJ1ysresı OştQ.. ı ı --_fJ 

onanın P35 yılıD• 0w .. 
b6ıa ile maudere olunan Jıtanbal, 27 (Hoıasf) - bddceııf; içeri leler ~·-..r,.-· 
(Nlklta) ollebinln Klryakoı'a Japonların bl t t ı .... re JIP"' . • .at r pos a ıyyares gönderilmek uıe .,......,, 
iade edllmeal, Pariı denls mah ı Kora) körfezinde d012maştGr. mıktadır. BftdcenlD .,~t· 
kemeılnce kararlaetmlmıotır. Tayyarenin raklblerl tehlikeli bir hafta sonra blteıee 

Amerika ıarette yaralanmıoludır. Mabkil.IJI iyel "'' 
b Nizım Hikmet d• ı _,,_ 

Deniz Odcesi. Muhtelif zamıotır *"' 
v .. ıngtoa, 27 (A.A)- Meb Nezaret Altına Alındı. yaka'da bınarbkl•f ,.~""' 

Ali Aıu1e 
Dl8n meclisi 465,000,000 do· İatanbol , 27 ( Huıuıi ) - ıuçla Arab 
~ra baliğ olan deniz bDdceslnl ŞAiı Nhım Hikmet; a•bıtaea dört yıl, blny bapte 
nye koymttlaa bbal elmlfdr. aeureı altaaı alU11DJfbr. etlllmlfdr. 
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Yuk~rı r- ~ M k bl•l • J• •k Y J ·-~ 
Çıkılırsa... Atış ve e te l erın ımnastı a an 

-
Çok Çiı.ıneden ;ulum çıkırıat.tan 
old korkarun. Arıwra, çık.ar gibi 
iıı u.tumu anlayarak m)e lıir ini: 

trı.ın k' -J 

go ı ııormaym... Beni o andıı 
renle b' 

l, lr Ullla camoo sanırlar ..• 
it Altımın erdiği ioten haoka11na 
•tıını.. 1 Eliınde '?· lem, neden kanoayım? 

lelb"J lu beo kunı~hık kuroun ka· 
lluı:ı~ e yazıb çizmek, ıununla, bu· 
lı 1 t•kalaımak darurken ne diye 
lllıııunu b k . (lbr 81 a ııl•tre eokayım? .. 

'tiı:ı~b~) devrtndeyiz. Herk.eı kendi 
ı ılnı li s ~ e • ondan aynlmamaJıdır .. 

kııı oıaınü yabana atma) m sa. 
··· ile lıafı rşey olmıya kallr.anlann 

11111 tıa gelenler, piomi§ lu'tlğun 'ba. 
ltıtk, gelnıeı. Metıela: Ben, şimdi 
ııe d 

11~ helr.imlik yapsam, :bana 
lıtki ''1~'! Ne diyeceklerini bıoalr.ın, 
ctti '? •ti naıııl yapabilirim? Vere· 

bit ce•abı biliyorum: 

;. Yüzüne, gözüne bula~ttnreıo. 
lıeltiııı ıyecelr.ainiz. Çok doğrıa... Bir 
ilİQı" de, hir iktıaadcı da benim 
'ty~ Yapanıaz. Meseli: Doktor il Ü· 

gtçib :gabey, ou eütunun baoına 
~ k e Dolr.tor 11ay HulUai'ye lıir 
~i : .Ya~nıaz, çünkü: Bu, ooun 
1-....:ldır. Gazetecilik. de, yazı 
~il: da bir &au'attır. llele gue· 
~Ilı 1 hele gazetecilik... lleı: eli 
~ tutan bile gazeteci olamaz· 
'lılt.ınudun sapı, üzümün çöpü 
İti ... ltıı ":a ı b" • f: . w-..e h. ~ pan az ızım esna ın 
~ııı ıç ltarışmaıunlıır. Eşe 80 ta, 
o~ •krabaya benden nasihat 
ıı •.... 
" Y Oanıdi Bekir'in 
G\1eızilere Söylevi. 

h Gıtet l 
Qlllıdi e e.r genel satJCl.81 Bay 
dı~et Bekir, dün, yazıhanesine 
ıl. ttti&; h 
~ ııııı PJ• • er yıotan ve her boy· 
Ilı~ •eıtılerine ou söylevi yap-

~y~ delikanlılar! 

Atlıspor Şenlikleri Parlak Oldu. 
Kulübil11den: 

1 - Ah~ ve Atlıepor ku· 

lübüniln Genel htıyetl :.! Mayıs 
Perşembe günü saat lU de 

Halk.evi salonunda toplana · 

caktır. 

2 - Şimdiye kadar yazılan 

üyelerle bundan sonra yazıl · 

mık lstlyenlerln yıllık aidatı 

olan on Ura ile bf r defaya 

mabeos olan on lira duhuliyeyi 

kulüp mutemedi Şerif Rıza 

halef terinden Bay SıUihlttln' e 

vererek makbuz almaları rica 

olunur. (Bay SalAblttln'ln ad· 

rest: İkinci kordon Şaphane 
sokak 18 No.). 

3 - Bayanlardan yarım 

Ocret alınacaklar. 

4 - Toplantaya gelecek ar· 
kadaşların makbuzu birlikte 

getirmelerini dileriz. 

27 4 9aG 
Atış ve AtlıPpor kn'nb 

korocuları 

Kadın, Kız 

Satanlar. ___ ,.. .. ___ _ 
Kamutayın Kabul 
Ettiği Kanun Geldi. 

Re,id kadın ticaretinin men 't 
hakkında 11 Teşrinievvel 1935 

de Cenevre'de imzalanan bey· 
1 nt>lmUel mukavelenin tasdikine 

dair kamotayca onRnen yasa 

şehrimizdeki alakadarlara ttbUğ 

edilmiştir. Beynelmllı·l mukavd~ 

kadın ve çocuk ticaretinin daha 

Yüzlerce izci, Bindeıı Fazla Kız ve 
Erkek 1,alehe Seıılikte Bulundu. 

lj 

Cuma gunü Aleancak epor 

sahasında seklzlncl yıl jlmnıs· 

tik şenliği geçen yıllara göre 

daha mootazam, canla ve par 

Jık bir şekilde yapılwı~tır. Yiiz · 

lerce izci ve binden fazla kız 

ve erkek talebe, mekteb ve 

jfınoastlk kıyafetlerlle şenliklere 

iştirak etmiştir. Vali General 

Klkım DJrlk ile birçok ZP-vat 

loca ve tribünlerde bulunuyor· 

lardı. Alsancak spor eahası, 

yılda bir gördüğü (oda seyirci 

kalabalığı bu hafta da toplan · 

mıştı. 

Havanın bulutlu olması Be· 

beblle birçok kimseler pndeeü 

ve ş~meiyelerini ihtiyaten yan 

larına almışlardı. 

Fakat iki yıldır jimnastik 

şenlfklerloi bozan yağmur; bu 

yıl yağmadı ve serin güneşsiz 
bir havada saat 10,30 da jim
nastik şenliklerine başlandı. 

Evveld SOel muzlka lstlklAl 

marşını çaldı. Ayakta Hyg1 ile 

dlnl~nen bu marştan sonra baş 

lzcller ve sporcular olmak 
Qzere ortamektehler talebesi bir 

geçld resmi yaptı ve alkışlandı· 
lar. Bilbaı:ısa kız muallim mek· 

· tehi tenls~llerinln intizamı çok 

takdir edlldt 
Geçld reeml bitince sahada 

trlbOnlerfn önilodekt bayrak 
direğine bir izci Türk hayra· 

ğını çı:ktl, bütiln talebe ve 

tribünlerdeki halk bayrağı se· 

lılmlodı •e alkışladı. 

Saat onblrde ean'at mektebi 

jimnastik muallf mf Bay Ke · 
nan 'ın idaresinde e•velA erkt"k 

talebe, sonra da kız liacat mo· 

alllml Bayan Mellhı'nıu idare 

sinde kız talebe muntazam ve 

hep birden jimnastik hareketleri 

yaptılar. Saat 11,43 te jimnastik 

bayramı bitti ve herkes talebe· 

mfz için takdir duyguları taşı · 

yarak sahadan ayrıldı. 

Otomatik Telefon Hazır
lıkları Bitmiş Gibidir .. 
Yalnız, Uınuın Müdtırlükten Tali

mat Gelmesi Beklenivor. 
,/ 

Şehrimiz e Ankara ve Jetan taobul'la kendi telefon makine 
bul arasıoda otomatik telefon lert ile Kör6şmek lstiyen oto· 
teslHtının bittiğini ve yapılan matlk telefon şirketi aboneman· 

üzüm, incir 
Kontrolü Yok. 

ÜıQm ve lneir etandarfza14yon 

tetkik btoyetl; dün Borsaya gl· 
derek Qç saat kadar tetkik.le 

me11gol olmo,tor. Bu tetkikler 
mftn1&ebetlle hftkumetçe 07.Qm 

•e incir ihracatıoan kont· • 
rol edileceği hakkında btr t• 
yia deveran etmektedir. Evelce 

yazdığımız gibi böyle btrşey 

mevzuubahis değildir. T~tklkat 

yalnız mıbeullerlmfzln standa 

rlze edllmeel ve bu suntle H · 

ıışıoıo daha ftzla temfnf mak· 
aadlle yapılmaktadır. 

Mekteplerde 
Miisamere ve Konser 

2:ı nisan haftası ınilnasebe · 
tile cumuriyet kız enetltOeünde 

P"rşemb') ak,amı bir müsamere 

verllmiştlr. MüHmere çok alA· 

kalı olmuıjlor. Faruk Naf tz'ln 
« Yangın» piyesi ve talebeden 

hayan Nezlhe'nln yazdığı bir 

monoloğ •e daha sonra « Ka · 
dın şair oluncu komedisi, al· 

kışlarla karşılanmıotır. Bu 
ıradı elektlrlkler sık sık kon · 

tak yapmış, battA «Tenbelle· 
rfn rüyası» hmlndeki rakıs ta 

yarı karrnlıkta ve e.tbne mum· 
la ışıklaodırılırak yapılmııtır. 

Maamaf ih talebe çok mvvaf· 

fak olmuş ve iyi bir gt>ce geçl· 

rllmlştfr. 

• • • 
Karata~ Orta mekteb mu iki 

kolunun Halkevlnde •erdiği 

konser de güzel ve mııv1tf fu· 
kıyetll geı;mlttlr. Tal~be, hCi · 
yük lılr istidat g3stermlş 7e 

Llrçok parçalarda alklı,lıo aıı~tır. 

_____ ......... __ _ 
Kontrol Bugnn 
Başlıyor. Yeni bir emir 

Genel oüfuı sayımı için ya· 

pılan numaralama ı,ialn koat· 

rolüne bugftn ba,ıaoacıktır. Ba 
iş fçln dairelerden •e beledi· 

yeden dok&1n memur ayrılmıı· 
lır. Dün akşam, bu memarl.r 

belediyede evlenme dalreelnde 
toplanmıolardır. Vilayet tıtatlı· 

tik mftdOrO bay Nazım göre· 
ceklerl k.ontröl •az\feıl bık· 

kınd• memurlara izahat Ter· 
mittir. 

Birinci teşrin ayındı yıpıla · 

cık genel nOfue sayımı mClna· 
e-,betlle nomarataj iti hakkında 

oehrlmlıdekl alakadarlara yeni 

bir bildirim gelmlıtlr. fiuna 

göro mutfak, arabalık, garaj 
çamaşırhane gtbl C1' mGtteml· 

lıitından olan ve bir ıokağa 

kapısı buluomıyan binalara 
ayrıca numara konulmıyacak, 

ancak bir nln ulusunda mCb· 
takll bir bina dahlltnde fabrika, 

değirmen ve lmallthaneler no· 
maralaoıcaktır. Kapı ftaerloe 

20 25 gibi b~tün namarah 

göaterllecektlr. Bir binanın 

ayol caddeye mftteaddld kap111 

oluna birer harf llheelle 8, 

A 8, B 8, gibi, ayrı ayrı to· 

kaklara kapHı oluraa, her kapa 
bulunduğu soluğıo namaraııaı 

alacaktır. 

İçinde birçok Alleler oturan 

ıpartmıu, han, oteller, panel· 
yonlır.n yalnız kapısını birer 
numara konur. İçerisine de 

ayrıca birden başlıyarak huıuet 

birer numara konacaktır. 

Kootröl esnasında numtrHlS 

kalmı' ve yanho oıımara im· 
nulmoş binalar çıkarsa blaılu 

cedvelinde ioerd edilerf'k n

ıilecek raporda bHdirllecektlr. 

~ •z~tecilik gilnilen güne 
~Yor edıyor. Sayfalar gittikce 
~~U (Otuzikili.k) den sonra 
~ , it) de gelecek. Ali l\"aci 
.~~ IQ cümlenize selamı var. 
llı~ell ite •ğ~r. y_ükü altında kıvra· 
~:?'· Ştıdıııını hatırlamanızı rica 
~: 11 •öılerimc çok dikkat 

t11m bir tekilde öoOoe geçmeğl 

temin için akdolunmuştor. Bir 

başkasının lbtiraelaranı tatmin 

etmek üzere reşid bir kadın 

veya kızı; kendi rız88lle olsa 

bllt>, başka bir m~mlelrette 

fohoş icra etmek mıksadlle 

kollanan, aOrükllyt>n veya bat 

tan çıkaran kimse cezalandın· 

lacakıır . 

deneme görüsm. lerinln muvaf· ları, evvela, poata ve telgraf 

fakıyetle netlcelendtğinl yaz· başmüdürlüğüne bunun muay· Arsalı Ahıned Şehirde 
lllo.r.~ .\rtık santim, gram, kilo 
~etlıle..: g~çti. Bundan sonra alıo· 
tlL ''laıt " 

mıştak. İzmir - Bornava ara· yen miktarda avans yatıracak· 
sandaki otomatlk telefon şirke· lardır. Teldon makinesi mev· Panayır ve Spor Sa- Ve Arkadaşları 
tinin devreli hattından istifade cud olmıyanlardan konuşmak haları Nerde Olacak .. Bazıları ~f·•bkOm Oldu h~t. l> tı (Ton) beeabile yapa· 

lt to.ı11
08t• Dıildfirü Bay Naoid de 

t~ kaç kilo olduğunu mü· 
....._ y' oğretmekle meşguldür. 

... IJD t 1 

latlyenler tele(on şirketi bina· ı• ... 
edilmek istenmiş, fakat bu ynz sındı açılao hnsuei hücreden Arsıulusal İzmir panayırının 
den eesin hafif geldiği anla· konuşacaklardır. Geceyarısından karoldoğn yer için h1Zı itina· 
şılmıotır, bu kısımda da hat çe· eoora olan ucuz mohavertlerln lar yapılmış •e haber aldığı· 
kllmeğe başlanmıştır. Bu akşaın 1zmlr'e de teşmil edillb edil· mızı göre paoayıran yaog1n 
tesisat bitmt• olacak ve son de · 1 h yerinde yapıl11cak kOltftr park 

...... ş. 00 ...• 

... , •..• ,..a ... 
~ Ş k v m yec~~ı ıanüz belli değildir. 
Slı .. !"---._ a acı nemeler yapılacaktır. Umumi Mayısın ilk gOnünden ltiba· içinde genle bir eahada teeM 
ltti,, 'd ------- b• b il b l muhabereye b11olanmak için ren umumi muhaverenin bao muvaf'k görQlmOştOr. Bazı mO· 

Türkofis 

(\L ıe e Emlaki ır roş r azır ıyor. hendleler; ati için panayırın 
\J'tlh posta, telgraf ve telefon genel lamasında hiçbir mahzur kıl· 

""'a A .d Türkoffs merkezi hOtOn lh almdlkl yerini mut1fık bulmak· 
S 1 Kanun. racat evledmlzin adreslerini ve müdürlüğünden talimat beklen· mamıetar. Fakat hunun için 

~ '-tly d mektedlr. genel mOdürlüğün talimatı tadırfar. Şehrin yeni yaptmla· 
11ed e e Türklere ve Tür· ne üzerine iş yaptıklarını gös· İ cak plAnı irin •ebrln iman 
~ •. e S Şehrimizden Ankara ve B· beklenmektedir. " v 
~~ h Qrlyelllere ald olan teren bir broşür hazırlamak· programında onbln lira, moh· 

~~ddeu..;kkındakl ltllafoame tadır. Bunun için Jzmlr Tlca· Tı· ca ret Odaları Genel telif yerlerde yaptırtlacak ıpor 
'"'it ~ 11 •hı ıy uzatılmasına ret odası, fzmlr'dekt lhncat sahaları için oobln lira tahsis 
'"-: ~~Qtıyca kabul edilen .. evlerinin adreslerini gönder· edilmesi mot1fık görftlmavtOr. 

~, ... gelmitllr. mittir. ~ Kongresine Hazırlık.. Kaçakçılık 

~TAYYARE SINEMASIT~ıerou:3ı5ı Mıntakamızın Diİckleri Raı)orlarla Afyon Davası?ahugiio 
'-~e . Bugün Devam Edılecek .. 

..... .._'1sırnin En Bilyftk Sinema Mnsanıeresi• Kongı·e ve Bakanlığa Bildirliriyo .. 
81~ akademisi azasındaıı ı>JERRE BENOIT,mn ..... 

Ticaret odaeı umumi kAtibl 
şaheserinden alınan 

s • • Bay Mebmed Ali, İstanbul 

'~tıoc~iuscko zeongiov. can büyGük, coemculıete~clmef irliıııı~·.. oda umumi katilıl ile birlikte . 
J..J( Ökonoml Bakanlığınca Anka· 

ra'ya çığmlmıştır. 

h. l\.tltıe B Kongre baokanlığına ve Ba 
"~th.. Ua • Harry Bnur • Spinclly • Germainc 

Ticaret odalarının; Türkor le 
şubclerlle irtibat şeklllcrl de 
odalar - kongresinde görüşüle· 

cektlr. Odılarıo; of le oobelerlle 
istihbarat lştnde blrllkte ha· 

reket r.tmeleri n yardımda hu· 
lunmaları faydalı görfilmeıkttıdlr. 

Derince npurlle bademlçl 

eandıklarında Rat1na 'ya Af. 

yon kaçmrken yakalanan Jo· 

zef Pardo ile arkadışlarının 

lhtl&11 mahkemesinde duroo· 

mılarana bugün devam edile· 
cek n 34 eıhld dinlenecektir. 

Kordon'da "'0 krml•ğ• verilmek üzere şehri · 
-.,İ8tf ı_ •• p. Richard Villm gibi en ) aksek Fransız mlz odaeınca mühim bir rapor B k " s "'l er1 ir aç Giin oora ıu &Jfı.' nın temsil ettikleri · ve ROD SANDOR ve hazırlanmıştır. Bu raporda Ege 

lııhi ar 
l'ttN Rlv1ç ve ÇiGA orkestraları ifo NAPOLI- mıotakası tüccar ve mOetahell· DepoyuNeden'rutmadı Vaziyet Değişecektir .. 
"ıit h ~1arlucılnrınm iştirak eyledikleri ve bOtOıı iz. lerlolo muhtelif dilekleri yazı · inhisarlar idaresi oobln tO· Atlı tramHyların seferleri 
~~ lı il kının göreceği Musiki • Aşk _ Heyecan • Hurp la iır. Muhtelif kıza odaların tfin denğl alacak b6yüklilkte 1 Mayıstan itibaren tatil edlle· 

8Yıu filimi dan selen dllek raporları da bir depo klralıyacak ve ha cektlr. iki gilo eonra beledlyeca 
~Q ·· ~ ayrı bir rspoa halinde kongre· depoda tOtünlerl l~leteccktl. Alaancak'tao itlba.eo tramvay 

\t DQ A YJU<..;A } ye ve Bakanlığı gôoderilecektlr. Kiralanan bir depo için EmlAk raylarının eöktOrOlmeelne bao· 
'-" uunya Havadis eri 'fnrkre so··zın ve eytam bank.sına beoyaz Ura 
~ ~ Varldıtları az olan bazı fazla verlldlgl için depo ba,ka· lın~eaktır. 

:"n11ı: 
1 

SEANS SAATLERi yerlerdeki Tfcarct odalarının eına verllml~tlr. Bu yüzden ~ehlr meclisince atlı traaa· 

Geçenler'de eebrlmizde ya· 

kalanın eroin kaçakçıl1rınıa 

lbtleu mabkcmeılnde duruşma· 

tarı bltmlotlr. Anah Ahmed 

bir yıl hapae Te 200 lira para 
cezaıına, Emin o~la Bidayet 

bir yıl, 11 ay bapıe 233 llrı 

para cezasına, Rlfat oğla Dey· 

nekçl Emin bir yıl hapee 200 
Ura pıra ceıaeına mabk.ôm 

edilmi11lerdir. Bidayet fll'oln 

mObtelbı olduğundan mahkô· 

mlyet mQddetlnl bltlrdi~teD 
eonra mahkeme kanrlle aynca 
altı aydan aşığı olmamak üzere 

bir hastanede tnktf Te tednf 

edlJecektlr. Arsalı Ahmed'lo 

karm bayan Hatice Ye Emin'ln 
karısı bayao Hikmet hakların· 

da berıet kararı verilmlotlr. 

Mektehliler .Adliyede 
Balldbey mektebi eon ııaıf 

talebeal dün Adil yede den tıt· 
blkatt yapmı,lırdır. 

N ISA N 

1 

'-~· 5 -. 17 - 19-2l,lS DİKKAT: llergün eon ~l,lS d.1ha kunetU odalarla tevhidi inhisarlar idaresi depoyu aça· vaylar yerine lollyecek nııtalar 

~ 3°13-Ifihle~~ıru ~an~ (Ucm h:a:lk~~~~a~n;s~ıd~ı;~~)~~Te~b~a~z~ı~o~d!a~~~r~ın~d~a-Z~t~ra!a!t~o~d~·~·~Jro~a~m~ış~,e~whu~raard&a-J~~de~n~«~e~k~tilu·~~h~ı~k~k~ı~n~d~a~k~a~~~i~k~•-n_r~n-r_il_ln~c~l~p~~~~-~~~~~~~~~~~ 
11.a larlle blrle•tlrllmeel mevzooba· t"'ol·r~ı fat•nhı,l'• -:-- • ~-- ı.._.:ıı __ r .,, .,, · · 

•Ye eeansı. Flatler 25 - 35 ~"° lr:nrnd.... .. u " 
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lngiltere istiyor! 
Yunanistan Krallık ile 

idare Edilmelidir. 
~~~--~-..... ~-·~----~~~ 

HOkumet taraftarı "Prola., 

g11.etesl geçenlerde eayını dik· 
kat bir Londra telgrafı neşret · 

mitti. 

Bu telgraf ta " Ually Tele · 
grapb ,, gazetesinde Yunanistan 

vaziyetini gayet iyi bllen bir 

zata atfen fııtişar eden bir 

mektobdan bahsedilmekte ve 

mektubun mQoderecıtı hakkın · 

da şu izahat verilmekte idi: 

Buna göre bo zat 1 mat 

hAdieeet etrafında ecnebi gaze· 
teler tarafından yapılın müta· 

leel ... rı mevzuu lııbeettikten 

ıonra şo netlc,.ye varmaktadır: 

" Yooınlstan'da cümhuriyettn 

ilioından beri 5 lbtll41 ve mil 

teaddld karışıldıklar vukua gel· 

miş bulunmaeı, cümhurfyet re· 

jtmlnln muvaffak olamadığını 
göatermektedlr. Bu memlekette 
tabii şeraitin yeniden vücod 

bulması için yeg4ne çarenin 

bir an evel krallığına lıdesldl,, 

Diğer taraf tan u Britlcb R~· 

vlevv " de ayni mes'ele hak· 

kında ayni neticeye "aran bir 
başmakale yazmaktadır. 

"Pıola11 gazetesinin ulogiJlz. 

ler, memlekette sağlam bir re· 

jfm kurulması için yegane ça · 

renin krallığ•n iadesi oldu~unu 
tel.kin ediyorlar . ., başlığı altın 

da neşretti ğl bu telgrafı o talı 
lilloe hasrettiği başmakalesi ode 

evveli « Dılly Telgraph ,, 

da çıkan mektob Hhlhloln hü· 
vlyetinl araştırarak şu ııetfceye 
varmaktadır. 

Bu zat, ağlebl ihtimal Elen 

donaomaeını ıelAh için ,eten 

bir lnglllz bahriye heyeti of n 

başkanı olan amiral Carr'dır. 
Amiral Carr, miiteveffa kral 

Koatantln'ln ve bogQo kral 

hanedanı azaeınıo şahsi dostu 

bulunmakta, fakat bonunla be 

raber lngiltere'de kendisi oe o 

kadar fazla t"hemmf yet verU 

memektedir. Bundan ötOrti, İo· 
glheren'n en çlddi gazetelerin· 
den bldelnde neşredilmiş ol· 

maeına rağmen bu mektuba 
bii) Ok bir ehemmiyet atfolona . 

maz. Değil ki, prolaoın mevzuu 

bahsettiği gl hl, bir İngiliz tel 

kini telikki olunabllelo. 

M Brhleb Realeb,, ya gelfnce, 

bu mecmua da logllterenin resmi 

vr.ya yarı rf'smi düı:üacelerlof 

aksettiren f'bemuıfyetli bir rnec· 

mua değ i ldir. 

Binaenaleyh, bu f lklrleri in . 

ı;ttllz ıfyatıal mahaf IUne atfet 

mek doğru olmaz. Fakat böyle 

dahi olea, bu mes'elt'lr.r tama 

men Yuoanlıtao'ın iç siyasa· 

ıına ald bir ınt:s'ele olduğun 

dan her hangisi olursa ohıun 

hiçbir ecnebi diişOoceslolo bu 
işte zerre kadar kıymeti bu 
lunamaz. 

"Heıtlı" bundan sonra bay 
Çaldarls ve bay Kondiıts tara 

fından yapılan beyanatları na· 

zarı dikkate alarak bunlardan 
kralhğıo fadeel gibi bir meı'ele 

mevzuu bahııolmadığını ve bo· 

gGo de böyle bir meı'elenln 

. mevzuu baheolmıvacığını ıöyle· 
mekte ve tın neticeyi çıkarmak· 
tıdır ki: 

.. Diğer taraf tan Elen ordusu 
da böyle bir af yasayı terviç 

edecek gibi görünmemektedir. 
Blrloci kolordu komaodaolı~toı 

general Panayotakoı'a devrey 
terken general Petrtdfe neşret 

tlğl bir yevmi emirde ordunun 

ciimariyet rejimine olan eada 

katini, hiçbir şüphe götOrmlyen 
cllmlel,.rle tebarüz ettirmişti. M 

Bu vaziyette devletin istikbal· 

deki slyaea bakımından, mea'ele· 
nln hOkumet ile ordunun niyet· 

lerl hakk1Dda sarih tezahOrata 
malik bulunuyoruz. Bu teza · 
borat, yeni btr mea'elentn mev· 

zobah!edllmesl korkosono ta· 

mamen ref'edecek mahiyettedir. 

Bu meı'elenln vacuda getire· 
ceğl birçok lhttlittan maada 

böyle bir iş Venlzeloı ile bera· 
berce fhtllal bezırlıyao diğerle· 

rine, vak'a geçtikten sonra halt 
verebilf'cek ve dahilde yeni ye 

of ayrılıklar vücuda getirecektir. 

Havagazı ihtilafı 
HaV1gazı şirketi tesisatının 

belediyeye devri mes'eleeinden 

iki noktada ihtilaf çıktı~ıoı 

yazmı~hk. Bunlardan birisi 

memurlara birer yılhk maa"ları 
tutarında ikramiye verllmeıl ve 

diğeri stok O"alzemenin satın 

ahnmasıdır. İbtflifı Bayındırlık 
bakanlığı halledecektir. 

Güvercinli Haydutlar. 
-

'?) '?) '?> 
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korkan, meyus, mane11 yıkılmıt 

bir insan vazlyettndeydlm.. Bn 
bayatı tanzim etmr.k: lbımdı. 

, l'ıkat ondan evvel de bldoi 

kurtarmak 14zımdı. Bu ~. Ne

l vln'ln tl kendlıi idi. 
Nnlo, yıllarca ; heni bekle· 

dikten lönra tohum vermeden 

ıolmue bl;-°Çlçek gibi ön0m6z· 
den kaybol~uştu. O, benim 
yaşadıAım denenin bütftn ha · 
klkatlnl biliyordu. BattA İetan · 
bal'da bulunduğum müddetçe, 

yanımda bir arkıdıt me•kllne 

.~~ .... 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

geçml,, biç belli dmeden, 

benim kıuıyao yaralarımı lfı· 

dnlye çalıomışh . Kendi a~klDı 

çiğneye çf ğoeye gösterdiği bu 
fedaklrltk, hissediyordum ki, 
onu gdnden gGne htrpahyor, 
kırıyor, incitiyordu. 

Onun da bir kalbi vardı. O 
da yıllardınbert seviyordu. Göe· 
terdlğl !eragat, nihayet bir 

aksülamel yapacaktı. Nitekim 

ben lzmlr'e g~lmeden evvel, 

o da baatalanmıştı .. Nahif, içli 

bir kızdı Nevloclk! .. 

r ~, (}. ~ ~ ~'::#~ ~ "'5~!;} ~ :.f i Tuna Konfer11 'it~ .i~ \T 7\ . li_,_,,• ~ ve Almanya. 
Dördüncü 
Hafta ~ 
Atkoşuları . ----... ·····---Cuma GftnO Bahse 
Girenler Zarar Ettiler 

Yarış ve 11lah t.ncilmenloln 
dördüncQ hafta koşuları gOul 
bir havada ve kalabalık seyirci 

önünde Cnroa gOnO yapıldı . 
Koşolarıfan elde t.dilen netice· 
ler dolayHlle bu haftaya (Sor 
prizler haftaııt) deoebllfr. Favo 
rtlet için bahea lıtlrak eden 
lerden çoğo zarar etti. 

Tay deneme koşusu olan ilk 
koeo Qç yaşındaki yeril yarım 

kan İngiliz erkek ve dlıl tay· 

ları mahsustu. ikramiyesi 6:15 
Ura, mesaf,.el 1400 metre olan 
bu koşuya 10 tay girdi. (Can) ııı 
birinci g~leceğl beklenirken Bay 

. Kemal'Jn (YOksel) adındaki ta· 
yınrn birinciliği kazandığı, gö 
rüldO. Bay Fahri'oln (Alemdar) ı 
ikinci ve Say ROstem'ln (Ay· 
han) ı üçüncü ~eldl. 

ikinci koıu Handikaptı, dört 
ve daha yukarı yaetakl yerli 
yarımkan ve ballskao arap at 

ve kısraklara mahsustu. lir.ra· 
mlyt>sf 255 Ura mef!a(esl 2600 
metre olan bu koşuya dört 
varımkan arap ati girdi. (Sada) 
mn bu hafta da birinci gele 
ceğl tahmin edilirken cokeyloin 

yolda ~trbacmı dO~Ormesl yii· 

zanden en geri kaldığı görül 
dü. Bay Rızı'nın (l:iakao) ı 
birinci, bay Kemıl'ın ( A lder 

vlş) 1 ikinci ve bay A. Galibi o 
( Alceylan)ı üçuncü geldi. 

(Güzel İzmir koşusu) olan 
ftçQncil koşu; dört ve daha 

yokau yaetakf hallıkan İngiliz 

at ve kısraklara mahsuıto, lk· 
raml,,eal 1148 zira mesafesi 

2400 metre idi, ıhı hayvan 
.koştu. Bir eQrprlzle Bay Ah· 

med'ln (Grındeza) ıı birinci. 
bay Akif 'in (Marki) al ikinci 
ve (Bekir) ı ftçftncO geldi. 

Dördftnccı koşu dört ve daha 
yukarı yaşdıld yırım kan lngf. 
llz at ve lneraltlara mahsosto. 

İkramiyesi 545 lira, meeafe 
2400 metre tdl. Altı at ve kıs 
rak koştu. Bay Ahmed'in (Yıl · 

dırım)ı birinci, (Ceylin) ı ikinci 
bay Rfletem'ln (Suba)!ı Qçüncft 

geldi. 

Beşinci koşoya aç yaoınd"kl 
yerli, yarımkan arab ve halis· 

kan arab erkek ve dişi tayla· 
rıoda.,.. dördft girdi. Kooonuo 

ikramiyesi 320 lira, meaafesl 
1200 metre idi. 

Bay Febml'nln (Oktay) ı hl 
rioclliğl, bıy Hakkı'nın ( Ka· 

der) l tkloclllğl ve bay Mosta· 
nıo ( Dilber ) 1 dçQncOlftğtl 

kazandı. 
Haftaya mohaeebel hususiye 

koooları yapılacak ve ilk bahar 

koşoso bitmiş olı cakhr. 

Evlerine gldlb yatağında onu 

gördiiğOm gftn, •lcdanım yerin · 

den oynadı. gözlerime loana· 

madım. 

Nnio ne kadar eolmoo, oe 
kadar değişmişti!. 

hte bo, akeülımelln etdde· 
tinden llerJ geliyordu. Nevlu, 

heni teıelll etmeğe, beni kor· 
tarmeğı çalıoırken bllAkl! ken 
dfslnl kaybetmlotl. O gftnden 
sonra aıtık kafamda yrglne 
11bit nokta olarak Nevin kal· 
mıştı.. Oon kurtarmak, yaoat· 

mak 18ıımdı.. Akııl takdirde, 
ölecekti.. Buna tıhammOIOm 

yoktu.. Bundan mes'ul olacak· 

tım. Genç bir kıza, seven bf r 

kıza bu kadar ıstırab vermek, 

çok canavarca bir it olurdu! . . 
Günlerce diişüodüm.. Bu 

düşiınceml, lımir'de kuıra 
bağladım: 

Cuma Günü lzmiı·'de ~. · 
Yapılan Spor Hareketleri 
Futbol ve Bisiklet Yarışlarında Kim· 

ler Kazandı? Goreşçiler \ 'erilen 
Ocrslcrclen istifade Ettiler .. 

~~~~~~--~~~~~~-
Cuma r;ünü Aleımcıık stad· oyunda görüldü ki A takımı 

yumunda fudbol ve bMklet ya· birkaç yer müsıesoa , fena bir 

r.şlart yapıldı. Öğlede11 aonra kadro değildir. Yeler lr.t o 

başlayan Buc11 K S.K . B takım yerl«'rde tamamlaomış olsuo. 

Jarı yarıııoda, son deıklkalara 8. takıwı bu ıefer iyi tt.şktl 

doğru 2 3 Oi!t vazlyett~ olan edilmemişti . Onur\ neticesidir kl 

Boca'hlar, beraberliğe dü,ıük· bu tıkım altı tane gol yedJ. 

ten başka yenilmekten kurlu Halk sahasında yarışlar 
lmışlar ve oyunu üçe karşı Burnava - Parkepor takım · 

d<Srt sayı ile kaybetmlşl~rdfr. ları arasmda yapılan tornava 

Altay·A.t ınordu B takımları yarışını 5 O sayı ile Burnava· 
yarışı son dakikalara kadar Al· Jılar kazandı . 

tay'm 0-1 lehine iken Altın· Aydın Demlryolu . fürefpaıa 
ordunun oftıayttan kazandığı bir yarışması da 2 4 sryı He Aydın 

Bisiklet yarıılanoda birinci gelen 
lzmirepor·dao Kazım 

gol Altay 'ı Ostlakten beraber· 

llğe düşQrmQetür. Bu oyon bao· 

tan sooı kadar aronç dölenmlş 
ve her iki taraf, birbirini bitik 

dOşürmek için çok uğraşmıştır. 

A ve 8 Muhtelit Yarışı 

Gflnün son yarııı, her ko· 
lQbden ıeçllerek m'ydaoa gf!tl · 

rllen A ve B muhtelit oyunu 
teşkil edtyorııu. 

A mohteUtfne, bu sefer Al· 

tınordulo ;Adil de alanmıştı. 
B muhtelltlode ise geçen haf. 

taya nazaran daha başka değl· 
şlkllk göze çırpıyordu. Otuz 
dakika goleQz geçen oyan bun 

dan sonra ı,ıekllni değiştirdi. 

Vahab, Said, Fuad komblnezo· 

no bu haf ta daha ziyade mu· 

vaf fak oldo. Devre bittiği za. 

man A mubtelitt rOzgAtın yaı · 

dımı ile ancık Ud gol yapı· 

bflmfıtl. 

ikinci baftıyımı bışlandıkta 
A mobtelltt topa kontrol ede· 

rek 4 gol ıtmıo ve B mnkte· 

lhinln yaptıpı bir gole karşı 

oyunu 6 1 kazanmıotır. Bu 

Nevln'le evlenecektim. Onı, 

yapttjtı lyillklerfn karşılığını 

gösterecektim. lkl ay sonra 

biraz kalkm•ı ve tebdllhava 

için yıloıı olarak lzmlr'e gel· 

mitti. 

Demlryolouun Ostünlüğft ile 

bitmiştir. 

Bısi klet Yarışı 
Saat 15!:10 da Alsancak stad· 

yumuodaıı başlayarak Manisa 

yolu üzerinde gldlb gelme 38 
kilometre üzerinden yapılan 

mukavemet yarışına lzmfrspor· 

dan Kazım, Süleyman, Cevdet, 

Nuri; Ahay'dan Ahmed, Bay· 

ram, Pol; K. S. K. dan Rirl 

Korelol, Altın ordu 'dao Ziya; 

Manisa Yıldırım ıpor kulübün· 
deo İsmail glrmlşlerdl. 

1 O kilometresinden fazlası 

döoemecll yoluş olan bo yarışı 
birincilikle Jzmfrspor'dan KA· 
zım 1 saat 23 dakikada bitir· 
mlştlr. 

İldocllfği gene lzmlrspor'dao 
SOleymıo 1 ıaat 28 dakikada, 

üçQnciilüğü de İzmlrspor'lu 
Cevdet 1 ıaat 30 dakik.da ala· 

rak yırış derecelerini kendi 
kulüblerlne mal etmişlerdir. 

Müteaddit yarışlarda birinci 
gelen K . S. K. lı Rlrl Pol de 

14stiğl patladığandao ancak 10 
dakika sonra gelebllmlı ve dör· 
diincd olmuotor. 

GOre~ çalışmaları 

Uloaal gdreş kaptanı bay 

Salm'ln pereembe ıünft akşamı 

Altınordu kolbondeo giireşçİ · 
!erimize gösterdiği metodlardan 

gOreşçilerlmlz çok lıtlfade gör· 
mftşlerdir. İlerisi için iyi ele· 

man kazanacak olan gdreşçlle· 

rimfz tem maoaelle oyunlardan 

lıtlfade etmek tçtn bay Sılmtn 

lzmlr'de kılmasını istemekte· 

dlrler. Mıntakı reisi Vali Ge· 
neral Kizım Dlrlk, Sılm'ln 

İzmtr'de kalmasını umumi mer· 

kezden temin edene İzmir bu 

sporda da çok ileri gltmlt 
olacaktır. 

esmer göriinOoönö seyrediyoruz. 

Sonra gözlerimiz, Kareıyaka 'ya 

doğru giden beyaz bir vapurun 

peşine dO"ilyor ve blr mtıddet 
ono takib ediyor .. 

-···-- Başı l inci yGzde 
11ılıkh yardım mlBBk• ık 
meı. loglltere'ye r;n11oct: 
dr.vlet lokarnodaldnde.n 

herhangi bir teabbO ele 
mekten imtina etmektedlt• 

2 - loglllz 1ı·raosız h 
lstlşad misakı Tuna mil• 
akdinden sonrada merlyttle 

lacaltmıdır? 

İtalya şıı cevabı veroıteıf 
- Almanya da d11btl ol 

hıılde biiUln alakadar deri 

ademi müdahale mf sakın• 

rak ederlerse lngllfz Fraoa••· 

yao fstfşarJ mleakı uf h•Y"' 
lacaktır. 

;ı - Ademi müdahale aı 
ademi mftdıbale taabbOd 

tarifi ile iktifa edecek 

yokaa mutlaka karşılıklı 1 
mi11klarıoada mı lııtlnad 
cektlr? 

halya'nao cevabı şu olfll11 

- Mokavelenln prene1P1 

teminat altında bulundO 
fçln hususi mlııaklırıo 

tavsiye edllmle olmakla be 
keyf lyet akitlerden h •rbl 

karar1Da bırakılmıştır. 

4 - Ademi mfldıh•1 

kat'i mıı.naeı nedir? 
İtalya, Fransız · haly•• 

tokolunon metnine tsd0 

cevab vermiştir: 

- Bo protokolde 
letlerio birbirlerinin 

akfl f 
ar•-'' 

el mamhğına veyahod ıf 11 , 

içtimai rejimlerine dokoO• J 
cek her tOrlft hareketten~ 
propagandadan letiok&f e 
lerl taabbiidft derpfo oıoo 

tadır. 

5 - Tona misakının 1 

kinden aonra uluslar torO 
nuo rolii ne olacaltur? 

ltalya'nın cevabı: ,ol 
- Bu rol uluslar k0 

mteakı Ue tayin edUmlotlr· 

Almanya ilk Oç cef 
0 mutmain olmu" ise de ıo 

sine itiraz etmiştir. ..J 
,efr.' 

Almanya'nın Rom• tİ 
bay Fon Haezel, bflbaell 

yadan şuoo sormuştur: dl 
- Avusturya hüktlflle ti. 

kendi vaziyetini totm•" ;;J 
ecnebi bir askeri maı•b ol 
mQracaat etmeıl ıdeDJI ~ 

ldlt· hale ee11ını muhalif ID 

Turing Kuln~O
llk Gezintis•·· 

ıob 
Turlng ve otomobil k0 ılı 

terdb ettlgl ilk ıeyah•' ~ 
müzdetl hafta cum• ~ 
Bergama'ya yapılacak, Be:.~ 
linUlklerl gezllecektlr. g.o I~ 
faal komlteel dQn Til'"

0 ..,1 
toplanmıı, ıeyabtt progrtl 

basırlamıştır. 

Devam edemedi, 8
119111 İ ,,.,. 

- Söyle Ne vln · ded 

mümkdn oleaydı?. . dlı 
ıte 

DüodndQ. Par~eğı ~ 

gosterdl: ıef"' 

- O gelince bereeyl 86ylt · 
yecek, elimi uzatauğım .. 

Diyordum .. Fakat benim bir 

Nevin, benlw konuımamı 

bekliyordu. Aramız:dakl eOk'lit 
gösteriyor lı.i, ILonuım•A• bat· 
larsak çok içli konuıacoğız .. 
Birdenbire bir Eilbap yerioden 

- MümkOn olsa; Gö• •" ' 
şu dağın tepeılode 1•:J:O,ıı'el 

orada ölmek lııtflrdllll · ~~ 
dilıOnftyorom. Oraeı da rl 

çocuğum bulunduğunu ona 
babu vermiyecektlm .. 

fzmlr'e geldiği ilk gOnüo 

akşamıydı. Göıtepe, gözlerimde 
bir baoka tilrlft gOzel z:5rftnfl · 

yordu. 
Nevln'Je beli bahçedeydik .. 

Deniz, ayat...lırımııın altında, 

koyu yeıtl bir kadın ereği ~lbi 

enrulnb duruyor, le ara·&ıra 

beyaz lı.öpüklnden zarif jarl · 
terlerini gösteriyordu. 

Ufukta bir kan gölgesi ahın· 

da Yenlkalenln eemer, koya 

fırhyacak... · 

'e düoünQyorııon Nevin? 
Dedim. İnce, zayıf oomzlıu· 

nı kaldırdı, gGldQ: 

- Hiç Nazım .. 
0 f'dl., 
- lzmlr'f seviyor musun 

Nevin? 

Diye sortJom.. lçtnl çekti. 

Kederli kederli gene gılldü: 

1
. - Evet ·diye cevab verdi· 
İzmir çok gOael... MOmkün 
olsaydı ... 

•" .11 Oraeı da kalbi yıkılılJ 11' 
ıdtıd 

yata doymadan g 
fneaoın. . . cırr'I 

Simdi bilfı o eöıler' 04' • rt•••- ..t 
rlml bir dikenlik 0 

1,, 
ıöker, çıkarır gibi, pırçl tır' 
ta denm ediyor. Silp•P ... ı~ 

P 
.... .... 

mış değil, k•zan g 
O ne seatl, o ne derf P 9 lf6 

lltıtll· yarasıydı, o ne ao rdO 
bir aual mi bek111° 

1 
birdenbire bu mevzu• ~ t 

Sftkunetle deHIP ed•~ 
_ SoDD 



MemDelket OuytYJkOarro !fyon 
asıl 

'ı Yurdda 23 Nisan 
= Bayramları. --------------------------------1111!11 __________ .. Gördet, (Haıud) - 23 n 

Bayram Muğla'da 23 Nisan Bayramları. Aydın'da Hn bıyramıarı hurıdı dı bey 

\1 et işti rilir'! 8 l şenliUerle katlulandı. Kaymak 
Ueryerlle ...-~......_} e ediyeye bıy Mazlum ile bGtGo mema 

f • G • • Borcu Olanla- ların mektebe ~elerek talebeni 8 - - ..... ~··---
erganıa'h Bir Oku· 

tullluz Cevah Veriyor 
tıu 23 4·l93G tarihli ve 0193 

yı eçmıştır. ra Bir Kolaylık.. bıyramıaranı kuı1u11dııar. ço 
--••• .. • •-t .. --- coklar dı mınzumder okud 

lll•talı 
'•hır gazetenlztn be~incl 
ı,0 eelbdekl ( Afyon naeıl top· 

ır 'e 1 •it nası eaklımr?) Başh~ı 
ltıd•kl d 

tıı~ı ört maddelik yazı . 
~ıllll 0knduoı. Çok güzel y• · 

ı~tır F k b k g!ltd · a at lr şeyi no san 
f ltıllnnı. Afyonun fazla mor · 

lçlrı Yıtnl far.la flatle satılması 
rı,1 •e•ğıda yazdığım şartlara 

Ç
ett edllr:neel ltlzımdır. 
IQıe • 

~~Yll 'e toplama aletı H1tcı 
oı,, :de knllaoılan aleti yazıh 
dtgı a gördom. Banu görme· 

ltıeylllden buna dair birşey diye· 
eceğı 

de~lldı ın. Ancak iş alette 
~ r. füae hüner eldedir. 
•ka•dı 

Alaçah (Hususi) - Boyram 
fevkalade tezalıtlratla geçti, 
mektebde guzel hlr müsamere 

verildi. Çocuklaramız çok mu 
vaffak oldular. .Milli rakıslur 

çok gOzeldl. lia~okutan bay 
lemaff le mesai arkada~ları ve 
yavrular takdir P-dildller. 

Bayındır (Hususi) - Bayram 
halk ve çocuklar1 beraberce, 

çok parlak tezahüratla tee'Jd 
edildi. Muhtelif yerlerde top · 

lanıldı, tebrikler yapıldı. Genç· 
lerblrllğl muzlkaeı çalıyordu . 

Kaymakam bay Itemzl Ülkü, 
belediye reisi bay Kaol ve 

mftddelumumi bay GO.ndoğdu, 
gflzel söylevler söylediler. Mer· 

kez mektebindeki gürbüz ço 
cuk mftsahakası çok alAka lttıtı, oı, diğer mes'eleyl an· 

llltlfl k. lluaıeli'de usul baoka gördQ. Kazananlara ikramiyeler 
idi verildi. BUdhare spor eebatnnda 

lGtlAd · Anadolu'da bıeka 
11 Or F çocuklar arısında yarışlar ya· 

d,b 'akıt Rumeli usulü 
a gnıeldlr pıldı, mükafatlar dağıhldı. 

Çfit1ko • Bu güzel günde bayan Sa· 
bebı t ' luymetl ıazladar. Se· diye Mebmed, bayan Ayşe 

ae gQ d 
•otı,, b Qzlerl saat 12 den Abdurrahman, bayan Moazzrz 

Muğlo, (Husuııi) - 2:1 Nisan bayramları Muğla'da da büyfik 

şenliklerle kutlulandı. Gündüz müsabakalar yapıldı ve gece de 

Halkevlode müsamere verildi. Ortamc'kteb ıalebeef tarafından 

\'erilen müsamerede (Yaman) adlı ply~sf de temsil r.dfldi ve 

geneler alkışlandıl r . 

ödemiş'te Kalkınma ve 
Bayı dırlık Hamleleri. 

Eler Sabada Müspet Bir inkılap işi
nin Yürüdüğü (;örüliiyor. 

Caae 1
11100 

çizmesine başlanır. Öber, bayan Sıdık Rasim, ha· 
t"etı~etı hıtmar;ıodan btr eaat yan Cemile Şeref, doktor bay Ödemiş, ( Busnsi) Ödemiş Ödemiş, Bozdağı, Adaglde, 

hı'•kıı kadar çlzmP- ameliyesi Rasim, doktor bay Yaelo, dok· keıası her lıalnmdan ileri ha Adagüme, Badl"mye, Kiraz, 
~d•r ırki, akşamdan bir saat reketlr.rde hızını almıştır. Öde. Taylı, Birgi, Kaymakçı ve, Ye 

gtı tor Abdurrahman ve müddei · 
'dıı r> neş rlzllen sQdQ gôr· mi•, bayındırhk, eFenllk, kül· nfceLo"yr·od"' spor k ı · (',tt "' umumi bay Güodoğdaran'ın "' .. u "• urum arı 
lıkt • ., • eaf gcın de günea rık· tür hareketlerinde bütün kod ı ıt V'" lzmi r d " ..... ıltı " "' bllyflk gayret ve lılııselt'rl yapı m •- r epor ıe erae 

Aydın, (Hoeusi) - Aı1ri me 
zarlık yıpılmak ÜZ!!re, bel~dlye lar, eöylnler yaptılar. Gece d 

mekt~b ealonundı gfigcl bi 
mallarından Tdltdede yımodald 
bir eebze bahçesini meoafllumn mfteam •re -.erildi ve yavrula 

takdir edildiler. 
mlyeye tahstsl onayladı. Halka 
kolaylık olmak uzere bundan § - 23 olsan bayramlır 
mora, mükelleflere borçlarrnı Foça k.az.eınıo G~ren köy6nd 
gösterir karne dağıtılması ve parlak bir surette kutlulanmı 
bt'lediy•· rfüıumlarıoın ·Ağustos ve köy oı:lısıoda bayrak çekm 
ve Son ktlnun aylarında iki mera~iml yıpıldıktao sonra kö 

taksitte tehell edllmeelol ve bt>r okutaoları h11y Mustafa Ôıcın 
taksit gelince mftkellef lere fh. ve bay A vnl Ganca tarafından 
harname gönd«"rllmesloe karar birer söylev eöyleamlıtir. Bun· 
vrrdi. Kurultay, mflteahhidlt dan ıonra köy halkından bıy 
yapılan Elekt!rlk mukavelesini Ekrem de 23 niean'ın bOyOk· 

de onayladı ve mali muvazene 

encümer.loln tekllfi üzerine 
bf rçok tahsili kabil olmıyan 

~eki alacaklın terkin etti. 

yapılmaktadır. Ödemle · Tatal, 

kiraz, Sulmll, Alaıehlr, Ktraz, 

Doğancılar, Alaşehir, ararıındakl 

yollar da bitmek ilzeredlr. Boz· 

dağ · Allıhdiyen, Salihli, Boz· 
dağ Çavdar; Adaglde · A vacık 

kö~k . Aydıo yolları dı yapıl· 

maktadar. 

Köy Andaçları 

:l - Y enlden AdııgO.me, Ba 

demlye ve Plrlnççi'de andaçlar 

yapılmııtır. Bunoolı kc5ylerde · 

ki andaçların eayıeı onheı ol· 

muftur. 

lüğfi hakkında söz ıöylemlttlr. 

Gece de hfllfin köy balkı 

Cdmborlyet meydanında topla· 

narak şenlik 'ıpmıtlardır. 

bahıarında (2500)ıygır ve bogı 

enenmlşıir. Köylere metalor "" 
.. e pleyne cinsinden 40 boğı 
daha alınmıştır. 

Okuma oclaları 

7 - :l3 Köyde okuma oda· 

lart açıldı. 

8 - Geçen yıl yapılan Men· 

degOme okulunun iç kıamı t•· 
mamlınmııtır. 

9 - Adıglde'de: Okuma -
konferını salonları. telefon, 

tı, b saat sonra toplanma· vardır. retlnl kollanmakta Jır. Her haf yonuna bağlamıştır. 
011ır •elao1raı eakız pfoklo ------------- ta hattti her gün Ödemiş çev. Spor kurumları, epor hare· Çaylar 
Çı~•t ~ rengi de gayet sarı Bu husustaki yazımın gaze · res\ inkılabın venlliklt'rlnlo ktıtleri ki;y delikanhları ara 4 - Küçük sular ya11sıoa 

yazı · tuvalet kablnıları, gf'zin· 

me, elgara içme yerleri, oyoa 
yerl1 parlua, poeta kutusu, rad · 
yo, ajan terılbıtlle mOcebhu 
örnek ıari bir okuma yurdo 

yapılacaktır. Bo lf ihaleye •e· 

rllml~tir. 

lıııa1c1' e ce•beri mutfıka diğer teolzde neşri Ue halkın müete· gerçeklenme alanı. olmaktadır. aında çok caoh alakalar oyan göre Birgi çayı baştan aı ığı 
ti._ ;rı fazla olur. Zannede f ld olmasım diler Vf' saygı la · Halk, ı;ençlik çalışıyor. Başarı dırmış, samimi temaelara vesi· temizlenmektedir. Birgi, bu te 
ti, Gr~ıye'd ü ı rımı sunarım. lan f;ılerden bazılarmı kısaca ı ı h 1 t ı ı ı ı b' ı h ıı... ''de e en g ze ve ... ,. er ezır amış ır. m z eme ş ıt nce a ~ esen · lO _ Her k'\yde nıeyHh, 

~bııı IQorf fnll afyon çıkaran Bergıama'da zahireci yazıyorum: Yollar: llğl bakımından çok !l"yler ka · meyvaıız auaçlardan ·~hltler 
"ı Yeu1 ı Ul 1 " ... ~ ~·ı.l' 

8 
toprak n en mahir A i vi 1 - Spor kurum arı ~ - Adagide · Ôdemfş, Ada· zanmış ola<'akur. korulukları, şf'bldlo ada ııula· 

• ergıoı k d d 'd ·ı d n d A 5 - Kırazın Wf'thaUnden t h a av.Hın a ar. r gı e . ., etJ eg me arasın a Y· cak, msh •ul •e gelir şehit .u.,. 
''Yııll tr nedense, bu kazada G •• • ı • H d ti dın'a giden üçtıncfi dağyolu ya ltlbarr.n 20 metre gP-nt~Uğlnıfe lerloe dağıtılacaktır. Kalkıam• 
lbtQıftt~ttlyatına müsaade edil ll Ve rcı 0 J ay ll ar• pılmıştar. 4:~ km. uzunluğunda ortaı51 parter il olmak t1zere ve Baymdarlık lşlt>rlnde ülki\ 

'1Jo"l t: 8albukl Yugoelavya - olan bu yolun açılış mera9lmini bir bnhar açılmıştır. in~aat bJr feragatle çahpn kazıunız 
C.\ ~tırıa rekabet edecek an· ? ? ? Vali General Kazım Dirlk 935 harareti~ devam etmektedir. kaymakamı 8. H. Ş. Seç1'io't, 

~/g•ına'dan çıkarılan ıf· • • • mayıs başlaogıcındıt yapacaktn. Enenme candan kothılamayı b'lrç bt 

_.., Ödemiş · Halkapınar da(! yolu 6 - Ôdeml~ kaza!uoda huyıl lirim. 

No.28 
~ •tıı gazetelere vereceğiz. 
a : 'Yeni konan kar~ıhkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmı~, ayrıca örnekler de konulmu(lhır. 

keıttı l{ôkn TOrkçe olan Kelimelerin bugnnkn i~lcnmi~ "e liullanalan şekilleri ahnmışhr: Ash ak olan bak. aslı f\güm olan bOkftm, TO.rk~e '''-':ek,, kôkOndeu 
l\ıı ~kil gibi. 

'ht 
b1ı Ôtrıelt: it- yeterlik Kaide - kural (fr.) regle 

ıı ''-tfe 
1 
lfıyet dolayısile ona örnek: her kaidenin müstes · 

dtğl doı, 1 •erdiler - yeter· nası olabilir. Her kuralın ay· 
!et, 11•lle on11 bu odevl ver· ramı olabilir. 

.\de Kaide - taban (fr.) baee 
~ ini ltı~ 

dG "'e1t. 1Ytt - yetmezlik Kaide - duraç (hf'ykel için 

._...~ lçİ, ~deını kifayeti görfll · (fr.) piedeetal, socle 

~~IAı gô ilen çıkarıldı - yet· Kall olmak - (bak: razı 
'tııd 'tlldOğft için işten olmak) 
' ı. ~ tı,.,euı Kaim - dik (fr.) prendfcu· 

't'-fılt. ' ehliyetli - Yetktl lalre, vt:rtlcal 

tlıdı ~ Çok kifayetlf bir Katm - ayakta (fr.) df'lıout 
t._,lJ~ ÇQlı; Yetkll bir ıdamdı Kaimen - dildoo (fr.) per· 

ı 1 llrllfı~ . ....._ katar, takım pendlculalrcment nrtlcalemeot 

l.~ gtdlllıubıclrler kafile ka· Kaimt'D - ayakta (fr.) de 
~I L•t Yorlardı - göçm .... ler b 1 
11 }ıı l ~ •r ( "' ont, etant, eve 
~t •td1, ••kım tıkım) gl· Kalmen (b~k: amudi) - dl· 

l> ~il kel (fr.) perpendtculaire, nr· 
ı "lbı ..... kırçıl tfcal 
'I~ tı...,.h 

ı,.1 b•kı •kıı, nlul, baknı, 
ı.:'•b~ (:t, 
ıııı •t j 
~ gerı, - ardm ardın, ge· 
4 'bt 
ttı t ..... !Lığı (K 

l'ı el(: kı r ırgızca) 
t._ il ~•hr lllhı kahrına uğradı . 

bt,IQ •na Uğradı? 
~ •ıı - k ~ llth ağnman (Ya· 
llt~: :aılaınını) Alp 
tlb, •hrınıan d t .. or otnnz. 

"hı ordoınuz k. ... ....... . 
~... kıtlık a.,. ....... d· 
·q~~: 1\. ıp 

••rı derya. Denizin 

KAln - bulunan, olan 

örnek: Ak.sarayda kain hir 

bah hane. Aksarayda bulunan 

bir ev 

Kainat - evrnn (hık: l!lem) 

kAln•t (T. Kö.) 

KAkül - perçem 

Kalb - Kalb (T. Kö.) 

Kalbetmek. - çevirmek (Bak: 

tah,11, tebdil). 

örnek: Bakırı altma kalbet· 

mek - bakm ıltaoa Çl'lvlrmf'k . 

Kale - kale. 

Kılem - kalem (T. kö.). 

Kabp - kalıp. 

örnek: Madt'nlerl izabe ettik· 

ten sonra kalıba dökerler -

madenleri erlttikden sonra kalıba 

dökerler. 

Kamer- Ay. 

Kameriye - çardak. 

Senel kameriye - ay yıl. 
Senet şemsiye - gQn yıl. 

Kamer - boy. 

Kameti mevzun eahlbl 

taylan. 

Ktlmll - olgun, erişkin. 

örnek: O, k4mll bir insandır .. 

o, olgun (,.rlekio) bir insandır. 

Kdmtlen - büsbütün, hep 
birden 

örnek: borcunu kimllen öde· 

mişti, borcunu hüsbOtün öde· 
mfştl. 

Kamu!! - kaıııus 
Kilo - kaynak, ocak 

Kauoat - kanağat 

örnek: Kanaatim bu yolda· 

dır, kanağahm bu yoldadır. 

Kanal - ark (bak: cetvel) 

Kani - kenığ 

iirnek: Kalullm ki siz bu 

işin üstesinden geleceksiniz, 

kamğım ki elz bu lşln Qzteeln· 

den gP.lecekelnlz. 

Kanun - kanun 

Kar - iş, kazanç 

Kıirızma, kArazmüde 

anlar, ltbllen 

iş · 

Karaşlna, Urdan, kangAh, 

kardlde1 kArgüıar - lııbeccrlr 

Karabet - bıeımhk 

örnek: karabet 

vardn, aramızda hısımlık vardır. 

Karar - karar (T. kö ) 

örnek: Çok konuştuk, bir 

karara varamadık, çok konuo 

tuk, bir karara varamadık. 

Karha - yara 

Kari - okur 

Karib - yakın 

örnek: Yüze karlh batası 

vardı, yüze yakıo;yanlıeı vard1. 

Karlben - yakında 

örnek: Karlben avdeti me· 

moldür, yakında dönmesi umulur. 

Karibi hakikat - baklkath 
(bık: hakikat) 

Kerlu, 

yakın 

Karin 

1 - dae, ·dec, ~ -

- lmkanıt 

örnek: onun ne demek lete· 

dlğlnl ancak. karine ile anladık. 

onun ne demek latedlğlnl ancak 

lmkımtla aolaılık. 

Karo - kurun, çağ, (fr.} 

~poque 

Kasaba, l - kent, 2 -

(Teşrih manası terim kolunı 

hıra,ulmıotır.) 

Karye - köy 

Kasavet - tasa (bak: gueeı) 

örnek: kas.vettea kendini 

kurtaramadı, l&Badan keadinl 

kurtaramadı. 

Kaeem - ant 

örnek: size kısemle aöylGyo 

rom, size antla ıöylüyornm. 

Kaaretmek - luımak, lu · 
1altt0ık 

örosk: eözO bu kadar kaeret· 

mek anlaoılnıaaını manl olur, 

sözft bu kadar kıaıltmak ınla· 

~ılmaeını engel olur. 

Kısr1 baear - l kııa görü, 

2 (tıb manası terim koluna 

baralulmıotır.) 

Kaalr - bodur, kasa 

örnek: k1Blrftlkame, ka&a böylu 

Kaınt, ail - ulak 

Kaeeam - bölücü 

KHd - Kurma 

örnek: kaed ile yapalmı11 bir 

f ı - kurma ile yapılmıı bh' it 
Kaedetmek - kurmak 

Sulkaet - luyınç 

kaşane - kötk 
K6şkl - nolaydı 

iirnek: KAekl orayı gitme· 

etıydl, oolaydı orayı gitmeseydi. 

Kat'etmek - kesmek (fr.) 

couper, traocher 

örnek: mQcadeleyl kıt'etmek 

için, kavgayı keıımek için. 

Kat'ı alaka elmek - elçek· 

mek, elyumak, llttlk keamek 

( fr.) ceuer ıea relatlonı, rompre 

itrnek: altlnle kat'ı altla et· 

tim, elzlole llltlğiml keıtlm. 

Bu işten kat'ı allka ettim, 

bu itten elçektlm. 

Kat'ı meıale - yol alma 

(fr.) pırcorlr leı dlıtancu 

K.aı'a merabll - ilerh~meı. 

yoldOrme 

örnek: Ynıt yuıı kat'ı me· 
• 

ıafe t•debUdt, yanıı ynıe ilerle· 

yebildl. 

Kuttaı tarık - yolk~tf!n 

Kıt'i - kota 
örnek: bt'i olarak ııtzr. dSy· 

ıayorum, kealn olarak ılze ıöy· 
Ulyorom. 

Kıt'iyyen 

cud• 
Hla, Gzkeı, 

örnek: k.at'lyyen izin '~re· 
mem, ftzkea (aala) izin nremem 

Kat'Heotlrmek - keılalettlr· 

mek (bak: hakikat) 

örnek: yevmi harebtlal he· 
nftz kat'Ueotlımedl - hareket 

gQnünO benOz keıinleetlremedl. 

Kati - it 

örnek: onna katli herkesin 

yOreğlnde derin bir acı bırakh, 

onun ôHUil berkealn ycıre~lnde 

derin bir aca bıraktı. 

Katletmek - öldGrmek 

ö1nek: katledlldlji Hklt yı · 
nında klmae yokta, 6ldlr6lcll· 

il wakl& JUi ... w ... 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

/fATUI( flAKAll 

Tefrika No. :J5 M. AYHAN .............................................. 
Bu Sevinç Çok Sürmedi. Arkamdan 

Bir Gürültü Duydum .. 
~~~~~~~----~~~~~~~-

Ne yılın eöyUyeylm : 
Bu taoımıd1ğım adım bana 

bunları söyleyince içime bir 
şübhe girdi : 

Sırtundıkl elbleeyl çıkara· 
cıklar, beni etlAblarımdao da 

mahrum edecekler .. 

Sonn; ben; bu kıhğa alış 

nııetım. Sarmalı, ince, baoka hl· 
çimdeki elblse!er içinde rahat 
edemezdim. 

Somurttum, kaldım, herif 
kapıyı kaparken; 

- Çabuk soyununuz, Baka· 
n•mızın zevceleri sizi bekliyorlar! 

Clrdlğtme, gireceğime blo 
ptomao olmuştum. Hay Verdan 

Hatunun da, karısının da, IJa· 

rayının da, bahçeetnin de hepsi 
de yere hataydı. 

Odamn içinde kazık gibi kıl · 

dım, dOofindOm. Sonra bıola· 

dım glylomeğe .. Sırı kemerime; 

hanç~rime, kılıcıma geldi. 

lc;I mde ttlbhe, kurd gibi kay· 
nayordo. 

Ya hu herif l~r bana bir oyun 
oynayorlar11! 

StlAhsıı, kdlAheız kendimi 
naeıl koruyacaktım! 

Kıpı gene açıldı ve gene 

eski herif gôrOndft. Hançerim, 

kılıcım, kemerim elimdeydi. 

- Onları bırak! 

Dedi .. 

- E, ne olacak! 

- Usul böyledir. Huzura 
kılıçlı, hançerle giremezsin. 

- Ben böyle ueol tanımam. Dön6p eurataoa bir yumruk 
Bizim Tllrk ellerinde bı'\yle şey attım . Garültü doyulmuş da. 
yoktur. Hu erkek kalıcı ile cak:, baktım, dlvaobıneofo öte· 

hançeri ile yaşar, ondan ay· elndeo, berisinden bir sfir-0, 

rılmaz . zırhlı, yalın kılıç ortaya fırla · 

- Fakat burası saray! dılar. Şimdi it zorlaımıotı fştd 

- Nt" karın ığ ıeı olursa Ellmd : kl · herifi kıldırdım, 

oleuo! Yerin dibine hatam sa odadan dışarı fırladım ve he 

rayı dı, hepsi de .. Söyle öyle men kılıcıma sıyırarak. kapıyı 
iae o kadına, hırakeın benim tuttum. 

yakamı, defolup gideyim.. - Yanaşmayın, gebertirim! 

- Canım, een hiç earaya Dtye bağırdım. Onlar topla· 
girmedin mi? narak yaveı yavaı kapıya doğ· 

Acı acı bııığırdım.. ru yaklaotılar. Kendimi haha· 
- Girmedim, girmek te la laya satacaktım. Benim poetum 

temem.. Dediğim gibi : da delinecekti. 

O kadına haber verin de ba· Bir aralık tuhaf bir nara 

na izin versin. Yokea sarayı attılar ve Qetüme çullandılar. 

başınıza devirir, çıkar giderim. En öndekini öyle bir yuvarla· 

Herif gQldll : dım ki, görOlecek şeydi : 

- Dur bakalım babayiğit Herif, zıpkın ylmlş ayı gibi 
·dedi· o kadar eıkma.. Borada inledi ve iki tıkla attı, arka· 

adamın hıomnı çıkarırlar, ha· daşlarının ayaklarının dibine 

berin oleun. boyla boyuna yuvarlandı. 

Deli gibi oldum vallahi : Bundan sonra le azıştı. Fa 

İlin eehfrlfsl bana söz eöyle· kat etrafımı aaramayorlardı. 
sin, benimle alay etsin hı! Çanka ben kapı ağzıodaydım. 

Bir sıçradım, herifi gntla· Ancak dôrl beşi birden karşıma 
ğmdao yıklladım.. dikiliyorlardı : 

Boğazı aıkılmıı horoz gibi Sırtı ııra, dört kişiyi tepele· 
bığmyor, danalar gibi teplnl~ dJm. Birinin bileğini kopardım, 

yordu. Gç6n0n kılıçlarını ellerinden 

- Söyle ·dedim ıöyle kö· dOşOrdOm. Bana, hiçbir eey ol· 

pek makulesi, ne dedlo? mamıotı. Sonumun fena olaca· 

O, durmadan bağırıyordu: ğını blUyordum. Fakat bu dö· 

- İmdad!. Yetltlnl Bu adam ğOş beni nee'eJendirml~tl. 
bir uğru imiş, beni ôldflr6yor: Bu ıevlnç çok ıOrmedl. Ar 

- Uğru ha uğru ha! kamda bir gflrOIUl doydum, 
- ~ 

Katil - ölOtüca, öldOren mir Ut. Kelime - kelime (T. Kö.) 
kanlı, 

örnek: 1 - katilini bula· 
madılar, ôlOlçQsQail bulamadılar. 

2 - onun katili . . . , dır, 

onun öldOrenf . • . . . dfr. 
Katlf 4m - kırım 

Katre - damlft 

örnek: ın moaloktın k•tre 
k .. tre akıyordu, ıu mueloktın 

damla damla akıyordu. 

Kavi - kavvetlf, zorlu 
örnek: kavi bir irade, kov · 

vetll bir irade 

Kavim (mlllet anlamına) -
Uloı 

örnek: cemiyeti akvam, uloı· 
lar aoayetcsl. 

• 
Kus - kavle (knuı,kemer: 

radlof il) 
Kay - kuau 
Kıyh - irin 

Kaymakam (aekerllkte) Yar 
bay 

Kayd - bağ, (fr.) ilen, re 
eerve, entrave 

Kayd (bık: ihtimam) Kıyıd 
(fr.) ıoln, soucl, aeslduhe 

örnek: kayde1z btr adam, 
kayıd11z bir adam. 

Kayd - yazma, geçirme, 

(Er.) loecrlptlon, eorcgietrement 
örnek: bu ielmlcrln deftere 

kaydı bltmedf, ho ltılmlerln 

ddtere geçlrmeel bitmedi. 

Kaza - kaza (aslı: kada) 

örnek: büyük bir kaza ge · 

çirdi, bOyfl bir kaza geçirdi. 

Kazı - ilçe 

oroek: Kauıcabey kazaeı, 

Karacabey ilçesi. 
VllAyet - ll 
öruek: bnılr vilayeti, fz. 

Nahiye - kamun 

örnek: bo kazada ftç nahiye 

vardır. bu ilçede dç kamun 

vardır. 

Vali - ilbay 
örnek: Adına nllsl, Adana 

ilbayı. 

Kaymakam - ilçebay 
örnek: Haymana kaymakamı, 

Bayman llçebıyı. 

Nahiye mddOrO - kamanbay 

MQfettlo - lapekter 
Mufettlolik - tapekterllk 
MOfettlol omumlllk - genel 

lepekterllk 

Tefllt - tehle (T. kö.) 

Kazlb - yalın, 'alancı, aldaç 
Kızb - yalın 

Kebed - karaciğer 

Kebir - bOyill 

Kedf!f - keder (T. kö.) 

Kenne - ıaakl, aaoıraın kt 

Kefalet - kefillik 

Kefalet akçaeı - tutak 
6roek: bu işi deruhte etmek 

letfyenler yüzde on derecesinde 

kefalet ıkçaeı yatırmaladır. bu 

tol OetQne almak letlyenler 
yüzd~ on dt-receefnde tutak 

yatırmalıdır. 

Kefil - kef ll (T. Kö) 
Kefaret - arınma 

Kef ffyed etmek - elçek· 
mek, c;ekllmek 

örnek: birkaç defa pey '9Ur· 
doktan sonra kef I tyed ederek 
uklblne bıraktı. birkaç kere 

pey vurdokıao sonrr elçekerek 

(çekilerek) l~I h1ea.ıına bıraktı. 

Kebf - kovuk, mağara 

Kehkeşan - gökdere, yola 

Kelil - (bak: hftzOo) usanç 

Kem - kôtO, az 

örnek: kem aöz, kem akça 
eahll-fnlndlr. köUl ıöz, köUl 

akça ıeeınındır. 

Kemakln - eeklel gibi, ol· 
doğu gibi 

örnek: kemakin makamında 

lbkaeı, eıldal gibi orununda 
bıralulmaıı 

Kemend - boğuluk 

Kemto - pueo 
Kemiyet - Nicelik, kemiyet 

(T. kö.). 

Keyf lyet - Nitelik, keyfiyet 

(T. kö.). 

Kenar - kenar (T. kö.). 
Kerem - kayra. 

Keremklr - Seltk. 

Kerhen - letemlyerek, gönO.l· 

ıOz, tllulnetek. 

Tav'ın- latJyerek, gönOlden. 

Tn'an ve kerhen - leler lı · 

temeı, letiyerek, lıtemlyerek, 

örnek: Tu'an '" kerhen ha 
tel behemehal ifa etmellelnlz 

diye eerllen emre nazaran -
iatlyerek, lıtemlyerek bu işi ne 

olorea olsan yıpmahıınız diye 

verilen emre göre. 
Kerih - iğrenç, ılkıılndlrlcl. 

Kerime - kız. 

Knre - kere. 
Kesafet - Sıklık, koyuluk. 
Keelf - sık, koyu 

örnek: l - keılf bir orman 

- 111k bir ormıo 
2 - Keelf gölgelerlr. mea 

tur bir yol - koyu gölgelerle 
örtOlü bir yol. 

TeUsof etmek - ııkla~mak, 

toplanmrk 

Teksif etmek - sıklaıtırmık 

Kralı lzmir Okutmanları 
isti yenler 
Kimler .. Birliğinin Toplantı 

-~-~-~-.. -~--~~-----+•·---
- Baoı l inci y Ozde -
Pırla, 26 (A.A) - Eski Yo· 

nan krala Jorj'un yekıolanndan 
biri eu beyanatta bulunmuştur: 

lk.lncl Jorj'oo; mf.nfasındao 
çıkmak n tekrar Yooanfsran•a 

dönmek için karar vermi~ ol · 

doğu bakkrndakl haber hertOrlü 
a8ıl n eeaatan arldlr. Kral bu 

makeadla kral tarıftarlarınıo 

herhangi bir miting aktetmlş 

olduklarından haberdar de · 

ğlldir. 

Pıule, 26 (A.A) - Yunan 
mıbaf ili yakında müeseeean 

mecllel halinde toplanacak olan 
parlementonun lo'lkadındao e'9· 

vel eekl kralın Yuoanlstan'a 

dônmfyeceğfol taerlh etmektt:dlr. 

Haoımı çe•lrlnce ne göreyim: 

P«"nçereden içeriye giriyorlar. 

- lete şimdi hapı yuttun 

Aybey! 

Diye ktndi kendime söylen· 
dlm· Ben bono hiç düşünme· 

mlştlm. Avlı tarafmdan pençe· 

relere tırwaoanlar içeriye gir· 

mek ftzere idiler. Ben ikisinin 

ortııunda kalmıştım. 

- Ah o karı, ·diyordum· 
yftzii ne kadar gQzelae kendisi 

o kadar aşağılık bir malmış. Be· 

al tuzağa düşürttü .. 
PençeredekUerdeo biri : 

- Sokulmıyılım, karşıdan 

okla gebertelim! 

Deyince canım bilebütün eı· 

kddı : 

Beni, davara çl'91ler gibi de· 
ilk deşik edeceklerdi. 

- Sonu var -

- Baetarafı 1 lncl ytızde 
rayın ilk mekteb okutmanı ba 

lol bir mtlyoner zlbolyetl ile 
görmektedir. 

2 - Devrim putlelnln yord 

için düeüoılüğft f yl kararları, 

yılmadan, yorulmadan yayen 

oolar1 pekl,lt etlren 15000 ilk 
mekteb okutmanıdır. 

Bu okutmanlar, denim 
k.arş1sıoda f~lrrfnl görmek f çf n , 

kilçlerioden bir lkl kat artık 

çalışırlar. Bu onheı bfn okut· 

man, en aşağı yQzbin arkada· 

oının ödevini görOrler. 

3 - Okutmanlar: devrim 

kareısıoda lolerloi görmek için, 
kendllerlol düoünmezler, köy· 

lerde çalışan onbtoe yakın okut· 
man, çocnklarını orta mekteb· 

lerde okutmadıkları, babalık 

vazifelerini yıpamadıkları 

halde, hlrçok güçltıkler ve 

yokluklar içinde olueal ve 

soysal öde•lerlnl a:örmlye ça· 
heırlar. 

4 - İlkmekteb okutmanına 

yaka~k okolalarda okuyarak, 
kültürünü artırma imkAnları 

vullmemlştlr. Bu soyeal dilek 

onları gelecekleri (istikballeri) 

yön6nden çok görOlmemelldlr. 

5 - İlkmekteb okutmanlığı 

bir lhtfeaa ioldlr, her okuma 

yazma bilen hattA az çok külUlr 

eahfbl olan adamlar bu işin 

hakkından gelemezler. Nasıl ki 

haeta bakıcılar, doktorluk yapa· 

mazlar ve arzuhalciler, hukuk· 
çularan işlerine karışamızlaraa; 

biraz bUglel olan her insan da 

llkmekteb okutmanlnğı yapa· 
maz. 

r ~ 

Güvercinli Haydutlar. -? ? ? 
• 

koyulaotırmak, toplamak 

Keead - ıilrflmsGzlok, dor· 

gunlok 

Keabetmek - edf nmek, ka· 
zanmak 

Keıbl nezaket etmek nı· 

zlkl«"ımek 

Keebl ıükünet etmek - Sa· 

hlnleımek • 
Kesbi ıoabet etmek - zor· 

!aşmak, gOçleomek 

Kısb - edinç 

Klsbükir - lo gflç, kazanç 

KJebl - edlnıel 

örnek: insanların bazJB1nda 
fıtri olan menblbl tabiat bazı· 

larında da ancak klsbi olarak 

tezahür eder - lnıanların ki· 
mielnde doğonael olan tOrem 

vergileri, kimlelnde de edlnael 

olarak göriloOr. 

Keelr - kesir (kesmekten) 

• • 

K.eeretmek - .kırmak 

örnek: kimsenin hıtırını kes· 

retmek letemem - kimsenin 
hatırını kırmak litemem. 

KOeorat - keılrler 

önergeler 
Kılavuz sözleri Qzerlne, her 

listenin (ANADOLU) da çıktı· 

ğıodan baılamak üzere bir ay 
içinde, letiyenler yeni bir öner· 

ge ileri eilreblUrler. Bunlar T. 

D. T. C. genel kAtlbUğine şu 

şekil altında gönderilecektir : 

' Osmanlıca . . . . . . . ke· 

llmesioe kılavuzda . . . . . . 

karoılığıoı uygun (yahut : ye · 
ter) görmOyorum . 

Sebf'bl : (kıeaca) . . . . . . 

......... , ................ , Önergem oodur : . . . . ( l) 

İmza 

ANADOLU -Günlük Siyasal Gazele 

Sahip •e Baorazganı 
Baydar Rüodfl ÔKTEM 

Umumi neeriyat ve yazı ioleri 
müdurü: K:emal TalAt KARACA 
fdarehaneai: • 

İzmir ikinci Beyler ıo ağı 
C. Halk ı·ırkaaı binaeı içinde 
Telgraf : 1zmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Poıta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

ayLğı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için ıenelik 

abone ticreti 27 liradar. 
Heryerde 5 Kuruotur. -Günü geçmio nüshalar 25 kmuotur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

(1) Burada btr önerge gös· 

~dluılyea yazılar üzerine bir 

oey yapılaauyacaktır. \.., ________________ __ 
Tayyare Piyangosu --ıııııı.. 

19 uncu Tu rtip Bi· 

lctl<,ri Sahhyor .. 

Büyük ikramiye 

25000 liı·a 
- 1'1 nkafat 

20000 lira 

Eekl zamanlardı bu ltl 
ler yapardı. Fakat ylr111ıod 
da, yilkeek ccmtyetlerdt 

işleri uzmaoJer yapar. 
CClnkQ ilk. mekteb okO 

h~ı· bir eıılr loi degll, .J 
Jştlr . 

6 - .Ef latuo bile: 'f 
gökdeo inse kendisi ne ıır 
araea, muhakkak. UklO 
okutmanlığmı iş edinirdi· 

7 - Atıtürk'On o~0 

laktan ötür O şl mdtye kıd•' 
levlerlndeld f ik:lrler ıopl of 
btr angı olarak okonoıot1 

bu suretle bo 
belirtilmiştir. 

• • • d 
Okutmanların bu çok 

sözlerine İzmir lll C. tf. 
başkanı Bay A vnl Doğ•81 

aıcaklakla cevab ver111ff fi 

mlşılr kl: 
tt -Atatftrk partlılnlD dl 

karoıaanda en çok gO• 
okutmanlardtr. 
Okotmanhğm değe 

ötilrü, okutman aıkad•~ 
zm söyledikleri rlyaıi bit 

lyet halinde bedabattedit· 

manlarımıııa, soyıal 
içinde daha fazla rr1f•b• 
tlrmek için naeıl dOıeD • 

maeı gere)dldlr? Banu p•rt1 

içinde bir encnmeD ~ 
araotırmaktadır ve oka' 
bir meslek olarak t 

mıştır. 

Tdrkiln alil ve 

duaeı daha sona erlll~ 
BogftnkQ toplantıdaD lef 
vanç duydum, çok Jl1 
rendim. Arkadaşlardan bit 
el toplantı daha yap111•1' 

geliyorum. Ba topl•• 

konuştuklarımızı madde 

eokalım. 

Partinin terbiyevi pre d' 
etrafındaki dOoüncelerl 

sonarHnız, bizi erekli 

ile kongreye y0Ua111ıt 

eanız. 

Arkadaşlarıma ıetgl " 

mı sonarım.,, 

• 
• • ~o 

Bay A'9nl Doğıu' 
İzmir llbayı General fi 

Dlrlk te ayol heyee9° 
gunloklı kalkmıt, bir 

söylemfıtlr .• Kongreye 
be -' 

olmak Qzere per.,elll ..,.r 

bir toplantı daha y•P1 

B. Behçet 
Salih Uz Aıı- ~· 
kara'ya Gideee 

- Bıotarafı 1 iocf 1.,l' 
bGdceyl mQzakereetode;, i 
Ankara'y• gidecektir· 'f" 
hat; bilhassa lzmlr P'°' 

rlle alakadardır. 

Şehir mecllel b1J8~ 
16 da toplanacak. btl.J" ~ 

... .,... .J 
yeni yıl btıdresl Ozd• 

1
.,
1
r ,.,., 

oacaktır. Atlı tr• ee:e* .. J 
kınca Kordonda tıll1 

1 11 ~ ko• ,. 
taları karorlaetırac• .,11-
01r.cllıl komlteel r•P"' 

kdf· gnn mecltso verece 

r 
Uoktor aJf 

Osman Y tJıl ~ 
11 .. ••''~ Oeri ve TenaıOI 

MOtahaıeıll• .,.. 

HergOo bastal•t• " ;/ 
1 O dan akosm alut• 1 
kabul ve tedavi ede'Ş.;1 

Adres : Kemeralt• 

kak numara 19 



Mes'elesi 

Kim Haklı? 
..... 8 ---------İetfletı: 1 inci eabHede -
~-, Slhn tahnlyecllerle 
b ttuk 8 
Q ... , 'Af.. u maeu.ııelerden 
•e b •hdo111luı bay KAmll 
ı •y Seu L 
et kı: ID •ardeoler dedi· 

cı,trd, 
g•ltneg 11 fazla miktarda on 
rı,,.. e bı1lı1111011r. Bizim H?· 
M~ - lllıı t 1 
~ et ' •ID r merkezine in· 
\tu,le lbittlr. l!'abrlkatörler de 
't ki, bir iki ay ıoara 
..,, .. ,erat lıbrtkıları da lıllyemes 

eda k '-•Jelerfrı· tece tir. Onlar, ıer· 
tarı- ıra kunetine dayını 
~ · Urac tıd.ı,lllı oyu, fırıncıyı borç-

""- b ' butunayorlar n eı· 
.., 11 kıs 
"l1eu d mı, ığız açamamak 
~Je :b edfrter. Halbuki be· 
.. il.de rl4aıı 'Ve biz, rekabet 

'''·· '
11

•• l>Gıkırma UDUD ÇU· 
•ıo . ~'~•l piyasa l latl ile 

t. fta kurae olmak iktiza 
't gG11~dtn dıbı aoağı bir f I· 

~ •• 
11 

fle, Y•Ifedakirhk var, 
'-dıt drıtıra evıaf ı bozalmık· 
K&te,

1 

fıb ellehlllr. Bir habere 

~_.5ğG =:••ôrler, fabrika için· 
~. " rn.. 1111,. baolamıı· ...... ••QJ i:ft• , ile onlu kazanı· 
-..,bf, e blı?. Bu rermaye 
'e41tp e btr hareket değil de 

ıı.:~'-'l"llltr....: belediye He hiçbir 

~illi~ 1°ktur. Belediye dl· 
t..~b-~ Yerine getiriyor, ko· 

~~tGt~~lerfyorlar. Halbuki 
t~kt far, belediyenin bu 
~ ı~•Uyet Ye fedıkArh 
)~,~-. •112ılayorlar. flat 

~· ~anı olmığa çahıı · 
) "-ts,

1 
ledlye, memleket 

-~.. li' daıaaerek teazllAt 
"' ~ •brtkııôrler de bu· 
tel.~' ~ ' lenzUAtı baıladı· 
'-..~ ta~~Dıllttı olıldetll bir 

ille'• ~b etti. Onlana id· "- ı,,, ledlye, bu hareke· 

t~ i.u!~Pırıaotır. Bu nrtd 
~-,._le iyilik yıpmııtır. 
~ ~ rekabet eabuındı 
'- M'-dt •e sanrı ıokmak 
,,~e •ermayeılne, bat· 

'-ti eQ •tağı Mbfa bıo· 
'f lt:İ b .. •keatlırı tarihtir: 
it. le d llık1111k Ye netice 

' 'At.: belediye febrlkıııaı 
) il laaak .. 

'"'lid Diyor kı' • 
lbı.ı: tab • 
'"G dl.. Dlyeeflerden bay 
' lb .10t ki· 
~L ..... lfb lb • 
ı, "to,1 tlltfımız, yalnız 

e ı._ •tlıd 
ı. ~"tt ır. Enelce, rıh· 
~ L 60 d ~,41 santim iken, 
"tt '~letl 1 fıbrtkalarındı it 
) ~ ftallçlll buau 35 - 40 
~~ belb b~dlyor, b,.m kazı· 
~t ec11 •e Ve belediyeye 

l ~ıe/.Orlırdı. O oeralt 

~._.~Ye fabrlkaet mu· 
.. ._ bttlt do~ru gidiyordu. 

etatltıe ·~ Plrtl yıpmık 
~ lleı~ 'Ydı bir le gör6 

mele, 2 koroou da koroma nr· 
glsl olmak Ozere) ftç kuroe 
aoa~ıya mal ediyorlar, bineen· 
aleyh merkezde arrık ~ski faa· 
llyet yoktor. Fabrikatörlerin bu 
faallyednden makaad, belediye 
fabrikaıını kapatmaktır. 

Bay Burhan ne diyor: 
Dondan sonra fabrihıörlere 

bıovurdok. Hllil un fabrikası 

11hlbl bay Beytallıh'ın kardeel 
bıy Burhan bize dedi 'i: 

- lzmlr'de d«'Srt fabrika 
vardır. Şehlrln gtındeltk ııar· 
f lyatı bin çuvaldır. Belediye 
fabrikası devamlı olarak, yani 
geceli gdndtızlO, btıtOo ay ça· 
hemabdır ki, eimdlkl f latle 
ancak amele mHrafını koruya· 
bilsin. Belediye fabrikasının 
gftndellk çıkarabileceği ft 800 
çuvaldır. Şehtr ihtlyaeı olarak 
geriye 200 çonl kaldığını 

dOşüoftreek dlğt!r Oç fabrika 
bpaomığa mabktlm demektir. 
Donların kapındığınt farzede· 
Um: 

Biz tablatlle onlara yeni bir 
şekil vermek veyahut onları 

baeka imal Ata bağlamak letlye. 
c~ğlz. Bonon için de un fahri· 
kası eveafnn boz•cağız. O tak· 
tirde, yarın oblr gGn fevkalide 
ıhnl çıkaraa ne olacak, oehre 
veıalreye nasıl un yetlotlrllecek? 

Belediye fabrlkaıı lae, ka · 
pandığı taktirde, olmdJkl nzf . 
yetini aynen muhafa edebtllr. 
Çtınttl bir oeblr mdeıeeıesldlr. 
Belediyeye bunu blldlrdlk. 

- Sis fabrikayı kapamalm 
nız. Biz tlç fıbrlkatör eaaıen 

rekabet hıllodeylz. 
Dedek. Fakat yapılmadı. Dl· 

IAkls ôğ6tme parası 40 santime 
indirildi .., tecrübeye cec;lldl. 
Fakat netice umdukları gibi 
cıkmıyıcakıır. ÇGnkG yapılın 

yapılın, bir tecrtıbe mahiyetin 

dedir. İstanbul ve hıttA dtlnya 
fabrikaları GğlUme tlcretlerl de 
tetkik t.dtlmelldlr. 

Uo llatl tahalyecllerl buna 
taraftanı. Zararı ıokmak için 
indirmedik. Evet, his bogfta 
600 kuruetan mal 11tıyorus. 
Denizli'den, Dinar'dan Antal· 
yadan un geliyor. Bls, eıkl fl· 
atler daerinde dororaak, zara . 
rımız artacaktık. Halbuki çı · 

lıomak, kazanD\ak ve geçinmek 
mecborlyetlndeyls. Yani bu ten· 
sUAt, zaruridir. Belediye fahri. 
k11ının 40 aaatlm Clzerlnden 
c;alıomasıaıa denm etmesi im· 
kAnsıadır. Biz de ıermaye koy· 
dok, bizi de dtıe6amelldlr. 

OPERA.TÖR 

O'· Kamil Ahmed 
Merkez aıkeri haatanesl 

operatörtl 
ikinci Beyler sokağı Beyler 

hımımı kare181 No. 41. Her 
gfto tlçten ıoora hastaların• 
kabul eder. 

felefon 36 6 

Gümüş 

Fiatleri Y ilkseldi --·· .. ··------Nevyork, ~6 (A.A) Ame· 
rlkln gtımOı müıtahelllerloin 

kanatfne göre, dftnya gflmOo 
piyaaaınnın :ynkeelmesl Amerika 
hazinesini gOmQşfln bir onıunu 
bir dolara 11tın almaya mec
bur edecektir 

fstınbul, 27 ( Hususi ) -
Amerika hOktlmetlnln, para 

basmak hakkını kaldıran kararı 
Ozerlne Londra pıra bor11sın

da gftmOı f iatlerl yObelmiorlr. 

Bir Tay 
yare Dnştü .. 

Konya, 26 (A.A) - Pıenı 
Blbeeko'non tayyaresini Roman· 
ya'ya götilrmekte olan tayyare· 
ellerin tayyareel sakatlanarak 
istasyon civarmda dftşmOotftr. 
Rakiplerine birıey olmamııtır. 

Tayyare Cemiyeti tarafından 
izaz edilerek Selçuk palaeta 
misafirdirler. 86k\1metlmlze ve 
Tayyare cemiyetine beyanı le· 

' şekkftr elmektedlrle:. 

Vapur Kaptanı 
Gezaya Çat"ptırıldı 

İsranbol, 27 1 Huıusi ) 
Tokyo'dan bildiriliyor: 

Gt'mller için yasak edllmlo 
olan m llstahkem mıotakadarı 

geçen bir Dulmarka vapuru,;'. 
Jıpon memurları tarafından 

dordurulmuo n kaptanı lklbln 
f lorln para cesaeına çarptırıl· 

mııtır. 

Amerika'lılar japon· 
lnra Yardıın Ediyor. 

lstanbnl, 27 ( Hususi ) -
Amerika aallbiahmer korumu, 

Japonya'dı vukua:gelea zelzf'le 

ler netlceıılndc: zarar görenlere~ 
yardım için h11ırlıklara baıla· 

mıı ve zelzele mıntıkalarına 

gidecek olan ıallbiahmer he· 

yeti için Japonya hGktlmetln · 
den lıln lıtemlıtir. 

Muallimlerin Sağlığı. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 

mualllmlerln genel ıighk ra· 
porları h11ırlanacak ve had· 
randa Maarif Bıkanhğını gön 
derllecektlr. Muaillmlerln toplu 
bir halde moayeoelerlne ba!J 
lanm,otır. Mualllm veklllerl bu 

muayeneden hariç totolacak, köy 

mektebleri moalllmlerlnln ma· 
ayenelerl 15 mayııtan 31 ma· 
yısa kadar yapılacaktır. 
---------------~~~~ 

Yazın 

Haber 
Geldiğini 

Veriyor 
Bahrlbaba Sahil Park gazi· 

noeu açıldı . Geceleri berrak 
elektlrlk limbalarlle aorlo bir 

yaı geceıl bıİyatını bao1amıe 
bulanan bn eevlmll bahçemiz 
mayısın birinci gilnftnden iti · 
haren çok yüksek lr mozlk 
ile neı'eslne ne11'e katacaktır. 

Manlıa icra memurluğundan: 

Evvelce Sarık•mıe'ta asker 
doktoru zevci yftzbıoı bay Re· 
eat yanında otururmakra iken 
bllAhare lkametgAhını değiştir• 

mek sorettle gene mQbaoir ölfl 
mftftG ahmet Alim vere1esin· 
ılnden kızı reoıt kar111 rokly11 
ye öla ahmet Alimin borcun 
dan dolayı gayri menkullerin 
icraca haczedilerek takdiri kıy· 

met muameleleri 934.1873, 

932. 1863 vrı 933.1811 No.lı 
doeyalar ile yapı lmıı olup lıbo 

yazfyet ve takdiri kıymet hak· 

kında bir dlyecenlı varea llAn 

gftnftnden itibaren onbee gOn 
zarfında dairemize tlfahen Ve · 

ya yazı ile bildirmeniz aksi 
halde itiraz edllmemlo uazarile 

bakılarak icraya devam edile · 
ceğlne dair icra ve if IAa kano 

nunon 103 ftncO maddesi mu 
clbince lltnen tebliğ olunur. 

1214 

Ünlvt>raltede Döçent, 
(Muarin Profesör) 

~ Ye b 
lete1t unu gözönOae 

~ '" ekoıe~I ve UDU 

.. ~•------------~- Sahllpark gazinosu buıene 
lzmir'in en kibar bir bıhçesl 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

~ d.tlb~lt gerekte f•bribyı 
''dırdı lçtıa tıbnlye Gc 

,~ ltıyc1;ı:•brlka, devamlı 
~ ),,1 40

• bu f lat ftse 
~'- le._ laatlmden mil 
'\ let.,11:.1ı,.blllr. Beledi· 
'tat lett,tnı onlan dı faa. 

)°'e ttlr. 
~'t '"'ıltı 

tletllha bo~day koro · 
e ._,tlt kıldırıl11111ından 
' 't... ~e•dekı 
'<ı'lllClt. &t Barflyıt ıek 

l•lete~ ~lelt Yıktile Bo-
t.!_ 11.ıb UQ alanlar, ı,,lmdl 
--,ı..._ gôttrcı 
~.~elllıerıa yor, bunları 
• ~il l de veya yıka · 
"-''>t o llaıyaa, yaat teı 
\ GJG •ergtıladen muaf S-:'10tlar · Bu ıaretle 

' (40 Puu. maa· 

Zayi 
İzmir Esnaf Ye Ahali banka· 

ııodan aldığım 119. 104, 105 
numaralı ytızer liralık ve .J.02, 
406 numarala onar liralık ol· 
mık Ozere otuz bet hl11ellk 
hlaee senetlerimi zayi ettim. Ye· 
oistnl alacağımdan htıkm6 ol· 
madığı Uta olunur. Zevki ıellm 

oteli mOııeclrl 
Sadık D.3 

Zayi 
Namımı mahkuk lmaamı bun· 

dan bir haf ta eYel kaybettim. 
H ülr.mil olaııdı~ını gazetenizle 
tltaıaı rica ederim. 

Urlı'da: Yeni mahal· 
lede Goyran mubadll
leılnden Ha11n o~lu 

Maıtafa 

ol!Jyor. lzmlr'ln maruf. emin 
adamlarandaa otelci bay Baerl 

ile meıhur lokant•cımız bay 
Söleymanı ve Mehmed Erahay'ı 

Sahllpark gazlaosond• lı baoın · 

da görmek itin mahiyetini eöy· 
lemeğe başlı · h•oına bir delildfr 
zannederiz. 

HHtalara bergdn öğleden 
eoara bakar. 

letiklil <'..addeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TA N BU L 
Telefon : 49250 

Deniz Levazım Satın Alma Komis
yonu Reisliğinden: 

Tahmin edilen bedeli 100,000 lira olan 2000 ton mazot 
9. mayıı.935 perşembe gftnd 11at 15 te Kaeımpatada komisyon 
binasında kapah zarf osullle ekelltmlye konolmuttor. Şartna· 
meal bee lira mokablllode hergün komisyondan ıbnabUlr. Mu· 
vakkal teminatı 6250 liradan ibarettir. lsteklllerln muvakkat 
teminat makbosu veya mektublarlle kanuni belgeleri havi tekili 
mektoblarıaı belli saatten bir ... t enellne kadar komisyon 

relllJAlae nrmelerl. 28 28 S 8 1157 

i 111111111111 

Tt::J R K iYE 

l1R / "6T 
BAN~ASI ,. 

-DAoA 
BiRiKTiQEN 
RAJ-IAT--bObQ 

jHamza Ilüstem 
F©toğıra'lflhı~n~~n 

----.-·---
! - Bayram gQnlerl açıktır. 

Muhterem mOıterllerlmlzdea gördftğilmftz rağbet ve 
teveccObe nactz; bir mukabele olmak fizere bayramın 
birinci gOndnden Martın nihayetine kadar resim çek· 
tlrecek 11ayg1lı müıterllerlmlze htrer zarif hediye ver· 
mt>AI dtışOndftk. 

Mcıoterilerlmlzfo bu hediyemizi kabul etmekle bizi şeref· 
lendlreceklerlol Omlt ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazam•zdı en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
ve omom fotoğraf malzemest bfty6k teozllAt ile satıl 

maktadır. Muhterem mtlşterllerlmiıln bilhassa nazan 
dlkkatlerlol celbederiz. 

Resne Fotoğraf ~anesi Sahibinin 
Müşterilerinden 8ir Ricası .. 

İkinci Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kapathğımı saygılı 
mOıt,.rllerlme Ula ederim. 

Klişelerlml Emirler çarşısmda Bay Hamza Rüstem fotoğraf. 
hanesine naklettim. Sfparle vermek lstiyenler lütfen oraya uğ· 
rasınlar. 

Ben de ılmdlllk ekser zamıınlar oradayım. 

BADAETIIN . FOTO RESNE ........................................... 
Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 

asker ilanlan 
Ankara M. M. v. sa. al. ko. dao: 
Yerli fabrikalar mamulAıından 22000 meıre boz kaputluk 

kumaş kapalı zarf usullle satın ahnacaktu. Beher metresine 
tahmin edilen f lat 297 kuruştur. ihalesi 30.4,935 sah gOnü 
saal 11 dedir. lsreklllerln evsaf ve şarrnamednl almak için 327 
kurna mukabilinde komleyoodan verUecektlr. Elulltmfye gire · 
ceklerfa b~lll gftn ve saatinden enaz bir saat evvel teklif mek 
tubları 45 l 7 liralık kanuni temlnatlerlle arttırma ve eksiltme 
kanununun 3 ftocn maddesinde yazılı vesikalarla M. m. v. sa. 

al. ko. nuna gelmeleri. 14 19 24 28 1092 

1 
Kışlada Mns. Mev. sabn alma komisyo

nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 
Maatahkem mevki ea. al. ko. nundan: 
Met. mv. ltn gösterece~I yerde 615 llıa bedel keşif il lo~aat 

pazarlık suretlle yaptırılacaktır. ihalesi 29,4 ,935 pızartee l günü 
aaat 10 dı kıolada Mst. mv. sa. al. ko. nooda yapı lacaktır. Mu 
nkkat teminat akçesi 46 lirı 50 kuruştur. l steklller hergftn, 

şartnameılnl komisyonda görebilirler. Pazarlığa iştirak edecekler 
ihale 111tlndea enet temlnaılerlle birlikte Mat . m•. ıat. al. ko. 

mllyoauaı mlraeutlerl. lil7 



~ 
Senelerclenheri TECRUBE edilip piyasamıza çıkdık- V\7• t'. H. Van 

Oer Zee dan sonraGriphastahğmın memleketimizdeŞid· 
& Co. 

detini Kaybettirenve vaktinde kullananları DEUTSCHE LEV ANTE LlNJE = 
"SA MOS11 vapura :.W nisan· _ 

da bekleniyor, 2 mayısa kadar :: 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Gripe Yakalanmaktan Kurtaran 
G1röpe Karrşo ırecrrlUllb>eDü 

ve Çolk MlUlessörr 

Anvers, Roterdam, Bambnrg §§ 
ve Breınen için yük alacaklar. = 

"Al..İMNIAu vıporu 8 ma· 
yıeta bekleniyor, Annre ve 
Hamburg't.n yük çıkaracaktır. 

ARMEMENT H. SCBUIDT · 
HAMBURG 

Merkezi : i Z M 1 R 
Şubeleri : ödemiş, Salihli, Turğut1° 

Alaşehir, Tire .. ·---• HertDrlft Banka Muamelatı Yapar·· 

NEOl{ALMİNA 
'•NORBURG,, vaporu balen 

limanımızda olup Aovers, Ro 
terdam ve Uambnr~ llnıanln 

rıoa yük almı&klodır. 

" llANSBURG ,, vapuru 2 
mayısla bddeniyM. llawburg 

Btr senelik mevduata 
Ahı aylık " 
Vadesiz hesabı carilere 

111111 il ili 1 1111111111 il 11111111111111111111111 1 1 

lztnir Defterdarlığından: 
Kaşelerini Eıııniyetle Kullanınız. ve Anvns't,.n yok çıkaracaktır. 

SERViCE DIRECT OANUBIEN 
TUNA HATTI 

"BUOAP.EŞTE,, motöril :.L 
ni~anda bekleniyor. Bndapeşte 

tçiu yük alacaklar. 

lsslslnhı 'ergi borcundan iiı ürü tah ill emval yısasııı• ~ 
haczedilt'n Güzelyurd nı11hallealnd·~ Azizler sokağınd11 ~·1;1 
uyılı dük.kôo ıadhl ilandan iriharı:n ylrmlhlr gOo ınil 1 
satılığ11 çılurıldığıodaıı pey ııürmek: lstiyt>oleria l)l'fıerıl' 

• 
Ak~ehir bankası. Oli~ie~· veşlirekfi-

' . sı Lıııııtct Vapur tabsllit kalemine geJmrl«-rl. 8 1 171 

Sermayesı: 1,000,000 T. L. .t l , 
a t'Ceıı ası 

u~muır ŞlYllbesô 

"A Ti O., motörü 12 nıay111ta 
bekleniyor. Bodapeştr., Bratla 

D CJ K rf O R 

ikinci kordonda Borsa civarında kendi binasında 

TELEFON: !2363 ---···---
Hertflrlü Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Müsait şeraitle mevduat kbul edilir 

Hububat, Qzftm, incir, pamuk ,zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğu ıapıhr. lUalların ~Oru· 
dunda sahiplerine en mfüıait şeraitte avans verilir. 

"Atatürk,, lleykeli Mü
sabakası 

Denizli Vilayeti 
ninden: 

Daimi Encüme-

Deniz ilde dikilecek "Atatilrk., h!!ykelf mftoakaeasma ait bazı 
maddelerin ışağtd• yazılı olduğu Gzere tavziblne lflsom gôriU 
mOştilr. 

A - MQsabaka oartnameainln ikinci maddesinde gôsterlleu 
mtıddet 10 mayıa 935 akşamına kadar uzatılmııtar. 

B - Şartnamenin Dçılncft maddesfnde ytzıh olduğa ilzre 
heykelin askeri kıyafette kaputlu ve son 111keri kıyafet kararoa 
meslae uygun olınaeı oatttır. Eııaeen pozu heyk.eltraşıo san'at 
kudretine bırakılmıotır. İatlyenler bdtQn maerafı kendilerine alt 
olmak Ozere bundan başka maketler gönderebilirler. Fakat vll& 

1etçe istenilen oartlarda bir maket gönderllmesl mecburidir. 
C - Şartnamenin altıncı maddesinde maket için göıterllen 

1 15 eb'adı tabii btıynklüğe oisbetle değil bir buçuk mlellde 
yapılacak olan heyk.,Un cesametine niebetledfr. Ve maket için 

yazalan bu eb'ad en az bir had olup letiyenler daha büyflk yap· 
makta mubtardırlar. Fakat bo ırkdlrde dahi vtlAyetten ayrıca 
bir masraf letiyemezler. 

lJ - VllAyetçe ayraca yaptmlacığı zikredilen kaide hakkında 
heykel rufteabakaeıoa iştirak edenlerin mfttalAa beyan edebile· 
ceklerl şartnamenin yedinci meddcelnde zaten yazılıdır. Arzu 
edenler heykel maketi ile beraber mukabilinde blroey istememek 
eartlle ):alde içinde maket veya proje &ônderebllfrler. 

E - Mfisabaka neticesinin şartnamenin eeklzlncl maddeal 
•eçhle teebitl için güzel san'aalar akademisinin dahi mfltalAaeı 
alınacaktır. 2:l 28 2 5 1167 

~lllllllllllllHllllllllllF Doktor ~111111111111111111111111, 

= A. Kemal Tonay -
~ Bakteriyolog ve hula~ık ile salğm hastalıklar = 
_ birinci sınıf mntahassısı =: 
= Badmahane istasyonu karıısında dibek ıokak baoıodak.i Müved· = 

det ulonu üstünde 30 sayılı ev ve muayenehanesinde eabab saat 9 §§ = dan ak~am &illt 9 a kadar baet:ılarını kabul eder. = 
- Müracaat eden hastalara yapılmaeı )azımgelen ıair tahlilit ve = 

mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz gö- = 
;:; rülen Pnomotorake (hava vermek) muayenehanesinde muntazaman -

§lifi il yapılır. 111ili1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllİffi 

lzmir Ziraat Mektebi Müdürlü
ğilndeiı: 

l - Mektebimiz eablt eermayesloe alt Hint elmHı kayısı 
mahsulü 22 nisan 935 gftnOoden itibaren açık arttır · 

mıya konulmuştur. 

2 - 7 mayıs 935 salı gfloQ eaat on beşte lbaleel yapılaca 
ğından isteklilerin muvakkat temloatları olan otuı lira 
ile birlikte mektepte hulunmıları. 

a - Mahsol ve 1artnımt1lnl ıörmek f&tlyenlerln mektebe 
mQrıc11tlar1. 2~ 25 ~8 1 11'6 

üodell Han. Hidncl Kordon 
Tel. 2:U3 

Tbe Ellerman Llnea Ltd. 
"RUNUu vapuru nisan SO· 

nanda J,ondra ve Anvere'ten 
gelip tahliyede bulunacak ve 
ayni zımanda Londra ve Holl 
için yük alacaktır. 

0 ALLGER1AN" vapuru mı· 
yıs batlıogıcıoda Lf verpool ve 
Senansea'dan beklenmektedir. 

Deotsache Levante Llnle 
"ANGORO,, vapuru 25 ol· 

eanda Hamburg, Bremen ve 
Anvere'ten beklenmektedir. 

Not Vorut tırlhl~rt 'ft' va 

lav, Viyana tçln yfik alacaktır. 

TllE EKSPORT STEAMSHıP 
CORPORATaON 

" EK.SELSIOR ,, vapuru 3 . 
mayısta bekleniyor, Nevyork 
için yok alacaktır. 

"EKSMINSTER,, vapuru 15 
mayıeta bekleniyor, Nevyork 
için yak alacaktır. 

N. B. - Gello tarlblerl ve 
npur tarihlerinde ıcentemls 
hiçbir mes'ollyet kabul etmez. 

Telefon No. 2007 · 200~ 

purlann isimleri Clzerlnf' deni· 
tfkUklerden mea'ullyet bbul 
,.dllm.-:r. 

~"'rate11i ~perco Vapul' Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"ULYSSES., vapum 13 nisanda doğru Malta. Anvere, 
Roterdam, Ameterdam ve Hımburg limanları lçlo yok alacaktır. 

0 HERMES,, vapurn 16 nisanda limanımıza gelip yOkflnö bo 
oalttıktao eonra Burgaz, Varnı ve Köetence limanları için ydk 
alacaktır. 

"STELLA,, vapuru 21 nisanda gelip 1 mayısta Anvere, Ro 
tterdam, Ameterdam ve Bambarg limanları için yilk alacaklar. 

"BERMESu 4 mayıııta gelip 9 mayıstı Anvers, Rotterdam, 
Amsterdam ve Hamborg limaolın için yok a.lacıktır 

SVENSKA ORlENT L1NlEN 
"SMALAND,, motôrft 14 nisanda Roterdım, Hımborg, Co· 

penhagen, Dantzlg, Gdyoıa,Göteborg, Oalo ve lekaadloavya 
Umanlaraoa hareket edecektir. 

•'ERLAND,, motörQ 2 mayısta Roterdam, Hamburg, Copen 

hage, Dantzlg, bdynla, Cöteburg, Oalo ve lskındlnuya liman· 
larına hareket edecektir. 

SJı~RVlCE MAR1Tbt ROUMAlN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

" ALBA JULYA ,, vapuru 1 mayıstı gelip 2 mayısta Maltı, 
Cenevo, Marellya ve Baraelon'a hartket edecektir. 

"PELEŞ,, vapuru 26 mayısta gellb 27 may1Bta Maltı, Marsllya 
•e Barselona hareket f'decektlr. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

İzmir Nev·York araeında aylık muntazam eefer 
"RINOS,. vapura 30 ofeanda ( Doğru ) İsmlr'den Nevyork 

için yok alacaktır. 

Hamiş: lıAnlardakl hareket tarlhlerlndekl değlotkllklerden acente 
meı'ullyet kabul etmez. 

Fazla tıfeUAt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye tlrketl 
binası arkasında Fratelll Sperco acentalağını mcıracaat edilmesi 
rica olunor. T.-:lefou: 2004 . 2005 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rontken ~lntaba8'"' 

IJERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTİRİK TEDAVİLERi. 

Yilrümi1en ve Bilhuaa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Yiole 
Tatbik ve Rontkeo ile KEL Tedavileri Yapılır. 

Tele. 264~ 

Türkiye Ziraat Bankası Izuıir Ş' 
hesinden: 

Bankamazcı satılmakta olan Yunanla t.mull lçlo ,.r; 
olan lltnlardan tıatıo gftoltri olsan 935 nihayetine kıdt~ 1 
laran bankamızca ve 1,5,935 tarihinden eonra olanlırıo jl5 
terdarhkca satıJacaklar1 berayı malumat Jltn olunur. 1 

'111111111111111111111ııili1111111 ili 11111111111111111111111111111111111111 ııı ııı ı ıııınn 
~ Beynelmilel Paris Panayırıll1 

~ Ziyaret Ediniz .. 
§ 18 l\layıstan 3 Haziran 1935 e kadar 

= Fazla Mahimat Almak. için Fransız (16 
= neral Konsolosluğuna veya Izmir frıtır 
~ sız Ticaret Odasına MOracaat .. 
§§11111111111111111111111111111111111ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lzmir Maarif MüdOrlOğOndeıı: iti ı 
İzmir fnkılAp okulasının 800 Ura 35 kuruolok iat••' J 

fçl• ' 4 935 Perıcmbe gflntınden hışlamak Qzere 15 goo J 
ekslltmlye konolmuotor. Bu tol yapmığa istekli olanlar ~ 
sair etrakı görmek Gzere hergOn Maarif mQdllrUlğGDtı, ' JI 
ye girmek htlyenler de 5 5 935 pazar gnncı eaat 9 ~it ~ 
kadar 60 lira 25 korntlok muvakkat teminat mekıobO ıJS 
reber vilAyet encflmcnlne gelmeleri. 19 24 28 3 l 

SIHHAT 
ECZANESi 

Hamdi N flzhet 
Ucuz, taze, temiz lllç bolonur. 

11 Baodurak - Bnynk Salep· 
ç' Hanı karşısında .. 

OksOrenlerl Mut• 
laka (Okamenıol 
ÖksO.rO.k Şekeri~· 
rini Tecrnbe Ed• 
nız •• 

Aylık elektirik 

Masrahnız 

içi gazli 

limbalarını kullanınız 

Hu marka az sarfiyat, bol ışık, 
ve uzun ömftrlndor. 

Mehmet Tevf'ik 
Bnynk Elektirik, Telefon v~ 

Malzemeleri deposu. 
Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

ve ıtOrjen ~ab•P111 

En OsUln Bir ıtfOt· 
bil Şekeri oıduğll 
nu unutmayınız· 
-------f 
Ku vvetl i MO• b 
lstiyenler Şah• 
Sıhhat sorsflP f 

Haplannı Maral 
ecza depotarınd 
ve EczaneterdeJI 
Arasınlar. 

ı , ____ ~ 


