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Kurultay Başlianı eneral r Baş~kan' Gen;iik
0 T;;:rans 

Kazım özalp'ın Ziyaretleri. ve Bakanlar An· ' ----·---=· kara'ya Gittiler. kil~~ ve Spor . • 

Sayın Konuğumuz, Dün. Belediye!i, Viliiyeti, Kum~n- ı.ı.abuı, ıo (H••••') -
el dan)ıoı ve Matbaamız• Zıvaret Ettıler- Akşam Beledıye Baıbıkon Gmrol lameı laöaö B. H. Rahmi'nin Konferansı Dnn 

~ J ile lçerllıler Habnı Bay ŞOk· 8 k A I"' k ( Tarafından Şerefine Ziyafet Verildi. · ril ır.,.. D•ıb•ko• boy T... üyü a a le Dinlendi. 
flk ROş-dO Arae ve C. H. F. 
genel katibi bay Receb Peker 
bogftnkO trenle Ankara'ya gh· 
mfşlerdlr. 

\... ..) 

Almanya, Lehis-
ı an Anlaşıyorlar. 

Brrlio. 9 (A.A) - Pru-ya 
ba~bakaoı Genenl Göring hft· 
y6k şebtrl~rc1e kış yardıma için 

:bir 11eyabate çakacaktır. Gene· 
ral bagftn Dreıdene hareket ede· 

cek ve sonra bremer, Gensberg, 

Frlburg ve Stutgarıa bir nutuk 
eöyllyecekttr. 

Berlfn 9 (A.A) - Angrlf 
gazetesinin V uşova muhabirine 

göre Gener•I G6erinı'ln VafljO 
va ıeyahad Almanya ile devamlı 
bir aolıom• lehine efkarı 

umumlyedekl dGtlnOıB hıılao · 
daronştır. blalovlcada reistcüm· 

bar ile Göerlng'ln bermber 
çakarmı(['>lduklara re&imler de 
Alm•nları Mç eevmiyn halk 
wöıerlade bayık bir tesir yap· 
mıştır. Şnpheslz Polooya'da 

Sayın konuğumuz General Kazım Özalp matbaamızın ônftrıde. Almanya'y• dtıoman mehafll 

t 
1 

,. bü ük muşlardır. Bu ııırada, ziraat ı Ziraat mektebini şereflendirme vardır. 1-'akat ehemmiyetleri 
z111 r ın sayın konuğa Y H ı d s Uıu 

1 
oıektdıi müdürü Bay llm e - onu 2 inci 111hlfede - çok bftyftk değildir. 

!( s Kurultaya baııkanı Genera • ... •• ........................................................................... ..-.......... •• •• ••• ............... _. ..... • ..................... ... 

.. '•11n öuıp, don öğleden s00· .......... Lv.ndra Andlaşmasının Bugnnko Durumu 
•, otomobille Burnıva'dan iz ___ __;:...----

=~:~::;:.•kzlyoretlerde bulo•· Ital a Hava Mukavelesine 
CGmhurlyet Balk forko" baf Y ' 

k.1aa Yozgad sıylıvı Bay Avni B it• ı s d d • ' 
~::·~:ç!:·~:1:0:·:~::~:.;· azı ıraz ar er e ıyor. 
lllobllle Burnava'ya giderek, verilen ziyafetten IODH bir g6 
General Khım ôra1p'ı, mlsaf lr rOıme yaptıklarını zannetmek· 

Olduklara Bay Ruşen Mebmed'fn ıt:dlrler. Do m6na1ebetle Ôn 

e•fnde ziyaret etmişlerdir. Saat gaseteel diyor ki: 
10 d• da Burnava nahiyesi mü - Haber aldığımıza göre Slr 

!Gro Bay Edib, belediye reisi Con S.ymon Bay Flanden'e 
ay Fehmi Ziraat mektebi mü· bakik.tte İngiltere Dıt l~lerl 

d• • urft Bay Hilmi haşerat enstl babalttınıa Alm••r•'nın ka· 
~Gso ıntıdora Ba

1
y Nihad, Cüm bulOoft beklemedlğlnl söylemiş 

Utlyeı Balk {arkası ve belediye ve akıl olore• bakanlıtın h•r· 
!'elerinden Bay Eteoı ve Bay ret edeceğini llhe etml;tlr. Jn. 
ebçeı, General Kazım ôzalp'ı glltere Dış lıled bakanh8ına 

llll9af lr oldukları evde ziyaret göre Almanya ; Fransaı'larla 

b
ederek Burnava'hlar namına lagtllıler ara11n• bir nifak '!>k 

0 og .. ldi · mak lmldl He bu mGbletl lı· 
L~ nız demişler ve Bornava temiıdr. iki nHmD uıul 61e· 

rinde de konuıtulanna sanne· 

dlyarus. 

-..lk -
1 

111•0 saygılarım blldlrmlo· 
erdir. . 

Say •n başkan Burnava'oıo 
llll:ııı ... 4 

ledt ı ve iktıaadi vaziyeti, be· 
he ye leleri hakkında Burnava 

G Yelinden izahat almıijlırdır. 
eneral K.lzam Özalp hışerat 

en i , 
Bt tüsü müdürü Bay Nlbattao, 

enııtltOoQo mahsul bestahkları 
etrafı od • nasıl çalıştığını sor· 
~oş ve Bay Nihat da, batı 

lladolu'da haeerat baetalıkları 
•nkounda derhal tecrübe tarla 
••nda haatalığan teşhis edildi· 
Alnı, alınan netice ilzerine te· · 
d. l . 

' Çarelerinin haBtalık olan 
Jetlere blldlrUdtglnl söylemiştir. 
k. Sayın baıkau bo lsahata ah\· 

ile dlnlemlıler ve hqerat 

''*lttlıGııa al1aretl vald bu1uf." 

İngiltere kralı tayyare kuvvetle~oi tef tioee 

Parls, 9 ( A. A ) - Havll Berlln'lo noktal nazırını öğ · 

Ajansandao: 
Gazeteler Alınınya'nın Fran· 

ıız-logillz teklif lerlne ceva· 
hın~ vermeden eni blnblr oıtl · 
uakaı• çıkır~ı&• utraııcıgını, 

rcıoınek için on be, gün kadar 
beklemek IAzımgeleceglnl yaz~ 

mık.t;-d~·;am ediyM. G;ze"lelei 
Bıy Con Saymon ile S.y Flın· 
deo'ln Tlcmret otluı tanfıacla 

Bay Flauden'ia Slr Coa Say· 
mona Franıa'oın dört nya 

•ili taraflı konferamlar lıte· 
medlğlul bildirdiğini eöyllyor. 

Fraun, hariciye DtHretlerl 
anııada noktal nazar teatisini 

ve Cenevre'de silAbları barak· 
ma konferansının toplanmasını 

istemiyor. Almınya'ya verilecek 
mühlet mGaasebetlle lagtltere 
dıt itleri bakanlığa Şaı k and· 

la1ma1ını hemen lmzal•mak 

niyetinde deglldlr, Slr Con 

Saymon, . Bay Flınden Şark 
a~lıİtmaeının tıbıkkukoaı her 
zamandan fa1lı bıglı bolun· 

- Sona 7 l•ot .. ....,.. -

"MO.~het bilgilerin temell~rine dayanan, gOzel san'· 
atları seven, fikir terhiyesiııde olduğu kadar heden 
terhiye8inde kahiliy<'ti arımı~ ve yOkselmiş olan er
demli, kudretli bir nesil ycti~tirmck ana siyasamı
zın açık dileğidir .• , 

\...--------------------------------~ 
Tekhdağı Hylavı ve C.H.F. 

umumi idare heyeti üyeelndc-n 

bay Rftseyln Hahwl Apak, saat 
l 7,30 da Halkevl @alonlarında 

dün llAo ettiğimiz, "Gençlik 

ve Sporw mevzuu Qzerlndeld 
konferansını vermiştir. Salon 

- Sor.u 6 ıor.ı yOzdedlr -

Mühendis Namzedi 
Gençlerin Tetkikleri. 

Dnn Menemen ve Bergama Ha
valisinde De Gezindiler .. 

l\füafir talebe grup halinde .. 

Şehrimlıdfl mleaflr bulunan gedlz köprtısii)oft görmOolerdlr. 

yftksek mObeadis mektebl lale· Biiyftk köprilnün lnı,ıaatı bak· 
heleri dan otomobillerle Me· kıoda mimar bay Necmiddta 

nemen ve Bergamı'ya giderek emre; talebeye izahat vermlıtlr. 
tetkiklerine devam etmlıılerdlr. Oradan Bergıma'ya gtdllmlı,ı, 
Talebelere lzmlr mimar ve"mü· Bergama'nın muhtelif yerlerin· 
heacltıler blrll~i namına mİmar deki bar•beler gesllmlı,ıtlr. 
bay Necmiddlu Emre refakat Saat onalllda İzmlr'e dönmftş 
ediyordu. olan talebeler; doğruca nlfıa 

Mlaaflr talebeler; Menemen· başmühendisliğine giderek (Bil· 
ynk gedls köprfts6) nftn pl&n· 

de Kobllty menkGtışını ziyaret tarını tetkik etmlı,ılerdlr. 
etmfoler ve Menemen ile Ber MlHf lr talebel11r bugiin lı· 
,;ama •ra1ında gediz nehri üze. mlr'den ayrılacak ve İstanbul'• 
rinde inea edllml~ olan (BOyOk dönt!ceklerdlr. 

Yeni Tefrikamız .. ..-------
0 l ü m Kaiıunları. -"Namus Uğrunda,, tefrikamız bugftn bitiyor. Bu
nun yerine, ondan daha mO.kemmel, çok heyecanı., 
çok cazip yeni tefrikaya başlıyacağız. 

ODüm KanunDaırn 
Seve se\·e ve sonsuz heyecanlarla takib 

niz çok gftzel tarihi bir eserdir. 

" ö 1 n m K an u n 1 a r ı,, 
Yakında (ANADOLU) Stıtunlannda •• 

edeceği-



Kur.~lta!. B~şkanım~zın ( T e~O y a ~ o ·o lU y lU m o a ır o ) Duyumları 
- ~~~I~~ _z~y:.:.~~~~~~.::. mat- Bay Tituleskô'lliın Telgrith. B~~'~:~::.~~ .. c:::.~: 

lerlnl rica etmfotlr. Do koouş baamızdan ayrıldıktan sonra - ı T ı Bay Mehmed Koran dan ~ 
malır esnasında Vail General yeğeni bay Ruşen Mebmed'le Balkan Nazırlarına Gönderi en Bu e gıma'ya gitmiştir. Bergam•' 
Kazım DJrfk de gelmişti. Ge· aarf kabristana giderek baba· loşa edilecek Cezaevinin lh•1~ 
neral Klzım Özalp bluz sonra sının mezarını ziyaret eylemle· f Bı. lha s~a M .. k E Ol dQn Bergama'da yapılacaktı. 
refakatlerinde Vali General KA· ler ve :oradan da Burnava'ya gra ta ~ 1 uştere sere an Soma'da Da 
zım Dirlk, Burnava belediye giderek istirahat buyurmuelardır. 

!:';:;n:,?.d:~:h~:.;!;:~~ Ziyafet Mutlak Güvenden Bahsedilmektedir. Grip Var .. 
kını, Burnava çarşısını gezmiş· Sayın konuğumuz ıereflne Mektehlerin 1'atil 
ler ve oradan Manisa yoluna dfto akşam belediye tarafından Bay Çaldaris, Bay Titulesko'ya Telgraf Çekti. Edilmesi isteniyor .. 
doğru bir gezinti yıpmıelardır. İzmlrpalaa'ta bir ziyafet veril· 

Diln Soma'dan aldı~ımız Sayın konuğumuzun Bornava mittir. General KAzım Özalp • 
Ankara 10 (Boııusi) - Ro· ı yanı dikkat birer telgraf gön· ııetlnl teııellümil dolayıslle bıl· mektubda denlllyor ki: çarşısına geldiğini haber alan aaat 19 da reflkılarile birlikte 

ı men Dı•bıkaoı bay Titulesko, dermlştlr. kan Dışbıkaolarına göndermiş Manfea ve Bergama'da g Buruna halkı kahvehane ve Burnava'dan otomobille zmfr'e v , 

ı balkan Dıebakanlarını çok ı•· bay Thuleııko, balkın riya· olduğu bu tetgrıfta, bilhassa hastalığına tutularak Somı dftkkAolardın çıkarak kendile· gelerek zmirpalası eeref lendfr. 
müşterek ~sere olan mutlak dönen ortamekteb talebele 

rlni alkışlamıetır. mloler ve oerdlerlne verilen Bu Jgarİstan 'da Dahili Vaziyet gövendeo bahs~tmektedir. Soma Altıntao ilk mektebi tt 
Sevgllt Başkanımız bu ııabah ziyafette hazır bulunmuşlardır. .Ji 

bükreş, 10 !A.A) - bay Ti· lebelerlnden yftze yakın çoc..-r 
ziyaretinden 11onra misafir ol· Ziyafette Vali General KAıım Yenı· uu·· ku" meıı· Devı· r- tulesko bay Çaldarle'teo aşağı· hasta oldukları için mekt~ 
dokları eve döomQşler ve isti· Dlrik, vall muavini Bay Sedad, V f 

dald telgrafı almıştır : devam edememektedirler. • rahat etmfalerdlr. m'llstabkem mevki kumandanı _ır 
v k 1 • H ı k v halt.an antantı nizamnamesi yet böyle olduğa halde OJP 

General K4zım Öıalp, öğle· ile Kurultay baokaoıaa refakat me çın azır l ar• mucibince bıllı:an antantı kon· teb tatil edilmemiştir. AlAka~ 
den sonra saat 14,30 da, refa · eden saylavlarımız bay Raılb, _. 

seyl başkaohğıoa çagırıldıgıuız makamın dikkat nazarını ""' kaderinde damadları Bay Ru· bay Kemal Toran, bıy Halld, 
şen Mehmed ve haeosi katlb· bay Baydar RtıodQ C.B.F. baş · 

lerl olduğu halde otomobille kanı Y ozgıd aaylavı A vnl Doğan, 
Barnava'dan lzmlr'e gelmişler İzmir aaylavı Bayın Beual 
ve belediyeyi ziyaret etmişler· Nevzad, Bay Sadeddin, Bay 
dlr. Beledlyedt>, Baıkan Dr. HaUI, Teklrdığı, aaylavı Bay 

Bay Behçet Uz Geoeralı karo•· Rahmi, Manlaa sıylavı Bay 
Jamıştır. Sayan Başkan eehir Relik İnce ve M. Turgud, 
işleri ve lzmlr'ln imarı faali· Konya aaylavı Bay Ali Rıza, 
yetlle alakadar olmuşlar ve Balıkesir saylavı Bıy Hacim 
belediye baokanıodao fzahıt Muhiddin, Aydın aaylavı Nazmi 
almışlardır. Topçuoğhı, Kaııtamonl saylavı 

General Klzım Özalp bele· Bay Şfikrtı Oemın, KOtahya 
dlyeden sonra vllAyetl teerlf le ııaylavı Bay LOtf 1 Kırdar, 
Vali General Klzım Dlrlk'l belediye bııkanı Bay Behcet 

makamında ziyaret etmlılerdlr. Uz, liman işleri umum mtıdfirü 
Vali General Dlrlk, Kurultay Bay Bnlusl, oda batkanı Bay 
başkanımıza vilayet işleri hık· Hakkı Balcı, vllAyetlo ileri ge · 

kında izahat vermiş ve köy· len memurları, Fırka ve Şehir 
cQlflk barosu ziyaret edilmiştir. meclisi ftyelerl ve daha birçok 
General Kazım Özalp vllAyelten Z9'vat hazır bolunmoıtur. 

sonra Mfistahkem mevki kuman· • •. 
danını ziyaret eylemlo ve ora· Burnava beledlyeııl tarafın· 
da bir mflddet kaldıktan sonra dan bu akşam Hat 17 de Bur-

s.at 16da refakatinde Vali KAzım nava Ziraat mektebi babçeılnde 
Dirilt olduğu halde C. B. Fır· General KAzım Özalp ıereflae 
ka~ını şerefleodirmlştir. elll kişilik bir çay slyıfetl ve· 

C'llmborlyet Halk fırkası bl · rllecektlr. 

nası, Kurultay başkanına saygı· ----
Yunan 

Yolcu Vapurlarına 
Telsiz Konacak •. 

larıoı sonmıya gelen fırkalı 

arkadaşlarla dolmuetu. General 

Klzım Ôzalp'a seyahatlerinde 
refakat etmekte olan Antalya 
sayJnı bay R1&th, Bayezld say· İstanbul 10 (Huıusi) 
Java bıy Halid, bparta saylavı Elen Deniz bıkanı, bu ayın 

bay Kemal Turan, Deolzll eay· 15 ne kadar telsiz cihazı koy· 
lavı bay Haydar Rüedö de mıyacak olan Elen yolcu ve 
fırkada huluooyorlardı. Fırka yilk vapıırlarıoan faaliyetten 
başkanı Yozgad eaylavı bay yasak edllleceğlol ve hiçbir 
A vnl Doğan ve fırka idare istisnai yet yapılmayacağını bil· 
heyeti Clyelerl kurultay başka· tftn acentalara bildirmiştir. 

nımızı karşılamışlardır. General Soma'da Vilayet 
Kazım Özalp, fırka binasının 
ilet katındaki salona çıkmıolar Umumi Meclisi Seçimi 
ve orada bir mQddet letlrahıt Soma, (Hususi) - lldnci 
etmişlerdir. seçmenlerle belediye flyelerlnln 

General Kazım Özalp, fırkayı hozurlle yapılan toplantıda Ma· 
ziyaretlerinde hazır bulunan nlaa vllAyet umumi meclisine 

ticaret odaeı ve borea baokan· aza seçimi yapılmıo ve neticede 
farından maheullerimfzln sataş· yapılmıı ve oetlced eski aza 

lan ve f latlerl hakkında izahat bay Haıııa Tıhaln Kaplangı ve 
istemişler ve kendilerine, bu çiftçi bay Fahrl'nlo ittifakı 

yıl mahsullerin iyi t latlerle yakın bir ekııerlyetle seçildikleri 
satıldığı ve bunun halulmetçe ınlaeılmıştır. 

alınan tedbirler sayesinde temin• y Oksek ökoUO• 
edildiği bildirilmiştir. 

Sayın Kurultay başkanımız, mi FakftJteeindeo 
f•rkadıo eonra, nıatbaamızı Zİ · o· G b G ı· 
yaret lütfünde bulunmuşlardır. ır 7 fll e ıyor .. 
Bao yazanımız Denizli eaylavı 

Bay Baydar Rilşdü Öktem ile 
bir hasbıhalden sonra yazı odı· 
mızı teşrif edetek ANADOLU 
yazı ailesini HtlfatlarHe sevin. 
dlrmlolerdlr. General KAzım 
Özalp, mQrettlphane ve makine 
dairelerimizi de gezer"k mftrettlp 

ırkadaolarımızla konuşmuolar, 
onlardan kendi işi eri ve vazl. 

yetlerl hakkında malumat al. 
mışlardır. 

Aotılyı, 9 (A.A) - Adana· 
Mersin yoloyle bogtın kentimize 
gelen yakaek ökonoml fakflltesl 
son sınıf talebesinden 35 genç 
kentimizin tflrlft kurumlarını, 
portakal bahçelerini tetkik ede· 
rek geldikleri vapurla 1zmlr'e 
hareket etmlşlerlerdlr. 

Ticaret odası tarafından genç· 
ler oeref ine bir lSğle yemeği, 

mualllmler birliği tarafından da 

bir çay slyafetl verllmlıtlr. 

İatanbul, 10 (Husuei) - Gelen haberlere göre bolgarlıtandı 
dahttı vaziyet bendz d'llzelmemlştlr. Yeni hftkdmeti devirmek 
için hazırlıklar yapıldığı bildirilmektedir. 

Balkan Iktısad Konseyi 

Vekaletler Şimdiden Ha
zırlık Yapıyorlar .. 

Ankara, 10 (Huııost) - Vekiletler, Marttı tehrlmlzde topla· 
nacak Balkan lktııat konseyi için hazırlıklar yapmaktadırlar. ___ .,. __ _ 
Yunanistan' da Büyük Bir 

Belediye Suiistimali •. 
Pire Belediye Memurlarından On 

iki Kişi Tevkif Edilmiştir .. 
lstanbul, 10 (Husuııi) - Pire belediyesinde l milyon 200 

bin drahmilik bir sullııtlmıl meydana çıkarılmıehr. belediye me· 
murlarındın 12 kişi tevkif ıedllmlşttr. 

İstanbul, 10 (Husoei) - Londra'dan haber veriliyor: 
Elen mıllye bakanı bıy pezmazoğlu, İngiliz dalnler vekillerine 

:Yunanlstan'ın mali vaziyeti hakkında uzun izahat vermlotlr. bu 
lsahattan sonra dalnler vekilleri huııuıi bir toplantı yıpmıelar ve 
gelecek yıl, Yunaniııtan'ın dıı borçları için yüzde 45 lstemeğe 

karu vermişlerdir. bo karar bay Pesm11oglo tarafındın red 
edilmiştir. 

Londra Anlaşması ve Rusya 

Alman y3 Rusya Aleyhine 
Mi Genişlemek istiyor? 

Fransa'nın Şark Avrupası Siyasası 

Bazı itirazlar Uyandırdı. 
Moııkova D (A.A) - Havas 

Ajanu blldfrJyor: 

Moııkova gazetesi Loadrı 

andlaomaları hakkında yazdıgı 

makalede sal4blyettar mahlfl· 
Un mütalaalarını hulAea etmek· 
tedlr. bu gazete Saymen·Laval 
andlıomasıuın Almaaya'nın dtı · 

eancelerlnl dıbı açık garmek 
lmkAnını vereceğini yazmak· 
tadır. 

uyandırmıotır. Ancak şimdi 

öyle anlaşılıyor ki, Fransa ee· 
flrlnln Moekova hGkumetlne 
tevdi etmlo olduğu Londrı 

andlaomaııı metni ve verdiği 

ılfahi izahat bu andlaşmayı 
hakiki mahlyetlle takdim et· 
meslne imkıin vermiştir. 

Çfinktı Almanya mahtm ta· 
visal mukabilinde garp mlsa· 
kını lotlrake davet edilmekle 

melhuz Alman ltlr111larının önft· 

eu sırada kendi namıma ve bıy 
Maksi mos'uo namına en eamlml 
tebriklerimi arzedertm. 

başkanlığınız altında yakeek 

oahei mezlyetlerlnlz eayeeinde 
balkn antantının inkişafa de· 

vam edecğlnden ve dört mem· 
leketln sarsılmaz teaaoiid mlea· 
linin Amili balkan antantı bu· 
looan salim nizam ve barış 

prenslblerlnlo bOtfto Avrupada 
tatbikini kolaylaotıracağındao 

eminim. 

bOkreş 10 (A.A) - bay 
Tltulesko Atloa mleakı mucl· 

hince dilnden itibaren bir yıl 

balkan ıotıntı başkanlığı vazı. 

fesini deruhte etmiştir. bay 
Tltuleııko ayol zamanda 1935 
haziranına badar kaçftk antan· 

tan dı ba11kanı olduğundan bu 

ıoretle iki antantın başkıohğı· 
nı kendfılnde toplamaktadır. 

bay Tltoleıko, balkan mlaa· 
kının imzasının birinci yıldö · 
nClmfl münaeebetlle bay Mak· 
slmos'a aşağıdaki telgrafı çek· 
mittir: 

bir sene evel bogiio Attna · 
da başkanlığınız altında balkan 
misakını lroza etmiştik. Eseri· 
mtzln tahakkukuna lmkAn ver· 

mlo olan devamlı faaUyetlnlzl 
ve balkan devamına olan bağ · 

hlığınızı tazimle yadederim. 
balkan antantının mevcudiyeti. 
nlo ilk yıla zarfında mümtaz 

batkanlığınız altında barışa ya· 

pabUdlği milıbet hlzm"tlerden 
dolayı müftehir olabileceğimizi 

zaonedl' orum. 
bay Ti tal esi&. o dl ğer dıo işleri 

bakanlığına çektiği telgraflar 
dı müşterek esere olan mutlak 
güven hfslr.rinl bildirmiştir. 

Romanya matbuatı bu mft· 
naeebetle balkan antantı mem· 

le.ketleri tarafından barış lehin· 
de tahakkuk: ettirilen eıerl kay· 
ketmektedir. 

bilkreı, 9 (A.A) - Atlna 
misakının yıldöoQmCl olan hu 

gGn balkan anlaoması reisliğine 
geçen bay Titulesko halen kd · 
çftk ltllAfıoda reisi bulunmak· 
tadır. 

Staviski 
Makalenin hAeıl elliği latl· 

baa göre, Londra a11dlaşm1111 

burada bazı noktalardan ve 
bllhaua İoglllzlerlo Almanya· 
nın genloleme emellerini şarki 

Avrupa'ya çevirmek: arzusu 
noktaıııodan karanlık görfll· 
mekte ise de Sovyet Rusyaııı 

Londra'da vazedilen esaıılardan 
istifade etmek emelindedir. 

ne geçllmlo oluyor ve bu su· 
retle Almanya dı mıntakavi 

mlukların olmdJ iltizam etmek· 
te olduğu iki taraf 1ı misaklara 
mQreccah olduğu prensibini ka· 
bul etmiş oluyor. Almanya 
yeni garp misakını ietlrak et· 

tlgl halde şarkta teırlkl ·mesai· 
de bulunmaktan imtina ederse 

bu lmtln• Almanya'nlD Sovyet 
Roıya aleyhine olarak lttlıa 

emeller be. ledlğlnfn ıımni, fa· 
kat kıymetli bir itirafı olı· 

caktır. 

250 Milyon 
Dolandırmış .. 

Haber verildiğine göre Loa. 
dra andlışmaaı Frama'nın Şark 
Avrupa'sı ııolhuaon takviyesi 

siyasetindeki battı hareketi hu· 
aaıunda bir takım ltlnslar 

Parla 10 (A.A) - İstintak 
bıikfml Staviekl mes'eleslne 
dair olan dosyaların b6yük 
bir kısmını mahkemeye tevdi 
etmfıtlr. bu dosyaları göre, 

Stavfıklnin dolany11dığı paralar 

250 mllyondın ziyadeye b•llğ 
olmaktadır. 

betmenizl rica ederim. 

Tokat'la Ata
türk'ttn Heykeli. 
Bnynk Teza· 
hiiratla Açıldı .. 

Tokat, 9 (A.A) - Dtıo 111 
lav seçiminden sonra Atat~ 
heykelinin açılış resmi yapa' 
mıştır. Vali Gftrellofo özlü bit 
nutkundan sonra mabtellf h .. 
mfimessllleri gftzel söylevı.ı 
söylemloler, Cflmhorlyet mef 
danını dolduran halk bGytık bir 
coşkunlukla bftyftk: öndere ol•• 

bağlılığını tekrar etmlıttr. S61' 
levlerden sonra geçitreıımi b,. 
lamış, al!ker, mektepliler, h•lt 
teşekkflllerl, kadın, erkek bt 
Ulo Tokat'lılar Atatfirk beyk" 
linin önftnden geçmiş ve ıayl 
ile selAmlamışlardır. 

Uydurmacılar 
Ankara, 9 (A.A) - Matbu•

1 

omum m'lldftrhlğünden teblll 

oluomuıtur: 

Ankara ve lstanbul menşeli' 
Türkiye hakkında birtakım y•· 
lan haberler neşreden İnterıı•· 
tlooıl Neva servlııtn: Türklye•d• 

resmi bir muhabiri yoktur. 

Tayyare 
Nasıl Düşmüş? 

il Loodra 9 (A.A) - De1 
Heraldln Surlye'dekl mubıblıl 
dilşöb eztlen Hollanda tayyar~ 
hakkında verdiği maltlmıtl• 
diyor kt: 

- Pilotu bir yolcu rflvelf,ı 
ile vurmuştur. Facia da buad-' 

olmuştur. 

Fransa - Almanya 
berllo, 10 (A.A) - FraD_., 

Alman ticaret mflzakerelerlnl' 

birinci saf ba11 berlln'de bit•'°' 
ermlotlr. Önceden kavil edUoaff 
olduğu gibi bundan ıonr•~ 
müzakereler pazartesinden ut· 
haren Parlıt'te cereyan edecek.dl· 

ŞUBAT 
1935 
Kaııım 
96 

11 1935 
GiiJJ 

28 

SAL 1 
Arabi 135:J 
7 Zilkade 

Ev kat 

Gdnee 
Ôğle 
İkindi 

Yataı 

İmsak 

Rumı ıası 
2 el KAoun 'J9 

Ezani Va-cf 
1,25 7,09 
6,48 12,28 
9,41 15,18 

12 11,s6 
1,32 }9,01 

11,44 6.~· 
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Konuşulan ışler.. Bir Afyon l(açakçılığı 
~ lznıir'e Yakın Kaza ve Nahiyelerde •1-------

'0~ Çıkacak Yangınları Söndttrıiıek için 180 Kilo Afyon Hamburg'a Kaçırılır-
~ d ? ~:~" Kaç Para Alınacak ır.. ken Gümrük Memurları Yakaladı 

• 

• 
•• 

• • - Sıaat 17 de Valf General 
Kend K it 1 dün saat 

ora ay ' Dlrlk'ln başkanlığı al 
16 da b 1 dl b k nı Doktor KAzım 

e e ye aş a - da Kurultay tek:ar toplandı 
B,y Behcet Uz'un başkanlıgı tın lblnce mftddetl bandıralı Deri oce vapurunda 
•lt d b t ve yasa muc ' d k d •n a toplandı. Geçen za 1 ' • 1 11 1 i badem san ı tarı için e beheri 
i.i biten vilayet gene mec 8 n n 

Yeterden Bay Suad tarafından k d ı ı b't 
ok yeni toplantısına a ar ş ı · 

Undu ve bazı tadHAtla onay· 1 ilA'jet daimi encü· 
la d mlş sayı an v i;I 0 1

• Bundan sonra, geçen t 1 muvakkat bir en· 
cel d ı men yer ne 

h 
Be e muhtelif encümen ere llmesl lazım geleceg· i 

11 1 • 1 i eüınen seç 
rn va e edflmfş olan tokrır er 0 Vali tarafıudau Kurultaya bil· 
•zbaraları sıra He okundu. dl Hdl Bu muvakkat encümen 

Belediye hududu içindeki köy ü relerİnjn seçllmest söylendi. 

"' tıahiyelerle civar kazalarda Jızam encümeni namıoa ava · 
çıkıtcak yangınlarda İzmir itfa kat bay Ahmet Şükrü söz ala · 
1
Yesfnln yardımcı gönderilmesi raK' dedi ki : 
1Azınıgeleceğl, geçen celsede be · _ Vilayetler tdare!Iİ yasa · 

lediye başkanlığı tarafından sının muzeyyel bir madde&i, 

bfr tukrirle bildirilmiş ve bu muvakkat vilaye t encümeni 
1~ için, yangın çıkacak mahal· üyelerinin seçf mini kend kurul 

lertn belediyelerinden benzin tayına vermiı~tlr. Şimdiye kadar 
Ve d ' • S•ire masrafı olmak üzere vazife gören vilayet aımı 

Alman Dün limanımızdaki afyonsuz sandıklara tesadüf et· 

mlştlr. 

Fakat hamule vapura yükle· 

mail Hakkı ve Şerafeddin san

dıkları açarak badem lçlerlol 

muayene etmişler ve teneke 

içindeki afyonları meydana çı· 
karmışlardır. 

Sandıklar B. F. S. markalı-

dır. Kumutıyoncu bundsn ma· 

himata olmadığını s"iylem:ştlr. 

Kaçak mal müsadere edllmlş, 

Ray Oeman Nuri ile Jozef lh · 

ıiBas mabkemesloe verilmişlerdir . 

Musiki 
inkılabımız. 
Musiki Birliği 
Faaliyete Geçmiştir. 

alınacak paranın tt!eblti için, encümeni üyelerinin, vilayet 

l•krir, tarife encümenine ha genel meclisinin toplantmoa 
Kaçırılmak islenen afyonlar memurların elinde 

lzmJr Moııikt birliği, yeni 

musikimizi talim etme ve yap. 

mak için bazı tedbirler almış 

ve bu trdbirlerlnl alakadar 

makamlara bildirmiştir. 
' 1 - -ile edilmişti. kadar muvakkat eocumenl 

ontklşer kiloluk 15 tenekede o irken bir şüphe üzerine güm · 

Tarife encümeni; ıanzlm teşkil etmelerini, işlerin o vakhe 
180 kilo kaçak afyon yakalan· rük muhafaza tabur kumandanı 

eyledtgl mazbatada, Jzmir bele kadar aksamaması fçio gere~ll 
mıştır. blobaşL Boy Baeao ile ihracat Yordun hertaıafında oyu. 

tucu Şark musikisi yerine ev. 

rensel musiki kaim olmaktadır. 

Şehrimizde de Musiki birliği 

bo lnkılılb yolunda çalışacaktır. 

dlyesioin hududu içindekl köy görüyorum ve bu üyelerın Hamul" Hamburg'a gidecek. oıüdüril Bay Şerif, merktz 

miş ve 9 sandıktan ibaret imiş. mıntaka memuru Bay Sırrı, ve nahiyelerle civar kazalarda seçilmesini teklif ediyorum. 
it k d ş-k _, ··n bu 1 •cak yangıulan söndiirmek Bay Alıme u ru 00 Kaçak afyonlar, Şalom Jozef mıntaka memura Bay Hilmi, 

tei01ll bir Yahodlye alddir. muhafaza memuru Hilmi, İıt· için itfaf yece yardım edilmesi teklifi müttefikan kabul edi· 
~~~~~~=====================-~~~~~ 

lılzınıgeleceğlnt ve yalnız, yan· !erek celseye nihayet verHdl ve 

gın esnasında İzmb'de bir yan· kend kurultayı üyeleri, Tekir· 

gın çıkarsa ne gibi tedbirler dağ'ı saylavı bay Rahmi Apak 

Kumusyoncu İzmir'U bay Oe 

mao Nurf, bunlarda kaçak Takdirname 
afyon olduğuna bitmediği içi o Alan Çalış

kan Muallimlerimiz •lıoacağının bllinmeel iktiza tarafından verilecek konferansı gümrük n uamelesini yap ır· 
ettlıı.ı IJ ı 1 k - re Halkevine mı .. tır. Suodıklardan ikisi mua· o P.rl sürüyor ve zm r dinleme uz~ 'i 

dışın yene ediJmiş ve bu muayene, a çıkacak itfaiye otomo· giuiler. 
bUlerlnlo, kilometre başına ~~------,==:----:-------::--:=----:-=-:::-;: 

ı Mahkemelerde 0 
uz kuruş almasını ve yan· 

gın devam ettiği müddetçe eaat 

bı''tıa anıortlaman bedeli ola· 

ralt 10 lfra istenmesini mır 
"•fık bu!oyordo. Bazı üyeler, 

hu llcretin çok fozla oldoğunu 
llert Biirmüşlerse de tarife en· 

Cftınenı mazbatasının henüıı 
tekemmül etmediği ve bir 

Rüşvet Alma H3di-
M uhakemesi .. • • 

sesının 

Oonkü Celsede Dinlenen Şahidler 
ifadelerinde Neler Söylediler? 

Takdirnameler Maarif Bakanlığın
dan Maarif MüdürlOğüne GeJdi 

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

933 . 934 Dere yılında mesai eıyaka Cümhurlyet mektebi 
muvaffakıyetlerinden dolayı muallimi Fatma, Rukiye, Me · 

Maarif Bakanlığınca takdlrnam6 18lııt, Ankara mektebi mualJI. 
ile taltif edilen moallimlerln ml Nazende, Tflrk birliği mek· 

takdirnameleri maarif mftdftr· tehi mualllml Hayriye, Fevzi· 
liiğü.oe gelmişt ; r. Takdirname paşa mektebi muallimi Meh· 

alan muallim Bayıtıa ve Bayla· lika ve Meliha Misakı· kere de nizam encftmenf ne 
gitmesi 14zımgeldfğf başkanlık 

il' 1•rafından bildirilmiş ve maz · 
•· hata nizam eocOmen(ne gönde · Rüşvet almakla suçlu milli 

emlak dairesi mubaeebecf si bay 

Fevzi ile muamelat memuru 

bay Tevfik ve dosya memuru 

hay Siyameddinio duruşmasına 

dün Asllyeceza mahkemesinde 

devam edilmiştir. Hakim bay 

Yümni idi. İddia makamını 
nıüddeiumuoıi muavini bay 

Fahri işgal ediyordu. Duruş · 
maya saat onda başlanmış ve 

evvela mflli emlAk idaresi dak· 

tlloeıı bayan Mdekper dinlen· 

sen kendisine telefon et, dedi. 

hen de çekillb gittim, biraz 

sonra tekrar geldim, adli kısım 

relslJğine telefoo etmemiştim. 

Dükkana ikinci gelişimde ka· 

panmış buldum, ghmfşlerdl.. 

Eğer gitmemiş olsalardı dük· 

lı iioı kapatacaktım. 

rın adlarını 11şağıya yazıyor ve 

kendilerini kutlulayoruz: 
mlll.i mektebi mualllml Naciye, 

Semahat ve İffet, Sakarya mek. 

tehi mualltml Hatice, Zafer •· l'llıntşur. 
d' Bundan sonra, be lediyeden 

t•keftle arsa alanlar tarafından 
'erilen iki istida okundu. Bu 

fsttdalarda faiz alınmaması iste · 
bf) ' -lyordo. İettdalar nizam encu· 
tt>enfne havale edildi. 

Belediye zabıta memurların · 
d•ıı 21 sayıh HHml He arka· 
d,.,, Mehmed All'nln vazlfele · 
ti 1 ' 
b 11 ihmal ettikleri hakkında 
aşltanlıkdan verilen takrir üze· 

rloe 1 • 
n zanı encilmenf nfn verdfğı 

~aıbaıa okundu. Mazbatada, 

d u iki memurun hizmet möd· 

'llerf nfsbetlnde tazminat al· 

llılll8ı ve btrdaha belediye l~le· 
l' bde it 11 
ılt: u anılmamak şarıile va 

1 eleriuden affedilmeleri zikro · 
nnoy0 d 

il ı r u. Mazbata reye ko· 
ıı du 

.8 Ve aynen kabul edfldf. 
unu hlüteakib, bütçe encfi· 

llıenı b k ' b. aş anı bay Hamdi nln 
dır istidası okundu. Bay HamdJ, 

oktordan almış olduğu bir ra· 
Pora fstl 
l naden hasta olduğunu 
ddta t k l t: e tile te ve azalıktan lel · 
~sının kabulünü i&ıemekte idi. 

d etıd <iyeleri, bay Hamdi'oln 
lğer üyeler gibi değerli bir 

flye olduğundan bahsederek 

ketıdlelnln nisan toplantısına 
ladar fzfnll sayılmasını ve Jati· 
fasının onaylanmamasını eöy· 

ledller ve bu teklif kabul edildi. 

llurıdan sonra, görüşülecek baş · 
kıt bir iş olmadığından, çar · 

~llllıba gQnfi tekrar toplanmak 

Clıere celse tatil edildi. 

mlştlr. 
bir iddiaya göre bay Siya · 

dd.0 • kendisine müracaat me ı , 
eden bay Saraç Rıza ile başba 
şa kalsın diye daktilo bayan 

Melekper başkası tarafından 
dışarı c;ağırılmış ve sonra bay 

Slyameddin, bay Saraç Rız~ya 
dairedeki işini para mokabihn· 

de bitirmeyi teklif etmiş .. 
Bayan Melekper'e bu nokta da 

soruldu ve bo şekilde bir ha· 
reket yapıldığım hatırlıyamadı· 
ğıoı söyledi. 

Daha sonra polis memuru 

bay Kadri dtnleııdl ve dedi ki: 
_ Bir gece Basmanede ke · 

babcı bay All'nln dükkiioında 
rakı içiliyormuş . Saat 23 e geldi. 

Gittim, artık dOkkanı kapat· 

maları Jaz1mgeldlğlol söyledim, 

bay saraç Rıza dışarı çıktı, 

baoa: . • • 
- burada mühim bıt' iş ıçın 

J mış bulunuyoruz. Adli top an _ 
kısım relııl bay Huhiei Gümu· 

_ d malumatı \'ardır. ister· 
ŞUD e 

Bu şahldd6n sonra taharri 

memuru bay Hasan Fehmi ile 

bay sarat; Rıza müvacehe edil· 

dl. Hakim memurlardan bay 

Fevzi'ye para verildiği ve zarfı 
yere a l t ığı sırada memurun ne 

yaptığtoı sordu, ~ahid bay Ha· 

san F ehmf ~ uzaktan para zarfı· 

nm bay Fevzt'ye vertldlğinl, 

sonra memurun iki adım yürü · 

yerek geri bakhğını ve zarfı 

birdenbire yere fırlatarak: 

- bana rüıJvet teklif ediyor· 

sun, diye kafretmeye başladı· 
ğını söyledi , bay saraç Rıza; bu 

sözleri duymadığı cevab1Dı 

verdi. 
Sonra taharri memuru bay 

Mahmud dinlendi, o da bay 

Saraç Rıza'nm zarfı bay Fev· 

zi'nln cebine koyduğunu, bay 

Fevzi'nin iki adım yürüyerek 

geriye baktığıuı ve zarfı yere 

attığını, Rıza'ya karşı küfüre 

başladığını, Adeta kavga eder 

gibi vaziyet oldoğonu, o sırada 

kavganın ilerlememesi için mü· 

dahale ettiğini ve zarfı yerden 

aldığını söylemiştir. 

Kebabcı çırağı bay İbrahim 

de Ramaza'nın ylrmlbirlncl ge· 

cesi dükkanda rakı içen me· 

Topallı mektebi başmualllmt 
İbrahim Sami, ayni mekleb 

muallimledndeo Nihad Salih 

Zeki, Sabahat, Basriye, Boca 

birinci mebteb muallimi Nev· 

her, üçüncft mekteb mualllml 

İsmet ve Fahri, Menemen ma· 

arif memurn Kemal Önder, Ali 

Ağa mektebi başmoalllml Ke. 

mal, Pmarbaşı mektebi başmu · 

allJml Nihad, Işıklar mektebi 

başmoal\lmi Süreyya, Naldöken 

mektebi muallimi Mel4hat, Do· 

ğanlar mektebi ınualllmi Cemal, 

Menemen Seyrek kôyft mualll· 

mi Muzaffer. Kelerllkoyu mek· 

tebl haemoalliml Ali Alp, Kar· 

mnrl11rla bay Saraç Rıza ara

sında geçen rüşvet sözlerine 

daır bazı şeyler anlattı, halbuki 

bu anlathklaraoı daha evel 

sorgu h4klmliğinde söylememiş

ti. bunun sebebi kendisine 80· 

roldu ve hakkında yalan yere 

şahidllk etmek suçundan tohkl· 

kat yapılmamak için hangi ifa· 

deeluln doğru olduğunu söyle· 

meal ihtar edildi. bir müddet 

düşOndükden eonra şahid hay 

İbrahim sorgu hakimliğindeki 
ifadesinin doğru olduğunu söy. 

ledi. 

başkaca dlnleoecek şahit kal· 

mamı~tı, bonon üzerine bay 
Sıyameddin'in vazifesinin defter· 

daılıktan sorolmaema karar ve· 

rllmlş ve Duruşmanın devamı 

ayın 17 sine bırakılmıştır. 

mektebi moalHmt Neriman 
' 

Urla birinci mekteb muallimi 

Aliye ve Muharrem, Halldbey 

mektebi mualllml NAzım, Mü. 

nevver, Necatlbey mektebi mu. 

alliml Emine, İffet ve Rahime 
' 

hAklmiyetimUllye melı..tebl baş. 

muallimi Ihsan Çetin, muallim. 

terinden Fikriye, Zehra Adnan, 

Müdafaal hukuk mektebi mu. 

alllmi Ali Ekrem, GOzelyah 

mektebi moalllmt Medibıı, Sa. 

ime, Daatepe mektebi mualltml 

Hakkı, Buca birinci mekteb 

muallimi .Mualla, bergama, Poy. 

racık muallimi Nuri, Göçbeyll 

muallimi Mustafa, Seferihisar 

Ulamış köyü muallimi Abdur. 

rahman, Torbalı Tepekôy mo. 

allimt Cemal, \:eşme Namık 
Kemal mektebi muallf ml Hav. 

va Samiye, Çeşme çlf tllk mu. 

allimt Rauf, Tire üçüncü mek. 

teb baomua UJmi Fatin, mual. 

ilmi Ahmed, bergama Socahlı 

muaUlmi Hikmet, Karaburun 

Mordc~an muallimi Sabahaddin 
1 

Keçeciler Musevi yetim mekte, 

binden İhsan, BtısoO, Salih 

Uluğ, Karataş Musevi mekte. 
binden İrfao. 

Profesör öldn 
berlfn, 9 (A.A) - Profesör 

ressam Maks Libermao dün 

87 yaşında ölmüştür. 

Hukuk 
Konferansları. ...... 
Bay Ali Rıza Türel Dün 
Konferansını Verdi.~ 

lzmir barosu tarafından ter· 

tlb ediltn ilmi konferaoı:;!ar 

serisinden birincisi dün öğleden 

sonra adllye dalreBinde ticaret 

mahkem.-si rnlonuoda Konya 

saylavı hay AU Rmı ıarafından 
verilmiştir: 

Konferansa hemen bütüo 

hakimlerle avukatlar, ııtajyerfer 
ve şehrimizde mevcud hukuk· 
çulerdao mürek keb kalabalık 
Lir dinleyici hazır bulunuyordu. 

ba~·o başkam avukat bay Mua · 

ta fa Münir: tertib edilen kon· 
feıanslar hakkında evveJa kJHca 

izahat vermfş ve eözü konfe· 
rensçıya bırakmıştır: Konf~raoF; 

Fraoeız hukuku huımefyf'ı-İoln 
lo klşafı mevzu o ü:urine fdl. 

Parls hukuk fak.ültestnde ıab · 
silini ikmal etmiş değerlt bir 

hukuk üe tadı olan kor feranaçı 
derin bir vukuf la bo fnldşaf 
saf balarını ve ha saf hıdaran 

karekterlstlk tczahllrlerloi an· 

lalmış, nihayet Kod Napolyon 

denilen Fransız kanunu mede-
nisioin membalarıoı ve hazır. 

lanması şeklllerlnl izah etrnfı 
ve bu ltaouaun iyi taraf )arife 

iyi görulmiyen kısımlarını, yoz 

seneden fazla bf r zamandan beri 

yaşıyan bu kanunu medeninin 

bugö ııkQ hukuk ihtiyaçlarına 
cevab verebilmek için yardım 

gördüğü ka yoakJarı göstermiştir. 
Konferansçı nlbayeı; hukuku 

husneiyf'nlu mmeıler araııınd• 

birleşmesi mevzuu t1zerlode de 

dnr'lluş, bu bu11usta ulo81.rarası 
teşehbOeleri ınlatmıştır. Dinle· 

yicilerloe çok zevkli bir beye 

can ver"n bu konferans çok 

h"ğenflmfş ve takdfr edilmfotlr. 
Avukat, bakim ve memur her 

hukukçnnuu hak ve adalet 

ilmi yolunda çok faydah olan 

bu konferansa karşı gösterdik· 

leri mOşterek alaka kayda o• · 
yandır. 

İzmir baroıonnn böyle fay. 
dah konferanıılar vermek yo. 

landa devam edeceğini doyduk, 

bu kooferanslann gdnlerlnt 
ayrıca yazacağız. 

Iran - Irak ihtilafı 
Roma, 10 (A.&) - İran 

murahbaslarile hodod m6zake· 

ratında bulunmak Ozere halen 

Romı'da bulunan Ira~ ba~lclye 
nazm N urt SaJd paea lralya 
ile bir dostluk andlapnaeı ak· 

dettlkden sonra hu akşam bu· 

radan bağdad'a hareket ede· 
cektit. 

Nuri Paşa Clyornale Jtalya'ya 
beyaoatta bulunarak, Jran ha· 

rlclye nazın bay Kıtzimi He her 

iki memleket arasındaki mftQ9!le· 

bttlerln dostane mahiyeti hakkında 
mutabık kaldığını eöylemJştlr. 
Mumatleyh ezcilmle de r.ıl • 

tir k~: 

- Irak noktal nazan .E.: .ı · 

rum muabedesile onu mdteuib 

olan muahedelere istinat e~· 

mekte olob İran 2000 kilo. 

metre nzooloğunda bir ssblle 

malik bulunduğu halde Iralun 

denize yegane mahreci Şattulı· 

rab'dır. Irak İran'ın Şattularıııb 
üzerinde seyrüsefer serbestislne 

hiçbir suretle mini olmıyacakııa 

da denize olau yeglne mahreci 

üzerindeki andlaşmalarla m4· 

eyyed hftktlmranl haklarındao 
da aslA vazgeçemez. 
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Çocuklar içiıı: 

insan 
Nasıl 

Zengin Olur? 
••• 

1 -
(Acundaki eavaı yollarına 
nasıl girişilebileceğini Lu 
ola:an hikiiyemle çocuk· 
lanmıza anlatırken eevinç 
duyuyorum. 
Dilerim ki sıkıntılı im· 
runlar geçiren, bütün 
acundan küçük bir parça 
olan yurdumuzun atılgan 
ve uelu çocukları, bu üç 
karde,ten örnek alam, 
kendi dirim yollarını 
kendileri açsın.) 

s. Ü 
Rlze'nln fakir kasabaların· 

dan hl rinde gene pek: fakir bir 
aile vardı. Çlf t işçlıl, karısı ve 
üç çocuğundan ibaret oJan bo 
ailenin en büyük oğlu henüz 
ooheş yaşındaydı. 

Memleketin parasızhğı yü· 
ziioden büUln kasabanın bu 
yaştaki çocukları, boğaz tasa· 
sile kazanç meydanına çoktan 
atılmış bulunurlardı. 

Pekb gelirli ve haylı zorlu 
işi zavallı Hasan dayıyı sakat· 

lamış, vaktinden çok evel de 
kocaltımıştı. Evladlarına hiçbir 

şeycik bırakamadan dünyadan 
göçiib gldeceğfne sevgi dolu 
baba yüreği o kadar kahırlanıb 
dururdu ki!.. Bir gün ııra ile 
(15-14) 'fe en küçüğfl de (12) 
yeşında olan oğullarını yanına 
çağırdı: 

- EvJadlarım, dedi, görü· 
yoreunuz ki, artık koca koca 

adamlar oldunuz. İsterim ki, 
ölftmlü dünyada gılzılm arkada 
göçmtyeyim.. Hepinizi gücü· 
nOze yakışır, temiz birer lo 
sahibi görürsem, ne mutlu bana, 
der, ynznm gülc:rek, gözlerimi 
yumarım. 

Hasta adam evlAtlarmı bir 
bir gözden geçlrdikteo sonra 
onlara bOtiin memleket1Uerl gibi 
artık meydana atılıp kendile· 
rlnl kurtaracak kadar kazanma 
kurunlırı geldiğini bir kez daha 
söylemlo ve ilk önce en bOyük 
oğluna dönerek: 

- Sen, bOyilk oğlum Tor· 
han, ne olmak istersin? Dedi. 

Torban 15 yaşını verlleml· 
yecek kadar acar kuvvetli bir 
çocuktu. Babaeının ıözilne ee
vlndl. 

- BabacığılD, dedi, hayli 
zamandır senin yaaındı Kaya· 
lar çlfrBğinde çalışıyorum. Ebb! 
İşimi de pek sevmiyor, benim· 
semlyor değlllm. Hem buradan 
uzaklaşmak, hem de seni ihll· 
yar zamanında dinlendirmek 
için topraktan ayrılmayacağım. 

Baba oğlunun bu içit ve 
erce sözlerinden pek ziyade 
sevindi. İkinci oğlu Orhan 'a 
döndü: 

- Seo, oğlum, dedi, sen ne 
yol.da Çtilışacaksın? 

Orhan: 

- ~en, dedi, Turhan gibi 
toprak işlerine meraklı değilim. 
Fakat denizi pek ıeverlm. An· 
cık, memleketin limanında her 
gördükte içimi titreten gemi· 
lerden, hilyük vapurlardan bi
rine yanaşmama anımla birlikte 
razı olmanıza yalvarırım. 

Hasan dayı oğlunu, korkulu 
da olsa dileğinden döndilrmek 
istemedi: 

- Peki oğlum, dedi, soyu· 
muzun çoğu da denizci idiler. 
Tanrı 1anı da isteğinde hayır· 
lar versin. 

En kOçftk kardeş İlhan daha 
babasını beklemeden söze atıldı: 

- Ben, dedi, bt'lytılderlmln 

Soyadlarını Kütüğe Yaz- Saylav Seçimi Heryerde Borsa 
dıran Yurddaşlarımız.. Bayram Gibi Geçti .. ••••• 

Borsada dünkft ftzüm 
htre eatıoları aoağıdıld 
dedir. 

Son yirmi dört saat içinde 
nüfus mQdürlılğılne mQracaat 
ederek soyad!arını kıltfiğe yazdı· 
ran Bayan ve Bayları yazıyoruz: 

Bayrakh'da Menem~n cadde· 
sinde 99 numarada Ali Naci 
Anlıak, Tütün fabrikasında ma· 
mul tütQn ambarında çemberci 

Mustafa Ağırbaş, Buca beledtye 
caddesinde 38 numarada Kılzım 
Atala, Fatih mahallesinde Bek· 
tat ıokatında 7 numarada Şa· 

ban oğlu ~aklr Akçe, Ticaret 
mahkemesi batkAtlbl H. Fehmi 
Aybar, Sabuncu Ömer Mubar· 
rem Apaydın, 122 numırah 

polis memuru NAzım Akpulıt· 

man, Odunkapıda 60 numarada 
Ali Rıza AkyOrek, Askeri hae· 
tane lnzıbat z..bitl yüzbaşı Hü
seyin Hüıınü Atılganer, Ballı· 

kuyu'da Hacıallefendt caddesin· 
de 49 numarada Mustafa oğlu 
M. 'Enver Alpay, Pazaryerlnde 
Karakadı çıkmazında 34 numa· 
rada İbrahim Necati Arşınlık, 
lnhfsarlar başmüdürlüğü mu· 
haeebeslode Ziya Akol, Abajoli 
basığı Hasan Ataç, Alaybey 
Mltatpaşa ıokagında 41 numa· 
rada Naci Argunhan, Aydın 

demiryollarında kitib Mehmed 
Tevf lk Aral, Aydın demlryolu 
cer dairesi o de tercüman Tevf lk 

Kamil Adalı, Telgraf gişesi me· 
m nru MObahat ve kardeol Or· 
han Abel, Bueta nahiye M. 

Rlfat ve kardeol Adao, 180 
numaralı pollı memuru Ekrem 

Akalan, 57 numaralı polis me· 
muru Abdullah Akcan, Karı•· 

heı lklılnln de itlerini pek 
sevdim. Sevdim ama, bunların 

çok az para getirir şeyler ol. 

doğu .korkusu ile bambaşka bir 

çığır btiyornm. Ben hiç kork· 
madan (Senin •e ananın h,,r 
vakit hlkAyelerlnl anlattığınız 

baycık amncamız Sengdr gibi 
İstınbul'a çalıtmıya gideceğim. 

Basan dayı henüz pek kGçftk 
olan İJhan 'ın aklına gelenden 

korktu. Çocuklarına kendilerini 
isteklerinden döndfirml yeceğlnl 
eöylemiştl... İşte İlhan daha 

mini mini bir bebekken dinle· 
dlğl Sengtır amuca hikAyelerin· 
den kafasına neler neler kur· 
mootu ki, bu çağında tekbaoına 
İl!tanbul'a kadar gitmek isti· 
yordu... Şimdi ne yapacaktı? .. 
Söz vermişti. Hlçblrlllnln iste· 
ğlne lllıemezdl. Kocasını ve 
çocuklarını titrlye tltriye dinli· 
yen yanındaki kadına dönda. 
0Du avutmak lıter gibi yaparak: 

- Ne dereln kadınım, dedi. 
KOçük te pek yiğit çıktı ... 

Sessiz köy kadınının ağzını 

açacak hali yoktu. Onun, evlAt· 
larının en ufacık bir acıslle 

eızhyan ana yllreğl bu korkuyu 
her nkıt için; içinde taşımıştı. 
Çocuklarının isimlerinin bile 
daha vaktinde böyle olduklarını 
hep bunun için istememiş, Sen· 
gür amucayı hatırlatacak her· 
şeyden korkmuotu .•. Yoksa o da 
pek güzel bilirdi ki, (HBBan, 
Ahmet, Mehmet) isimlerinden 
Turhan, Orhan, İlhan batan 
kHabada yalnız da oba daha 
özlO, daha gtızeldl. .. 

Eh! Amma lote olanlar da 
muştu. Korktuğuna da uğrıı· 

ramıotı. En kGçük yavrucuğu, 
parmak kadar çocuk, tıpkı bun· 
dan altmıo ıene evvelki gibi 
Sengür ımucanın yaptığuu yap
mağa, para kazanmağa İatanbulı 
gidecekti ..• 

Muallim 

s. A. Ouıo 

yaka'da posta ve telgraf memuru 
Mansur Aran, Kahramanlar 
mıballeılnde Ayd1n ıokağında 
8 numarada Şerif çlnllkaya, 
İzmir MüdaCaal hukuk mektebi 
muallim Naciye cfmgft, Karşı· 

yaka~da hft.rrlyet sokağında 14 
numarada Rlfat cerrah, Bayrak· 
lı'da Muradiye caddesinde 22 
numarada Muhiddin çulduz, 
Hacımahmud mahallesinde Tur· 
na ıokağı!!da 92 numarada 
Mustafa çiner, İzmir Pirinç 
hınında kavas Haean Basri 
çetlntabra, Bayraklı'da Buruna 
caddeeinde 26 numarada Ahmed 
çeken, Karşıyaka'da Namık 

Kemal sokağında 29 numarada 
LGtf 1 çarşılıoğlo, Burnava'da 
çaybaşı mahallesinde 197 no 
marada Halfl oğlu Hılseyln 

çellkay, Tepeclk'te Yiğitler eo 
kağında 55 nu.n11ada İbrahim 
oğlu Rifat Dırplan, Aydın de
mlryollarında teftiş dairesinde 
kAtib Niyazi Dikbay, Kahra · 
manlar mahallesinde 1 ouma· 
rada Veliytddln gülümser, 
Şeyh maballeeiode 9 numarada 
Talib görgenlf, Karataş Halli· 
rifatpaşa caddesinde 302 numa 
rada Ali lıglo, Göztepe tramvay 
caddesinde 859 numarada Ba
ean Akif içer, Şaşılköyilnd~ 

Musa kızı s,,def lçlek, Yapıcı· 
oğlunda Hacı .. U sokağında 48 
numarada Hilmi Leyllk, Kara· 
mao ıokağında 37 numarada 
İbrahim Meneş, İzmir Hacıali· 
efendi ıokağ1Dda 4 numarada 
Şakra Mabtav, Selatinoğlu mı · 

balleslnde 23 numarada Meh· 
med oğlu Ha1an Merih, Dam· 
lacık'ta Kılcımeecld sokağında 

5 numarada Sabri ·Soyugüzel, 
Karşıyaka'da Namık Kemal so· 
kağında 35 numarada Rıza 

Soleter, Karoıyaka'da Alıybey 

mahallesinde Ce.lAlbey ıokağın· 
da 66 numarada Muharrem 
Sayılı, İklçeşmellk'te Tozçu ıo· 
kağında 26 numarada Hakkı 

Selçlk, 5 inci sultaniye mahal· 
lesinde komiser mahmud soka· 
ğında 7 numarada Ahmed Şen· 
öz, Şehidler tramvay caddesin· 

de 111 numarada Ali oğlu 

Remzi Unkan, Karantina tram· 
vay caddesinde 286 numarada 
Mehmed göztaı, Kılcımeecfd 

mahallesinde İğneci sokağında 
60 numarada İbrahim ve ıilesl 
halkı Yahnkıhnç, Karoıyaka'da 

Tahir sokağında 4 numarada 
Sabri YaklektılkO, Buroava'da 

Şeytanpınan 14 numarada Etem 
Zobranlı, Değlrmendağ Muıtıfa · 

ağa sokağında 13 numarada 
Ag&b Aramaz, Bacımahmud 

maballesiode 15 numarada İs· 

mail Hakkı oğlu Sezal Akbahdı, 
1 inci siUeymanlye mahallesin. 
de Kalender sokağında 5 nn· 
maradı İzzet Akter, Değirmen· 
dere'de Hasan Aykao, Cflzelyalı 
tramny caddesinde 15 numa· 
rada Galib Akearay, Buca'da 
aıağı 13 numarada Hatice Bu· 
calılar, Tepecik mahallesinde 
22 numarada Mustafa Bekce· 
karal, Değlrmendığı mahalle· 
sinde 24 numarada İ•mail Eı· 

rlngü, Geri tütün olrketlnde 
Hakkı Ergen, Memdublye ma· 
halleslnde 56 numarada Yusuf 
Erlnmezkapdan, Cedld mahal· 
lesinde 550 sokağında 4 numa· 
rada Mebmed All Kebecloğlu, 

Alsancak'ta karakol sokağında 

73 numarada Celil Karaata, 
Karantlna'da 718 numarada İb· 

rahim oğlu Hüseyin Özşahar, 
Mecidiye maballeılnde 50 nn· 

Halk. Şenlik Yaptı. Vilayet Genel 
Meclisi Azaları Da Seçildi .. 

ftzftm Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. 

34.2 MOıkl. lobi. 9 50 11 
46 F. Solarl 15 25 15 
39 L. Reclyo l!İ 25 14 
30 H. Alyotl 14 75 14: 
20 Trifanldle 14 25 14 

477 

Zeytinyağı Satı~ları 

Kilo 

21700 Moh. alıcı 24 50 ~6 

Afyon Satı~ları 
Kilo gr. 
147 600 İnhisarlar 67 ö ' 

Zahire Satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. 

570 Buğday 4 15 4 
117 Arpa 3 80 S 
48 FaıuJye 8 10 

190 Susam 11 11 
36 Kendir to. 4 25 4 

500 p. çekirdek 2 7 5 ~ 

275 pamuk 49 50 
801 T. badem içi 4.5 45 
150 Acı " içi 39 39 

Salihli'de 
Yeni Kayma-

Aydında· se~im intibalanodan 

kam Bay Kamil 
Gftzel işler Başarıyor" 

Aydın, (Hususi) - Vll4yetl· 
mlzde eaylav ve "ilayf't mecllel 
aza seçimi çok hıraretlf olmuş· 
tur. Davullar, muzikalar çalın· 

mıo, şenlikler yapıJmıo, alaylar 
tertip edilmiştir. Vilayet dahi· 
tinde, merkez de dahli, bOtüu 
lazalar donatılmıştı. Saylav se· 
çimini ittifakla fırkamız nam 
zedlerl kazanmıolardır. 

Genel meclis azalıklarında 

da, evvelce fırka yoklamalarında 

teeblt edilen zevat seçilmişler· 
dir. Neticeyi bildiriyorum : 
Aydın merkezi: Bayan Ane 

Dr. N. Yazgan, Bay Etem 
Kadri, Bay Neıet avukat, Bay 
Raif Muhiddin ve Dr. Bay 
Sabri. 

Bozdoğan: Bayan Behice Al· 
kan, Bay Ahmed Vefa ve Bay 
Hakkı Si her. 

Çine: Ahmed Emin Ark•yn, 

Atıf 'e kahraman köylü Mekmed 
Karacasu: Ali Hiza 

Nazilli: İemall Hakkı Akde· 
n!z, nukat Ömer, avukat Sa· 
mi ve Tnf lk Bilgen 

Söke: Huh'bl, . Dr. Şakir ve 
Dr. Raif 

Aydın üyelerinin ikisi, Boz· 
doğan'ın ikisi, Çlne'nln lkfıl 

ve Söke'nln Gçü yeniden seçil· 
mitlerdir. 

Kaı;acHu ve • NHllU Oyele· 
rinde de~tlkllk olmamıştır. 

Saylav seçimine: Aydın ka· 
za1ında 192 ikinci ~eçmenden 
~~~~~-~~~~~~-

marada Ali Özyakut, Kahra. 
manlar'da Şehidler ıokağında 

2 numarada Osman oğlu İsmail 
Toğlu, Bacımahmod mahalle· 
sinde 7 numarada Ruşen Tur· 
hun, Alsancak gOmrilk muha· 
faza memuru Ali Arduç, Roma 
bankasında memur Mu~affer 
Arel, Zfthda Alpözen, Mes'u· 
diye mahallesinde 4:9 numarada 
KAmU Aray, Ahk4mıoahslye kA· 
dbi M. Nedim Albo, Gaziler 
mahallesinde 4.4 numarada M. 
Alt Akben, Asllyeceza h&kıml 

İamafl Kemaleddin Akeüt, Jan· 
darma K. heeab memuru Rlfat 

Altınıoık, Karatao ArBB soka· 
ğıoda 7 numarada Yatar Ada· 
tepe, Karantlna'da Mansurzade 
s ıkağında G numarada Eşref 

Atak.an, Soğukkuyu'da 120 nu· 
marada Tevfik Acarkent, 
Em14k bankasında Zekeriya 
Arın soyadlarını almıolardır. 

183, Bozdoğın'da 179dao 179; 
iÇtne'de 71 den 71; Karacasu· 

da 36 dan 35, Nazilli'de 150 

Bergama'da seçilen Vilayet genel 
mecliıi azasından Bayan Fatma 

den 147 ve Söke'de de 77 den 

71 zat seçime lotfrak etmltlerdlr. 
Maraş 9 (A.A) - Vilayet 

umumi meclisi intihabı bugdn 

vllAyetln her tarafında yapıl· 
mıotır. C.H.F. namzedlerl mflt· 
teflkan kazanmışlardır. Vll4ye· 
tin 12 fiyeelnden ilçfl kadJndır. 

Manisa 9 (A.A) - Umumi 
Oye intihabı vflAyetin hertara. 
fında bitti ve fırka namzedlerl 
ittifakla rey aldılar. 

Manlıa umnmi meclisine üye 
seçimine başlanmadan önce 
saylav seçimi münaeebetlle 
ATATÜRK'Gn ulusumuza neş· 
rettlkleri beyanname okonmut 
ve bu beyanname seçimde hazır 
bulunanlar tarafından ayakta 
dinlenerek ATATÜRK bıkkın· 
da dakikalarca süren tezahüratı 
veeile olmuştur. 

Kırkağaç (Hususi) - Seçim, 
dOğün ve bayram gibi geçti. 
Her taraf donatılmıştı. F•rka 
bandosu çalıyordu. Hava çok 
yağmurluydu. İkinci seçmen· 
lerden ealgın gripten çok ha1ta 

Sallhlf, (Husuıi) - • Y~ 
kaymakamımız Bay K.lmll, def 
hal faaJlyete geçmlttfr. yoL 
köy işleri ile al&ka11 faztaclıf· 

istasyonla kasaba an11adıtl 
mezarlığın bataklık clhetlJ 
doldurularak buraıı bir ıol' 
haJloe konmuştur.. Yakındlı 
Şehir mecllelnde de görftşftle~ 
mezarlık baoka yere kaldırıll' 
cakur. 

Sırt Mahmud Bey içinde' 
geçen Ahmedll ve Manisa toıeıtlı 
nakıl vasıtaların1n geçimi ıçl' 
temizlendi, dGzeltlldl. Bu ıfl' 

retle ~allhll Korıunlu ıu b,.. 
yolannın Allahdlyen çamlığı., 
bir yolla bağlanmaıı temin eclll' 
mit olacaktır. Vilayet, Bay IU' 
mll'ln faaliyetini takdir etmtttft· 

Şehir Meclisi: 
Şehir mecllıl, elektlri.k tlrk,d 

heeablarını iki muhaılble tetkl• 
ettirmektedir. 

Bu Yıl da Aygırlar 
Satın Alınacak •• 

Bu yıl Kıbrıe'tan daha ol 
sekiz eoek aygırı eatın ab•' 
caktır. Muhtelif köy bGdcel" 
rlnden ayrılmıo olan 2250 
liralık tahsisat ziraat baD~ 
sanda toplanmıotır. Vlllyet b11' 
tar mtıdürO. Bay Adil Y erg,
yıkında Kıbr1B'a gidecektir. 

S - Vilayet köy baro-' 
ıırafmdan haynn clnılol' 
muhtelif kazalarda ııl&lu 1~ 
çılıoma tarzını gösteren albOd'' 
lar huırlanmııtır. Damd.., 
hayvanlann resimleri de koolt' 

lan bo albtımler her k ... 1' 
gönderilecektir. 

Yunanistan'da Ti-
bulunan zevat bile ge1mıoıerdl. · cari Bnynk Kılavuz 
Fırka reisimiz gflzel bir söylev An lifi· 
Jt l dt At til L'ıl b 1 kara TOrkof isinden oe 

l•ıY e . a rA n eyannameı . bit 
sevgi ve saygılarla dinlendi ve mlz Tıcaret Odasına gelen 

Atatdrk'e ıelAm ifadesi olarak yazıda; Yunanlatan'ın btll4' 
bir dakika ayakta duruldu. Ticaret odalarının lotlraklll 

Fırka namzedlerl ittifakla ka· lntltar edecek "Ticari uayO• 
zandılar. İklncl seçmenlere zl· Kılavuz,, a İzmlr'de met~ 
yaCet verildi. • ticari ve eanayl kurumlan111ııaJJ 

• • bu rehbere abone olmaları fi 
Ödemlo kazasında umumi 

meclis azalık.larına Avukat bay buna rekl&m vermeleri taY8'1' 

Ekrem, bıy Selim, bay Haean, edilmektedir. 
bayan Berlka ve Torbalı kaza. Abone ve reklam oartlal'I•' 
eında mcıhendls bay Ömer lstlyen taclrlerlmlz doğracll' 

cte· Lfttfd'ofln seçildiği gelen ha· doğruya Odaya mtıncaat e 
berlerden anlatılmıotsr. ceklerdlr. 
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Namus Uğrunda ~!flr.:l · Jf '.;I YenE~ışK~a.z~a.:de Nesi .. ~.;;d~? 
- Bir Zavallı 

Yuan: Arnold Galopen ,._ 124 ~ - 11 ŞUBAT 935 8 Ik Ol • ı A M k 
Edlt; ılmdl çok ı•k, çok yıııdığım memleket! tınımı· a an empıyat arı n . er ezi Git- Vapurda öldn .. 

ınb bir Pırlsll oldu. Eski çıl· makhğımın bir batası idi. İn· k 'd y 
1 

k M ? tıkçe Güzelleşiyor Don 8aat 17,30 da Kuııyı· 
gınhldırındau, a81bi buhranla· ,.nah bundan sonra bir daha ara a apı aca ı. .... ka'dan lzmlr'e gelen Çankıyı 
rından eser kalmadı. DGnyının bl>yle bir hataya dOtmeden Etme (Hosusf) _ Sekiz ay vapuru yolcular80dan blrlıl 
en •ıkla, en •ıyını presteş ömrGmO tamımlırım. y , evvel verilen Lırar Ozerf vapurda ansızın ölmiJatar. Ôlr .. 

v S O N onan ca ıpor gazetelerluden Bu etıdın, geçen yıl Bal· & ne v -

tabiatlı bir kadını oldu. _ 935 seneal olemplyıtları Ati kanhlar ırasında imzalanın mi· •~tme, arhk eakl yerinden kal: ıdam knkbeş yaşlar1ndadır ,.e 

Arı ı1r1, Londra'nın sisli ve d nı'dı yapılıcakhr. Organizatör sak arefesinde inşası d6tGnill· darılmış ve bogDnkil tlmendlfer kim olduğu ınlıfılımımııhr. 
puelıı eahlllerlnde geçirdiğim Ü 8 Ve Tilrkfye Zağrep konuşmalarında milştiir. Kıl§ıd resminin Bal· gVllzkergabını yerleıtlrllmlıtlr. :apurda bulunan pollı memuru 
Berserfyını hayat hıtmmı gel· B 8 • bu hakkı kazanmıştır. Fakat kanlı gençlr.rln olempfyıd mfi· ı tile, muhtelif aebeblerden ay Sahrf, •apurun Konak 
dikçe Sen nehri sahillerine orsa QtçeSI Ankara'da yapılın btlyük asri Hbakalarlle yapılmak lstenme3f, dolayı buna lm\An göremf. iskelesine vardığında telefonla 

iniyorum. Şehrimiz Ticaret ve Sanayi saha, temmuz ayını kadar biti· komıumuzun medeniyete doğru yenler pek çoktu. Vıktfle doz belediye 11bbi imdat otomobl· 

Pırlsl bıştanbıta kateden Odasının yeni yıl bOtÇ'!BI Oda rAll~m~yeceğlnden müsabakalar, yılmaz adımlarla yürOyftıünQn bir tarla olan bu yer, timdi liol istemiş Ye ölQyfi memleket 
bo 

1 
d h tını nın gOzel olemplyat saha· yüksek bir nümunesidir. Maa modern bir aehfr halı'ne gelmlt hastanesine kaldntmışhr. 

güzel nehrin .kenar ın, idare heyeti tarafm an azar· v Tayoıfs gibi, tıklım tıklım lanmıştır. Haber aldığımızı sına intikal etmektedir. lesef stadyum bltlrllmedfğlnden bulunuyor. Caddeler açılmış, G~ç vakıt hastaneye kaldırı · 
IQ Darbı umumiden sonra olua· organizatör Tilrklye, mQsabaka· parklarda taksimat yapılmı .. , lan ölı1nün Gzerinde hftvlyetl · 
Onı ve gemfl.,rle ve bir alay ı bütçe varidat ve f d R v le göre yen ar araaın a gençlerin dahil' ların ya oma, ya Adn11'da caddelerin etrafında lklıer katli nf lebu edecek hiçbir belı" 
rıerl ile dolu değildir. Orada masraf mOtevazln olarak kırk medeni bir tarzda yetlıtlrllmesl yapılması diişünftlmektedir An b bul baık luılar yükselmiştir. Ytml ya . unmamıotır. Bugftn kım 

1 bir Alem, başka bir ha · bin lira tlzerlnden hazırlan· herhan~i bir hasmı yenebilmek kara gazetelerinin nt'trlyatı üze 1 olduu "l!r 

Y 
t pı ar 70 ev, 100 dtlkkAo, ,o ..,u u,,reoUecek ve ölftmil · 

8 'tardır. G ı b~ ı 37 için lizımgelen yüksek •·ahili· rlne muhabirimiz fr.derasyoo • •) ,,, b mıştır. eçeu yı utçes • otel, 2 han, 2 fmo, ı hOlu\ . Duo ee ebi •nlışılmak üzere 
8Ub1881 Roveyel köprüsü He bin lı'ra idi. Bu yıl Oda vırl · yetin verilmesi uğrunda çah .. ıl · erUoındau bay Şeraf P,ddln'den d otopsi y 1 L N v met alreei, 1 jandarma daire· apı aca&tır. 

otrdam ırası bir )dtab meş · 
1 1 

maktadır. Spor, hlr nevi me· malumat istemiştir. Bay Şera· B M 
h 1 datının artacağı an aşı mışhr. deni sk ilk if 1 feddln resmi malumata olmadı· eldir. Vali Bay Muratlı kay · uca ekteh-

er hılfodedlr. Huradaki ser· 
11 

n vaz es gördügü k 
glle 

1 
Oda memurlarının maaşlarına gibi her mflletln bedtni Lıbf- ~ıoı, fakat yakında bu hususta ma ım Hay Vakkaı Snaş ve Jeri Kapatılmıya(~!lk 

r il batında eski elbiseli, ı • h lk - ~ faL buyıl bir mfktır zam yapı a· Jlyetlnl de meydana Çlk&rmllk · cevab verebileceğini Ve keyfi. a ımız bo Uğurda ÇOk Çalış f ~•t bu zahlrı· mQtevazı' kı· zmlr'dc V"" u 'd Yaı t' caktır. tadır. Bunun için de 811~ıam ya· yetin diğer alakadır f('şekkftl . mışlardır. 1 ., ournıv• ı grib 
e ın altmdı cidden mahl ı "' ı ı ı f 

88 gıoı yOzünd k b Borsana'n da yenl yıl bütçesi pı ı gençlere maUk olmak la . ere yazı aca~ım eöy tın ttir. Belediye heyeti, ~ehrln bir en me te lertn 
-.ıatlı •e Alim kimseler vardı. B zundır. Alman'lar trfbl Romlar Gazete bundan sonra aun . tDkran lfadeat olmaL kıpatıld ığ1nı yazmııtık. Buca · 
Ben b da hazırlanmak Ozaedlr. o· rı \' & ilzne, d deıo~ •unlardan tercihan aka· gibi bfz de nüfua~moza göre lan söylfyor: bazı caddelere bu makeada b 

8 r•kpılan IPtkikte menim 
ıl nın kırııeındakl sergiyi günlerde borsa bütçesi, Ticaret bOyiik spor manevraları yapa Zağrep sahBBı ndı bOyOk bir çok hizmet eden Bay Hla 

1 luıoın Hlgın ballnde 
b Ynet etmeyi ıeverlm. Burod• Odooıoo verilecek ••Od• mec bllm•k kudretini orııtırmıhy•z mevcudiyet ~6ttermek ıuretlle Boy Vakkaı Murod, bulu•mıd•ğ• ınl•ı•lmıı •• Bu· 
t1ttın lnglllz mOelllf lerlnlu llsl bu bıfta içinde toplanarak Komşu Türkler son zaman· gtçen sene hfze Balk.la birin · ve jandarma ku · ca'dalı.1 mekteLl~rln kapatıl mı· 

L 111&1 ı k d ı ı • ı mandanı Bay BHri'nln ıdlarını 
eıerlerl vardır. beriki bfttçe Ozerlnde görüıece• larda büyük bir faaliyetle apor c o n azın ıran at et erım · eıoı lftzum görftlmPmİ•tir. 

d 
L l f b fi il A f p vermiştir. Şehir mecl'-lnde v 

Bu serginin batında her zı. ve bfitçeleri taadlk e ece.t r. itlerine girişmişlerdir. Bonon z n u •es e e t na anı · ..., ' -------
Ol en büyük delili Ankarı'da mil- tlnalkos stadında komtn mem· Bay Morad'la Bay VakkH'ı lar ya Alatehlr'e, ya Uıak'ı 

811 sini uzun sakallı bir lh· Odı rlyaıet divanının muıy · leketler gençlerJJe muvaffak•· fahri hemıehrflik tevcihi lçı'o gidiyor. 
tlyır d d 1 oddeti de bitmiş yonlarcı lira earf fle inşa edil· 

Jt var ır kt, beni kartı an yen o an m k yetle çarpıttıklarını görmek ııkrlr h111rlannıaktad1r. Yeni 
gurft d r 1 me te olan mu1Zzam stadyum· 

r görmez, geoit bir ıebes· olduğundan O a mec ıs top · d 8 JL naslb olacak mı?.. Bnlıdan ve Kula ıoıel•rl ıeh 
Yeni tedbirlerle mektt.- b ih· 

tlyıcı kapatılmıştır. f nıy n 
Elvanlar yatamekteblerlnde çok 
talebe vardır. 

ıQ l 1 • ur. a a.ın devletleri ar1Bında • 
Ol e karıılır. Bütftn edebiyat lıntısındı yeni divan Oye erı ilk adımı atan Türkler mOtte- Se 1 ani k rio llı.tıHdlyıtını çol tesir 

:lernf; köprü ıltlarlle rıbum de seçilecektir. f ikimiz olmak itibarile ba 
88 

edecektir. istasyondaki lhncat 

eoarlarından birtürlii vazgece Torhnh'da Cezaevi hadaki llerleylşiodeo biz de Ati na 'ya Galib.. eşyası, yeni faalfyetio lfade~ldir. 
Otlyen f llezo( Tramp'ı çok iyi ifdhar duyuyoruz. Ankara'da Bir hayvan pazarı açılmaıı da 
tanır ... 

1 
f ı Torbalı kaz ısında inşa edile· Atlna - 935 senesi tehir 

Eşme, (Uuauai) - Köy mub. 
tarları yenidr n sr:9ilecektlr. 

Merkezrle muhtarlar için bir 

kurs açıldı. Burada all~adarlar 

· aıuth:ırllerfnfn ekser yet 0 fnta edilP-D büyük Ppor mabedi, dO•üoftlüyor. 
P

ro• l ı (U ı h ) kupası müHbakaları Selaoik " 
uııörler, muharrirler, akade · cek 0 an cezaev ap s ane Asya ve Balkanların yegane 

illi rn k fnaaall mOıeıhhldioe ihale olun· Attna muhtelhlerlnio karşılao Belediye teıkllAtı yenidir. 
ledlr. enıubJırı teşkil etme . v stadı olacaktır. Avrupanın ta · mHı ile başlamıtllr. 1\f Qeabafu Bütçeel yakında hazırlıoacıktar. ' 

Geçen gftn m1ruf bir Fransız 
ProfeıôrQ ile konuıuyordom. 
Bn 

ıat, Tramp için: 

- "Jan ]ık Rueo» kadar 
:etin ve aamlml, tabiata Aşık 

Jr fUeıof .. 

b Diyordu. 110 zatın Trımp 
•lı::kıııda ıerdettf ğl miltaleayı 

haktı buldum. 
lıısanlır, m111eeef, tabiatın 

Pek Bade olarak meydanı ge · 
t• 
ırctı~ı blrıeyl lğlAt etmekten 

~vlı; ılıyorlar. Trımp tabiat 

'8nııaııun ltyetegayyır oldo· 

~111 iman ettiği içindir ili 

llı;7roıe eahillerlnde bir serıerl 
b 11 nasıl hayret etmf yorsa 

1ı:::gao de Pırls'te aeyyır bir 

bntkpçı olduğuna tatmıyor. Hal · 
1 hen bu tıbiıttı değilim. 

1 kAinatı tedvin eden kanon· 
•rın fı ki htlı; 0 ne çıkarak bAdleelere 

.._ ~- olmak a~vdaaına düt· 
itle llğhn, beni derin bir in · 
•ıra h L Uğrath •e bf r kadının 
•~aıı 

keai yere lekelenmek tehll · 
1ı; ne IDaruz kalan namusunu 
nttıra 

ıPe Y•ID derken az daha 
çeklJiyordum. Bu; içinde 

ANADOLU 
c--. -

finiük Siyasal Gazete 
Sahi 

ıı P ve Baoyazgaoı 
tJ aydar Riıodü ÔKTEM 
~U~i . . 

~fldüıiı. neonyat ve yazı iolen 
İdareb · Itemal Talat KARACA •neli··--

lıın· . 
C. 8~ 1~nci Beyler sokağı 
'l'et- F Jrkası binası içinde 

l' 96Caf • t • 
elefon: 2776

2rnu •• ANADOLU 
•• Posta kutuau 405 

ABONE lılJııı. 
1200 

ŞERA1TI: 
aylağı' 5Altı aylağı 700, Üç 

\'•hancı OO k.uruotur. 
abo ıne~Ieketler için aeoelik 

ne ucreti 27 li dır a ra . 
6-G eryerde 5 Kuruıtur. 

geçınie nüshalar 25 kuruıtur. 

.\tiAooLu MATBAASINDA 
BAS.lLMIŞTlR 

mobıarlua vazifeleri halı.kında 
moıtur. Cezaevi 3000 liraya bü nL dl d d b nıomıt Y • ela aran an • a ylrmlbln seyirci buluomoıtur. Yalma belediye Ye bftkıimet 

l'n..a edilecektir. Üç ayda inoa· mQkemmel olarak 1 dildiği 
konferanslar • ereceklerdir. 

v- nşı e Atlna'lılar fena oynamış 2 O hekimi ihtiyacı da vardır. Halk E,me, (Boıud) - Mdıtın· 

tik Bay Ahmed istifa etmiştir. •l bitmiş olacaktır. de kayda .. ayandır. fi ı ı dl 

•••••••••••••••••••'i'•••••••••mye•ommmıİİelİrillrİİ.lll•••IİI• bu cihetten endlıededlr. Haıııa ., ' 
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220 Tlrkçe K.arııhklır 
____ , __________________________ ..,. ________ ~ __ ..;. ____ __ 

Murad - 1. dilek, 2. 
kftvOn, 4. omu. 

istek, 

Murdar - 1, arığsıa, 2. arık· 

aız, 8. arısız, 4. çebel, çepel, 5. 
kirli, 6. kfrllğ, 7. koma, 8. ko . 

moy, 9. pis, J O. sası, 11. taygan, 

12. yarsıncıg, 13. ylylk. 
Murdar olmak - 1. klrlkmek, 

2. kirlenmek, 3. pislenmek, pis· 

leımek. 
Murdar ilik - ı. kodar ilik, 

2. onuğa Ufği. 
Muradıa - 1. emcek, 2. em· 

zlkçi, 3. emzikli, 4. em1.iren, 5. 
ıDt anı, 6. sat nine 7. sftt veren. 

Moeaddak - gerçeklendlrilmlı. 
Moeafaha - 1. el sıkma, elini 

sıkma, 2. el uıatmı, el verme, 2. 
~aenleşme, 4. kavıut, 5. kocuo, 

6. kucıklatmı, 7. &arı ima, sarışma, 

sarılıoma, sarmıım•. 

Mueafahı etmek - 1. ellet· 

k 2 el totoımak, el ele tu· 
me , · 
totmık, 3, el oaatmak, 4. el ve· 
rlımek, 5, eıenleımek, esennet· 

mek, 6. kocuomık, 7. koldotmık, 
B. kucaklaşmak, 9. earmaımak, 

ıo. aonoımak. 
Mo11affa _ 1. durulan, durul· 

mut, 2. sazak, 3. sflz6lmDt, 4. 

süıilntO, 5. toruk. 
Musahabe - ı. corlışmı, 2. 

englnae, 3, konuşuk! 4 . konuıma, 
S. lAkırdı, 6. söleşO, 7. söyleşme, 

8. söz, 9. ıor. 
MOeahabe etmek - 1. çoktaş· 

malt, 2. konuşmak. 
Moııahhah - ı . dOzeltilmlş.2, o. 

nutılmış, 3. yanlışsız. 
MOeahhlh - l. düzelten, dü· 

zeldcl, 2. onarıcı, onartıcı. 

Musahlb - 1. arkadaı, 2 inaç, 
lnığ, inak (mutemet, karin mın.) 

!3. inanç (mutemet kutu man.) 
4. konuoan, konoınlan. 

Musallat - 1. ıırdakal, 2. ıır· 
nııık, 3. tebelleş, 4. yıpııkln. 

Mueallıt etmek - l. batına 
dolamık, başını earmık, 2. örneo· 

tfrmek. 
Musallat olmak - 1. çullan· 

mık, 2. dadınmak, 3. darımak, 

4. ekleşmek, 5, lnçslretmek, 6. 
plntişmek, 7. sataşmak, 8. eırnıı · 

mak, 9. ılrnemek, 10. talınmık, 
11. oylamak. 

Musab - l. düşktıo, 2. dilı· 

milt, ilzerloe dilşmilf, 3. tutulmuı,4 

u~rı'k, uğramış. 

Musab olmak - 1. doımek, 
2. karmak, 3. takımak, 4 . tu· 

tulmık, 5. uğramak, 6. yakalan· 

mak. 
Musaraa - I. boğuımı, 2. gil· 

ret, 3. k0rtm6k, 4. yıkııma. 

Muıııraa etmek - 1. beldeı· 

mek, 2. boğuşmak, 3. clngtımek, 
4.. elletmek, 5. gftreımek, 6. tar· 

tıımık. 

Musavvir - beaegen. 

Musibet - 1. bun, 2. çor 
(bastahk, Ulet, mın.) 3. değen, 

değen, 4. kırlatan, 5 . kayalık, 

6. teğikll, teğlnlkll, teklkll. 

Muıfkl - lf (terennOm n te· 

gaonl mın.) 

Muatld Aleti - 1. çalgı, 2. kobus 
(bir tGrUl moılkl aleti ki btlhı88a 

eakl ozınlır kullın1rdı.) 3. kobuz, 

4. komıe, 5. kubn~· 6. öttürgeç 

Musiki makamı - Kög 

Moalklılnıe - 1. komığçı, 2. 

TGrkçe kartıllldır 

kine, çekinerek, 2. kuıku ile, 3. 
Nkıaı, nkıaa, Hlnnarık. 

Mubteıem - 1. bacaah, 2. 
gösterlıll, 3. körkll, 4. 1>9rlık, 
parıltıh. 

Mnhtna - 1. lçlallekl (muh . 

le•lyıt = içindekiler) 2. içerik. 

Muhtetl - 1. içine ılın, içine 
ılmıı, 2. tophyıa, 

Mohtl - 1. yıpılın, 2. yanıl· 
mıı. 

Muhılr - ı. yargın. 

Muin - l. arkadıı, 2. yamak 
3. yardımcı, 4. yarıcı. • 

Mukaddea - ı. arı, 2. H•ğ, 
3. kutlu, 4. kutan. 

Mukadder gfin, ağır gGn. 

Mukallit, - l. ansalıyın, 2. 
katmer, 3. öykOnç, 4. ökGnQk 
5. ıaklıbın, 6. yanlitık. ' 

Mukallitlik etmek, _ l. 1011• 

lımak, 2. yınıılamık, :ı . 11011. 

mık, 4. yınıılımak. .. 

Mukannen, - 1. keıfmlt, 2. 
t•ımaz. 

Maka .enet, - 1. bitlıılkllk, 2. 
ulıımı, 3. ya~ıma~ 4. yalunlık. 

Mukarenet hAsıl etmek, _ l. 
yığutmak, 2. yakınlıımak !) L 

' i) , yı ... 
l•tmık, 

MGkırJn, - 1. bltltlk. 2. ko· 
ıulgın, ;J. ulalJlk, 4. yıkın. 

Mukırrep, - 1. inak (emniyet 

kazınmıı man.) 2. yılun, 3. yak· 
lıımıı. 

Mnkaeeme (etmek) - ı. bölOt· 
mek, 2. payhıımak, 3. Gleımek'. 

Mukıeeem ı. •yrslmıı, 2 . 
bölGnmGı. 

Mnkual 1 1 L 2 - · ç aıa.ıcı, . 81• 

kıatalı . 

217 -MukHalm - 1. ayırıa, 2. bô· 
len, 3. pıy edici, 4 . pıyl•ttıran 
5. tlleıtirlcl. ' 

Mukıtaa - l . kıbal, kıbılıy, 
2. kesim, 3. keıime verme. 

Mokatele - 1 kı•gı 2 L • • ı , aır· 

gın, 3. kırım, 4. öldaraıme 5 
ôl6t 6 7 t • ' . eavıı, . oraı, 8. uruımı, 
•oroımı. 

Mukıtele etmek - 1. blrlblrial 
öldOrmek, 2. boğuımak, 3. çallı 
eylemek, 4. debeleımek, 5. öldGrOt· 

mek, 6. tokuımık, 7. TUroımık. 
Mukaua, - 1. ayrs, 2. keılk, 

3. kesilmiı, 4. kesimli. 

Muknele, - 1. bıylıv, 2. ey· 
diş, 3. ku im, 4. konuıuk, 5. sôz 
söyletme. 

Mukavele etmek, - ı. ba~· 
laor.ıak. 2. boynalmak, 3. kft1ı· 
mek, 4. ıöz edJşmek,5 . aödettzıek 

Mukavemet, - 1. Lulun, :.!. 
dayanç, 3. ıurpaımı. 

Mukavemet etmek, - t. hı· 
"ınmak, 2. dayınmak, 3. diren · 

mek, 4. dlreımek, 5. göRil• Yer· 
mek, 6. kartı durmak, 8. ıeı:ıl· 
mek, eerfomek, 9. tiremek, 10. 
tlrenmek. 

Mukuemete 
klnmek. 

buırlanmık, be· 

Muknemetli - 1. dayanıklı, 
2. dlrenekll. 

Mukavemetsiz - dayanık sız. 
Mukavim - l. hazık [(Metin 

bdnyece kul man.) 2• çelem, :~~ 
dayanan, 4 . day111ıklı l'. L 
d · ·1 • a.uıı 

uran. 

Mukavves - l. avrık, 2. btl· 
kiUmGş, 3. eğme, 4 . e~met 5 

eğri, l~ri, 6. eymeJ, 7. 1a1 ~bl: 



Gelıc ili Tesliilittı 
' 

ve Spor Köylerde vücudca en fazla in· 

kloaf edenler, nüfuz tesisi ve 

göeterle için adam öldürtırler. 

--------------------------------.. ------------------------------~ Biz spora köye sokarak onun 

bu teferrüt etmek ihtiyacını 

kareılar ve ona mesel4, spor 

muvaf fakı yeti için, kabadayılık 

payesi yerine, nişan verirsek 

bo facialar da ortadanl kalkar. 
Spor, köylü gencini tütünden, 
içkiden kurtarır, ona merhl\met 

ye lneanlık duygusu verir. Bu 

suretle gençllk kuruma bağlan· 

ması lüzumu anlaşılmış olur. 

- Başı l inci sahifede -
dlnleylcllerle dola idi. Vali 
General Kdzım Dldk'le F1rka 

başkanıwız bay A vnl Doğan, 

bay Rasih (Antalya), bay Halid 

(Bayezld), bay Kemal Ünsal 
(l!!parta), m emleketin münev. 

verlerl, gençler, sporcular, mek
teblJler hazır bolanuyorlardı. 

Hatib bir iş için bu civarda 
bulunurken gençlik korumu 

hakkında lzmlr'de bir konferans 

vermek istediğini sôyllyerek 
evvelli, acundıı, gençlerin bir 

teşkilata bağlanmasının, yani 
sporun, moral ve aekerllge ha· 

zırlıkların bir teşkUAtla temin 
cdllmeslnin büyük savaştan 

sonra mod!l halini aldığını, 

1evlçre, Almanya ve daha bazı 
yerlerde hıırptan evvelki teşk.I· 

Jlihn ancak harbe hazırlanmak: 
mııhlyetlnde bulunduğunu an· 

lattı ve konferansa, aşağıdaki 

hulasa çerçevesi içinde devam 
etti: 

Bunlara (Ordu önQ hazırlığı) 

adı verlllyordo. Diğer bazı ulus· 
lar, boyunduruk altındaydılar. 

Onlar da gençliklerini sıyasal 

maksadla korumlandırdılar. Fa· 

kat harb sonrasında bu iş başlı 

başına bir mevzu oldu: 

Sivil tayyarectllk, zehirli gaz· 

larla mücadele, milli emniyet, 
yani gençliğin gizli hizmetlere 
çalışmaları gibi barh sonrası 

işleri de çıktı. Aconda gençlik 

teşkilatı muhtelif 3 amaçtadır. 

Birinci kamp; Almanya, Bul· 
garistım.. Bu iki millet Paris 

anlaşması icabı fa:r.la ordu ve 
sllıih bulundurmamak mecburiye 

tinde olduklarından gençUğl 

teşkilata bağlamışlar, gizlice 
harbe haz1rlamışlıırdır. Bu teş· 

kllıit hem imar işlerinde, hem 
de askerlik makeadları fü:erinde 
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yfirfitülmüştür. Yani bu, mağ· 

hlb milletler gençliğinin asker 

hazırlığıdır. 

2 - Rejim değiştiren mem· 

leketlcr, İtalya, Rusya •. Bunlar, 

inkılabı gençliğe dayamak iste· 
mfşlerdir. Yani teşkilat, siyasal 

bir yol tutmuştur. 
Fakat bu makeadlar, bazı 

memleketlerde seneden eeneye 

değişmiş durmuştur. Almanya· 

da ilk yıllarda hedef harbe 

hazırlıktı. Sonra: Bay Hltler'in 

iktidar mevldlne geçmeelnl 

temin eden siyasal bir vasıta 
oldu. İtalya'da da taşkUAtıo 
ilk maksadı Faşizmi muhafaza 
ve rejimi yapmaktı. BiJAhare 

askeri mahiyet aldı. Daha sonra 

ordu sonu ve ordu önü teşki · 

lıitı ile tamamen askeri mık· 

sado döküldü. 
3 - Büyfik harbden sonra 

tekrar kurulan veyahud eskiye 

nlsbetle büyümüş olan memle· 

ketler te11k~14tı: L1:1hhıtan; Yu· 

goalavya gibi.. Bu memleketler 

düşman kazanmışlardır. Hudud· 
larmı korumak 1çln gençliği 

l\Skeri mahiyette ele almışlardır. 

Bu kurumlanmanın lüzumu 
olub olmadığını sorarken batı · 

ra şu gelir: İngiltere ve Pranea 
da böyle teşkllit yoktur. Öyle· 

dlr, fakat Fransa'da demokra· 

sinin fır.la Hertlf ğl buna miol · 
dir. 1nglltz'ler ise zaten spor· 

cudurlar. Binaenaleyh teşkUAta 
lOzum yoktur. Kurum lQzumu· 

nu konuşurken birkaç esas 

fizerlne soralım: 

1 - Ordu öoO. hazırlamağa 

IOzum var mıdır, yok mudur? 
2 - Beden terblyealne lü· 

zom var mıdır, yok mudur? 
3 - Bir memleketin nor 

mal ve kültür itibarile yüksel· 

mesi ldzım mıdır, df'ğll midir. 

Tftrkçe karşılıklar 

Birinci suale, derhal, evet, 

diyebiliriz. Ordu · hizmeti bir, 

bir buçuk, iki yıldır. Bu mild· 

det, ferdlerln askerlik nokta· 

sından taaı yetişmelerine k4fl 

değildir. Bilhassa spor ve irfan 

geriliği olan meleketlerde buna 

hiç i'fllkıln yoktur. O halde da. 
ha evvel hazırlık ldzımdır ve 

bu, bir faİıtazl değildir. 
İkinci suale, bittabi aksi ce · 

vah verilemez. Şehirliler sık.ışık 

yerlerde oturuyorlar. Hava pis· 

tir, işleri kafa yormaktadır· 

Fabrikada, atölyede, yeraltında 
çalışanlar keza.. Köylüde gıda 

azdır, hava ihtiyacı yoktur, 
deollebtltr. Fakat onun saban 

işlemekten sırtı kanburlaşmıştır, 

hantallığı vardır, onun da be· 

den terbiyesine lüzumu roey 
daodıdır. 

Biraz evet, askerlik müddeti 

az, demiştik. Bugün gerek na · 
zarlyat, gerek beden kabiliyeti 

bak1mından askerlik ilmi zor. 

dur. Eskiden bir buçuk yıl 

içinde uzun yol, süngü müba· 
rezesl, silahını yorulmadan 

kullanmak, hayvana binmek 

gibi mahdud şeyler öğretilirdi. 

Fakat zamaoımızda uzak.lam 

bomba atmak (DJsk), mania· 
lar üzerinden atlamak ( Atle· 

tbm), mükemmel dağcılık, ha· 

vacılak, motörlü vasıtalar kul· 

lanmağa dayanmak. zehirli gaz· 
lada mücadele, düşman ıUah· 

larınm tesirini azaltmak için 
genel heden kablliyetloln art· 

tırılmaeı temin olunmaktadır. 

Bunlar, 1,5 senede verilemez. 

Binaenaleyh 14 yaşından htba· 

ren spora ahşmak gerektir ki, 

harb için lüzumlu olan kud· 
ret alınabilsin. 

Üçüncü sualimiz moral, ah· 

lak ve maneviyat bakımından· 

dır. [Hatib, bu kısımda Hhler'ln 

bir eserinden bazı parçalar aldı 
ve söziinü bizim memleketimize 
nakletti) 

- Moral noktasından spor 

ve teşkilat lüzumunu gösterecek 

bazı misaller zikredelim: 

Para hır81nın artması, bazı 

serbe@t meslek eahlblerfode 30 
sene evvele göre yeni bir egoizm 
yaratmıştır.. Esnaf, 40 yıl evel 

daha namuskıirdı.. Şimdi alış 

veriş, tamamlle fesada fstlnad 
ediyor. 

Türk köylü genci, sinema, 
tiyatro, mekt~p, spor mahru 

miyeti içindedir ve köyde ya· 

lancılık artmaktadır. Ruhtaki 

kabalık henüz giderilememiş· 

tir. Mertlik, yurtseverlik, @avaş 

severlik, saygı, buyruk dlnleyf. 
etlik !!arsıJmağa haşlamıştır. 

Köylerde ceb3let yüzünden bir 
çok çirkin ve kaba hadlsder 

oluyor. Dağlara kadın kaçmlı· 

yor. Köylerde "Alem~ denilım 
bir nevi eğlenceler yapılıyor. 

Birkaç fena kadın para ile bu· 

ralara getiriliyor, 20=:10 deli· 

kanlı hergece bunların etrafın· 

da toplanıyorlar. Sonra hu ka· 
dınları başka köylere devredl· 

yor, yenisini alıyorlar. Ve bu 

yüzden bhçok kanlı vak'alar 

oluyor. 

93J te Ankara heplshane· 
ııinde 600 mevkuf vardı. l:J2 
si 16·21 yaşında iken oraya 
girmişler. Suçlarını şöyle taklb 

ettim: 

59 katil, 1 O hırsızlık, 10 
şaknet, ;39 kız kaçırmak, 24. 
diğer suçlar .. 

Kız kaçırmak n bazı yerler· 

de de hıraızlılı: kabadayılık sa· 
yıldığına göre bunların ydzde 

85 ol kabadayılık iddiaları ile 

buraya düşmüşler demektir. 

Türkçe karoıbklar 

Yabancı memleket kurumla. 

rına gelince; en belli başlıları 

İtalya ile Rosya'dadır. ltalyada 

gençlik lstinatsız teşkilat altın· 

dadır. Bu teşkll4t 7·14, 14·18, 
18·21 yaşlarına mahsus olarak 

üç kısımdır. BJrlncJlere balino, 

ikincilere öncfi, üçüncülere 

gene fa~fst teşkiltitı derler. 

Hepsinin efradı :3 · 4 milyonu 
tutmaktadır. 

Rusya'da bu teşkilat 7-12, 
12 1(), 16 21 yaşları üzerinde· 

dir. Birinciler" ı>lyollr, ikinci· 

lere İnkılab, üçüncülere Lenin 

gençliği denilir. 

Yugoslavya'da 650 sokol bö· 
lüğü ile feı,erasyon teşkllitı 

vardır. Ç~koslovakya'da da bu 

teokildt genişlemiştir. l\Jacarls· 
tan'da teşkllAt murlf nezarf'tlne, 

Lehistan'da harbiye nezaretine 

bağlıdır. 

Bizdeki te11kllıit, Tftrkiyt5 

İdman Cemiyetleri İttifakı 

dediglmlz serbest kurumdur. 

Kulübler, mıntakaJar, umumi 
merkezden ibarettir. Bizde epor 
otuz Sf'De evvd başlamıştır. 

Bugün futbolcü adedimiz 8000, 
atll!t, 500 su sporcusu, 600 
dağcılar 400·500, iskırimcl 20, 
alufranga güreşçi 100 kadardır. 

Yunaoistan'da yeloız atletler 
50,000, Yugo11lavya'da 15,000, 
Bulgarisıan'da 10,000, Roman· 

ya'da 12,000 dlr. 
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Mukavvi - 1. gtıç veren, 2. 

sağlamlaşllran. ] 

Mukayese - 1. çağıetırma, 2. 
karşılaştırma, 3. oran, oranlama, 

4. ölçü, 6. ölçQm. 

Mukayese etmek - 1. betteş· 

tlrmek, 2. deneştlrmek, 3. karış· 

tarmak, 4. oranlamak, 5. osmak, 

6. ölçümlemek, 7. ölçmek, 8. te· 
neştlrmek, 9. tinneotlrmek, 10. 
tüğellemek 

Mukayyet, ı. bağlanmış, 

bağlı, 2. bayık (bayık bolmak· 

mukayyet olmak, ehemmiyetle 

bakmak) 3. geçirilmiş (deftere 

kaydedilmiş man.) 4. yazılı (kay· 

dedllmtş man.) 
Mukabil, - 1. kutlu, 2. kutlağ 
:Mukdlm, 1. çalışkan, 2. 

dürüşçü. 

Muklm, - 1. oturan, 2 yerli. 

Mukni, - 1. fnandmcı 2. inan 
verici 3. inandurucı (lnandurmak 

inandırmak, inan .. vermek) 4. 
kandırıcı. 

Muktataf, derinti, 2. toplan· 

mış. 

Muktataf, - 1. derinti, 2. 
toplanmış. 

Mukteza, - 1. gereklik, 2. 

nolası (Mucep wan.) 3. yatım. 
Moktazl - 1. gerekli, 2. ge· 

reklik, 3. gerekili, 4. kılarhk. 
Muktedir - 1. becerebilen, 

becerebilir. 2. becerikli, 3. beşirlk 
(baearıcı man.) 4. bulgan (tekem· 
mül etmiş man.) 5. cltişlt (klfa· 
yeti olan man.) 6. erkli, 7. gücft 

yeten, giicü yeter, 8. gO.çlO, 9. 

kınak (iktidar mfieellero man.) 

10. Dl81k (ı>loktn, mesln mın.) 

11. oğan, 12. ökte, 13. ındallığ 

(metanet, tahımmOl sahibi man.) 

14. uz elli (meharet sahibi man.) 

15. yapabilen, yapabllfr. 
Muktedir olmak - 1. bf!cere· 

bilmek, becermek, 2. bolaylamak, 

3. gücü yetmek, 4. lrlkllk bul· 

mak, 5. umak, 6. yapabilmek. 

Muktef 1, - 1. ardı sıra giden 

2. uyan. 
Muktesit, - 1. evcimtk, 2. 

evcümek, evcimen, evcümen, 3. 
kastarlı, 4. orta tutucu, 5. orta 

turuğlu, 6. slber (İdareli, ihtiyatlı 
mao.) 7. şeber, 8. tecelli (idareli 

man.) 9. tecemOklO, 10 tecimen, 

11. tutak, 12. tutucu, 13. tu· 

tumlo. 

Mumaileyh, - 1. adı geçen, 2 
ligi. a. ilgü, 4. kendi kendisi. 

Munis, - 1. alışık, 2. avınca 
avuncan (girgin, konuşkan man.) 

3. cetekşfl. 4. ekdl (sokulgan ku· 

zo, oğlak man) 5 elcik. 6. eldem 

7. kaçmaz, (insandan) 8. öğrük, 
9. öğür (ehli man.) 10. earlık, 
11. ııokulgan, 12. uysal. 

Mankabız, t. büzillmüe (cisim· 

ler hakkında) 2. çekilmiş, (eoya 
hakkında) 3. pekliği olan (lnkı· 

baza tutulmuş man.) 4. sıkılmış, 

5. sıkantıb, 6. tıkanık, 7. toplan· 

mıo, (cisimler hakkında) 
Mookarız - 1. aıkası kestlml1,1, 

2· bitmiş, bitip Uikenmto, 3. sona 

ermiş, sonu gelmiş, 4. söğünmü1,1, 
eöomOş, 5. tükenmiş. 

Munkarız olmak - 1. bitmek, 

bitip tükenmek, 2. sonu g"lmek, 

3. eönmek, sönQb gitmek, 4:. tO· 

keomek, tükf'nlb bitmek, 5. uçuk· 

mak, 6. uçmak. 

Munkat - 1. dölek, 2. könük, 
3. yedlllr. 

Mnnkat olmak - 1. bığcm· 

mak, 2. yedilmek. 

Munkatl - 1. aralıklı, aralık ve· 
ren, 2. arası kesilen, arkası gel 

mlyen, 3. ayrılm.ş, 4. kesik, ke· 
silmiş, 6. kopa. 6. süreksiz, 7. 
uzak. 

Munkatl olmak - 1. keııllmek, 
2. söğünmek. 

Munkazl - J. ard1 kesilmiş, 

2. biten, bitmiş, 3. günü gelmiş, 

gOnO. geçmiş, 4. tftkenmiş. 

Muneab - 1. dökülen, kava· 

şan. 

Musab olmak - 1. dökillmek, 

2. katıl'tllak, 3. kavuşmak, 4. ko 

yuluşmak, 5. varmak. 

Munsif - pağırsak. 

Muntabı - 1. basılmış, 2. 
damgalanmı1,1. 3. güzel (tab'a mil· 

lAyim man.) 4. izi kalmış. 

Muntabık - Uyan, uygun, uy· 

muş. 

Montafl - ı. bastırılmış, 2. 

söğftnmfto, 3. ııöndOrülmüş, 4. sön· 
milş, sönOk. 

Muntafi olmak - 1. basılmak, 
bastırmak, 2. sönmek, söndftraI· 

mek, 3. ftçmek. 

Muntazam - 1. Bir dO.Zlye, 2. 
blttmltk, 3. cöndü, 4:. derUgen, 
5. derli topla, 6. devşlnmlş, 7. 

düzenli, 8. düzgün, 9. düzOn, 10. 
koldımca, 11. onat, onart, 12. 
ovat, 13. sanağlık, 14. sıralan· 

maş, 15. s1raya konmuş, 16. sı· 

vanak, 17. terilgen, 18. toplu, 

19. tosun, 20. türeli, 21. tOz, 

22. tüzOk, 23. yönnO. 

Muntazar - 1. beklenilen, 2. 
gözetilen, 3. umulan. 

Muntazır - 1. bekllyen, 2. 
gözeten, 3. sak (müteyakkıs man.) 

4. önücft, 5. uman. 
Muntazır olmak - 1. bekle· 

mek, 2. gözetmek, 3. küymek 

(intizar ateşi içinde olmak man.) 

4. söymek, 
Munzam - 1. ek, eklenen, 

eklenmiş, 2. katılan, katılmış, :3. 
Oste gelen 4. üste konan. 

Murabba - 1. dördük, 2. dör. 

dol, 3. dördftzlii, 4. dört bucak, 
5. dörtkül, 6. dörtlü, 7. tüğerek. 

.Murafaa - 1. duruşma (yeni 
muhakeme usolled kanunlarında 

reemen kabul edilmiş, adli ıstılah) 

2. karşılaşma, 3. yarçulaşma, 4. 
yüzleşme. 

Morabbae - 1. elçi, 2. görmüş, 5 

ısmarlama, 4. k6r0ğ, 5. oruntak. 

6. eavçı (haber getirici man.) 7. 
yılabaç, 8. yalavaç. 

Murahhas olarak gönderme~:

salgamak. 
Murakıba - 1. bakı, bakma, 

2. beklenti, 3. denzlnme (telek· 
kiit ve mülihızaya dalma mın.) 

4:. gözetme. 

Murakaba etmek - 1. bak· 

mık, 2. göz altında tatmak, 3. 
gözetmek:, 4. paklamak, 5. pak· 

tılamak. 

Murakıb - 1. bakı (eskiden 

"bakı kolu,, ve "başbakı kulu,, 

memuriyetleri vardı.) 2. baktaşı, 

3. belargoçı, 4. 'özeten, gözetici. 

Murassa - 1. çitişlk, 2. do 

nanmış. 

Şu halde bizim blranevel 

kitle sporuna gltmekllğlmfz lıi· 

zımd.r. Yani 16·21 yaşındaki 
gençleri teşkUAtlandırıırak sporu 

askeri he.ıırlığı yapmak ve mo· 
rah tf!sfs etmek llizımdır. Köy· 
lerlmlzde 16-21 yaşındaki genç' 

ler sayısı nüfusumuzun yOzde 
altısıdır. İzmtr'de böyle bir 

teşkUAt yapıldJğanı düşünsek, 

bir sene içinde, yarım milyon 

nüfusa göre 40 bin genci bu 
maksada sevketmlş oluruz. Bu 
suretle btttabt sporun yüksek 

seviyesi değil, kemiyet temin 
edtltr. Buna başlamadan evel 

de ufak· tefek bazı hazırlıklar 

IAzımdır. Bugün, nüfusa göre, 
Türklye'de ençok spor yapan· 

lar Uşak ve Bahkeslr'dedir. 

Teşkilatın yapılacağını farz 
ederek, mesela lzmlr'de ve 
büyük şehirlerde tam tesisatlı 

3-4, kaza ve nahiyelerde birer 
saha hazırlamış olmak lazımdır. 

İzmir, ehemmiyetine göre, öo 

safdadır. General valinin husuı!i 

idare vesatr yoHardan bunu 

temin edeceğini umuyoruz. 

Arkadaşlar, Atatürk; saylav 
seçimi münasebetile ulııea hl· 

tabeden beyannamesinde: 

" ıunshet bilgilerin tc· 
mellerioc dayanan, gnzcl 
san'atları seven, fikir ter· 
biyesiode olc.luğu kadar 
beden terbiyesinde kabi· 
liycti artını~ ve ynkselnıiş 
olan erdemli, kudretli bir 
nesil yetiştirmek ana siya· 
samızın açık dileğidir,, 

Buyurdular. Bu sözler, ya· 
kında gençlik üzerinde kuvvetli 

bir surette çalışılacağı mOjd~stni 
verir .. Bir memlekette sahalarıJJ 

tesl!!lne sarff'dilen para boş• 

gitmez. Bir Alman mütefekkl· 
rlnfn dediği gibi: 

- Hastane mi, ıpor alanı oıı 
yapmak IAzım?. 

Diye sorulsa, 

- EvvelA spor alanı yapınız, 
çünkü memlekette hastalık kal· 

maz. 

Demek lazımdır. Gençliği ko· 
münlstllkteo, anarşlstlikten, say· 
gısızlıkdan kurtarmak için el· 
birliği ile ona dönmek gerek· 

dtr .. 

Hatib bunu mftteaklb FraoBı• 

mareşalı Peten'ln bir yazısı Ue 
Stalln, Mussollnt ve flltler'IO 

gençlik hık kında ki f tktrlerlo· 

den parçalar naklederek bd 
suretle yabancı ftlkelerdekt f j· 

kir cereyanlarını da anlattı ye 

şöyle devam etti: 

- Fakat arkadaşlar, onlarıO 
eözlerl hep yeni şeylerdir. Bal· 

bokl bundan eeklz yıl evelı 

Atatürk, inkılabı Türk gençli· 

ğln~ emanet ettiğini söyllyerek 

dünyanın başka büyftklerıoe 

çoktan tekıddüm etmiş ve Türk 

gençliğinin sıkışık zamanlard• 

kudretini kendi damarlarınd• 

bulabileceğini eöylemlştlr. SoO 
beyannamele~ine göre de, yı· 

kında grnçllğln kuvvetli bit 
surette ele olınacağını umabtll· 

riz· O zamana kadar mahalli 

hilkumet vo fırka oef lerlmlzlll 

bo~ dormıyarak esaslı tedbirler 

almağa başlayacakları tabiidir• 

Artık her vtlAyet merkezinde 
4 - 5, diğer yerlerde de oı4· 

kemmel, tam tesisatlı sahalıt 

hazırlanmasına bışlıyabutrl•· 

ı 

t 

d ., 

v 
gl 

İzmlt'de bo şekilde bir cere· 

y JDlD mevcud olduğunu işittik· 

Temenni edelim ki İzmir, Je. 
tanbol'a tekaddftm etsin ... 

\ . 
Hatibin nutku zaman za111•• 

hararetle alkışlanmış ve kuvyetll 

bir al4ka görmüştür. 
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1 M 1 g~undan:~ aşmasının Bıı· emur u _ 

. Bıy Beklrln nrfslerlofa em· = 
gilnkO Durumu.. ıakveeytambınkasındınödOnç ~ Ziya Hamdi 

• • • • .. aldığı paraya mukabil bsnkayı -
it.ulak, Burun, Boğa:ı rufitahaeeııı. Cumadan 

hergün haıtala11nı 3 6 ya kadar kabul eder. 
Beyler sokağı, Beyler hamamı kar,ıeı No. 41 

Ba:ı 1 inci yOıde ipotek eylediği Gaaller mıhıl· 
llluttor. Slr Con Saymon'un lesinde çolak sokatındı 20 °0 • 

Londrı beyınıhndan beri İn· merada Uin ve tapu kaydını 
glltere'nfn aodlıtm• hakkındaki göre Hğ• Rum emHll metrokesln· 
hlslertntn mes'od bir tekilde den Marlko evi solu halıı Muı· 

TELEFON: 3686 

de~ftmlt olduğunu ıöylemh tala evi arka11 hutahane ima· 

ol111ıs1 muhtemeldir. Almanya mının oğlu Bıfııın evi önft 
llıa red cnıbı vermeıl lbtlm•· eolak sokağı ile mahdut ömer 

ifaden dofacak vaziyet hakkın· ıehlmf ef. Takfındın tıkdfrf 
dı •nhatablar kat'f surette kıymet rıporunı göre bir ko· 
gôrGt•ek istemekle beraber ne rfdor Oıerlnde klrtılıkh dört 
tekilde hareket etleceklerlnl oda kartıdı ufak bir nh hıla 
bilmektedirler. SJr Con Saymon, ve 4 oda mevcut hırap ve 

o ı11nan lnglltere ile Franıa· köhne bir halde ve 700 lira 

ilan bir hna ındlıtma11 yap· kıymetli bir ~vıo tımımı. 
lllıları lbım olıcığı kanaatin· McUklyeti açık artırma sure· 
dedir. tile ve 844 numaralı emlAk ve 

Pırla 9 (A.A) _ İtalyı'aın eytam banklıı kanonu mocl· 

bayı ınuk:neleelnl ea11 itibarile bloce bir defaya mahıuı olmak 

kıbuı etmlo olm111 burıdı ıartlle artırm1111 13.3.935 çar· 
Ilı·- 1 ... 1, b an"' 118t 11 de lzmlr ...... nunlyetle karı• ınmı,. . eam • ,u u 

Pırtı • Londra ve Roma'da ikinci icra memurlu~onda ya· 
llle1nnuniyetl moclb bir form61 pılmık Gzere 80 gftn mtıddetle 
bulmak için başlanılan mGza· ıatıhğ• konuldu. 
kerelere deTam olunacaktır. Bu artırma netlcerlnde satıı 

ll.01na 9 (A.A) - Netredllen bedeli tahmin olanın kıymetin 
res111i bir tebliğde deniliyor ki: yGıde yetmlı betini boloraa en 

- Londra'da Franea ile in· çok artıranı fhaleıl yıpılacak· 
giltere ıraıındı yapılın 'e te· tır. Akel takdirde 22 O nama 
f t a geri bı · erruatile halyın bGkumetlne rıh kanona göre 11 1v 

bUdlrllen konuımaları meı'ol rıkılacaktır. ~atıf peıfo para 
ltılyan mehaf 111 bOyClk bir Jle olup mGtterlden yıloız yilı· 
dikL 8 b L dellAlfye matrafı .. atle taktb etmişlerdir. o de iki oçu• 
mebıf fi nihai beyannamenin alaoır. İobo gıyrl menkudl Oh•: 
hey ti "hl d b hıngl bir ıekll e aa. e umumlyeeinl teveccu e rln e er 
kar1ılı1nakta 'Ve Almıaya ile talebinde bulunanlar ellerlndekl 

•olıtlDa lhtlmıllerlol lbtlH et· reımf n11fk ile birlikte yirmi 
ti~ IDUtaleasında bulonmaktıdır. gCla aarfıadı İzmit lcraıını mft · 

Kartıhkh haH yardım ml11· racaatlerl ltıımdır. 
kına gelince İtılya'aın 1ogll· Akıl halde hakları tıpu sici· 
tereye kıroı ' olan hoıosi nzl· lince maldm olmadıkçı paylaş 
Yetlerj ayrıca tetkik edilmekte mıdın hariç kalırlar. 3.3.935 
oldo~uıadan ltalya'aıa bu mlaa· tarihinden itibaren tartaame 

tı etae itibarile Jttlnkl bma· herkeıe açıktır. Talip olanlann 
•oıadıkı hattı hareketi yakında yGzde yedibaçok teminat ak· 
teıb1t edilecektir. çaeı •eya milli bir banka itibar 

Ceae bu mehafll Avoıtur· mektubu ve 933.18720 doıya 
Y•nıa lıtlkltlfne n Fruııı· numaraslle ikinci icra memur· 
ltalyı L fi ol lo~on• mClracaıtlerl ilin olunur. n ıalıımaların• -.ar · e 
do& B. it No. 172 ırıU Taziyet hakkında mem· 
.llıQıılyeı göıtermektedtr. 

Loıadra, 9 (A.A) - İtalya· 
.llııQ teklif J hna •nl•ımuına 
ltılyı ile İ~glltere f çln cografya 

''-lyelladen dolayı birbirinin 

toprıklannı korumak mecburi· 

Yetı olmaması için bir protokol 
ltoydurmak1ır. Bu teklifin Lon· 
dr••.1-
d· .._ iyi karıılaoacığı 11nne· 
t •llyor. Bu haaoıta İtalya He 
tıgUtcre •rHında yeniden mil· 

'•kereler olması muhtemeldir. 

Londra, 9 ( A.A) - Tfoma 
tebliği reımlıfnl mevzuubabee· 

deo reımf 1aglliz mt.baf ili hal· 
Y•ıııo ileri ıardOğQ ibtlrazi ki 
Yıllır Te değlılkllğln rnl&1kı 
lııııa etmderf derpf• ,.difen 
ba v • 

Ula de•letler 11ıaında görü 
tGlm 1 

eı lbımgeldlğlnl tlSyle· 
lllektedfrler. 

1111
8

erlfn, 10 (A.A) - Nlmreı 
L<, Korcıpondane dipl<'matlk 

lldr1 b 
ille eyannameıl m6n11ebe· 

diyor ki: 

- Metıuub.beolH bir takım 
~ub'YYeo projelerin ıed vryı 
ili ulo d 
L' eğil •ocak muıyyen 
ır program dahllfnde ıerb~ııtçe 

g'~ 11DGıa•ıt flzere wOzttkeraıı 
r Şmektlr. 

t Bu gııete Almınyı'nın İagll· 
ere ile Fraaıa'nın arasmı aç· 

lllı~a çalıımıdığını temin et· 
llıekte ve biltkle l:ıu devletlerin 
eııabıanmı mesaili halduada bir 
... ,. h 
h tmının usulOnü temenni 
~susooda mutabık kaldıkların · 

il dolayı memnuniyetini f zbar 
'Yle L 

llle .. tedlr. Ba ıoretle •yol 

:"~eyı giden uluel1r arası mft. 

... :~'"-lerf n dalına lllfınlo oldu~a 
•dıa ôteye g~çebllmek Oml· 

hımlr Beledfyeılnden: 

1 _ 1020 Lira bedeli mu· 

hımmenll belediye kaloriferle· 

rlle çocuk yu•uı için alınacak 
olan 34 ton kok kömftrQ bele· 

diye batkitlpllk kalemindeki 

şartnamesi veçblle ve açık ek· 

ılltme ile 25.2.935 pazartesi 
gtınO eaat 16 da belediyede 

mOtetekkll artırma ve ekllltme 
komisyonunca ihale tıdllecehf r . 

Ekslltmeye htlrık için 77 llra 
Lkıt teminatlı söylrnen mUVI• 

_ 
0 

ve ıeate kadar belediye 
gu ve cksihmc komlsyo· 
acııraı• 

mQracaat olunur. 
nanı L . 

., _ 1 :ı J ,44 lira bedeli a.e· 

lf ;I ikinci eaklryı çık~azında 
~O metre uzonloğundakı mecra 

işi belediye bıtkAtlpllk kale 
tnıme ve ke,ıfna · 

miodekl ,ar ık eksiltme ile 
mel!I veçhlle aç 

1 ıırOoO l!Ht 
25.2.935 pızarteı " 
16 da belediyede mOteoekkll 

L lltme komlıyo artırma ve ca.ı 

noncı ihale edilecektir. Bu loe 

iştirak için 1 O lira mu vık kat 

1 ö leoen glln ve 11ate 
teminat • s Y k Utme ve 
kadır belediyede e s 
artırma komisyonuna mOncut 

406 olunur. 

8 zı yabıocı dl blsıl olmuıtur. a 
azetelerln neerlyıtına bakılırH 

ftrçok mllleller I..ı>odra prog~a· 
k J ondra ve Berha· 

mıoa ıreı, " • 

d bıııka Roma'nın, Prıg ın, 
eD ~ ' d 

'oın ve Moskova nın a VarfOVI 
• 1 muvaffıluyetlne çıhf· bu ış n 

1 Ltfr Bu denlil tür a 
maları gere~ . 
menfaatlırın telifi ancak bir 

hlmad lfaklyet •e bulUs haVIBI 

lçerlılade kıbUI tlMnurdar. 

Memleket Hastanesi Baştabihli · 
ğinden: 

Memleket •e Eırelpııı hasranelerlle Hn'atlsr mektebinin bir 

ıenellk •••ğı6la cinsleri yazılı err.akm ekeihmeelne tıllb ıuhor 
etmedi~lnden yeniden ıene nihayetine kadar ol•n 4 aylık Jhll· 
yıç olan 4100 kilo teker 350 kalab) boz 450 kilo eczane p•· 
moğu 9.2.935 gilnlemeclnden 24:.2.935 gilnlemeclne kadar on 

be, gilo mOddetle açık ekelltmlye konulmuştur. Talih olanların 
şeraiti öğrenmek Qzere Memleket hHtaneel baştabıbetlne mtıra· 

caatları 'e yOıde 7,5 nlabetlnde teminatlarını mub1&ebeye vere· 
rek bankı makbuılle eksiltme gftnQ olen 24.2.935 gtınleme · 
cinde ve pazar gilnG Hat 10 dın 11 re kadar İzmir daimi vllA· 
yet encftmenlne gelmeleri ilin olunur. 11 14 17 20 401 

Kışlada Mos. Mev. satın alma komisyo. 
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

İzmir MOıtıhkem mevki 111. al. ko. nundın: 
Met. mv. ihtiyacı için 116 ton yanuı marka sOper çlmentoeu 

açık eksiltme ile eatın alınacaktır. İbıleıf 27.,obet.935 çırtamba 
gtlnCl ıaat 15 de yapılacaktır. Muhammen bedeli 4176 llradsr. 
Beher ton çhnentonon tahmin edilen bedeli otu11ltı liradır. 
Muvakkat teminatı Oçytız onQç liradır. Talihler t•rtnımr.tlnl 
her giln kışlada Met. m•. ıat. al. komisyonunda görebilirler. 
lıteklller 2490 sayılı arttırma Te eksiltme kanununun ikinci 

maddesinde yazılı vesikalarla birlikte ihale gftotl kıılıda Met. 
mv. eat. al. .ko. nuna mOrıcaatları. 11 15 19 24 415 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAnları 

Ankara M. M. V. ea. al. ko. nandan: 

Yerli fabrikalar mımolAtından beher metreıinlo tahmin edl · 

len bedeli otuıblr kuruı olan onlkl hin metre teli ile bir met· 

resinin tahmini f iatl otozbeı kuruı olıa kırk.bet bin metre hAkl 
.. aıtarbk bez kapalı ıarf la ekılltmlye konulmoıtur. 1haleıl 20.2. 

935 çırtamba gGna Nat 15 tedlr. lıteklfler tartname ve ~rnek· 
lerl puıeıı olarak M. M. v. ea. al. ko. dan alabilirler. EkıUt· 
mlye girecekler bin beıyOıbet lira yirmlb.t kuruılok muHkkat 

temloat mektubu nya makbuzları •e kanunun 2 inci ve 3. neft 
maddelerindeki nslkalarla birlikte teklif mekıublarını ihale .. a . 

tinden enaz bir ıaat evel M. M. v. ea. al. ko. nuna vermlı bu 
lunmaları. 4. 8 11 13 :i48 

Bayındır 1cra memurluğun· 
dan: 

Açık ırttırmı ile paraya çe•· 

rllecek gayri menkultıo ne ol· 
doğu: 

Bayındır Çırpı k~yo •oığı 

mahalleelnde tapu kaydına gö· 
re teırlnlnel 931 tarih ve aay· 
fa 10 numara 61 11ra 14 te 

mukayyet bu mahal dOkUn 
yHıla lee de hılen fırın olarak 

laıa edllmlt ve bu suretle kol· 
lınılmaluıdır. Hududu: tapu 

kaydına göre sağı Niko zevcesi 
Elenlden metrilk han" eolo lb 
lsmall arsası arkası Sııllb dayı 
önft yol ile mahdud olub bu 
fırının cebhesl Urglr arka kae 

mı kerpiç ve yemek yiyecek 

bir miktar ıoçı dftkkioı da olub 
ayni hodud ayni sakaf altın· 

dadır. 

İtbu gayri menkul scklzyaz 
lira kıymetli olub borç .lSdemek 
için eatılığa ~ıkarıldı. Birinci 

artırm111 16 mut 935 t1tlhloe 

müsadlf cumartesi ı:nno l!aat 

15 de dairemizde icra edile· 

cektlr. Bu artırma gayri men· 
kule tahmin olunan kıymetin 

yOıde yetmf ııbeıf nlıbetlnde 

bedel verildiği takdirdfl ençok 

artıranın 61-:rlne lhaltı P-dlle· 

cektlı. Abt halde eaçok arlı· 

:s.ııı.ro 7 - 1111 1111 f .................... 1 1 ................. . 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şu· 
hesinden: 

Mevkii Sokagı 

Turın Menemen c. 
Tepecik Aktam ı. 

Cfnıt No. 

ArH 167.88 
Uakkln oda 4.4.4~.l 

Muhammen k. 

1200 
2000 

" Pirina çıkmazı 

" 
Boranı İstanbullu 
Duağaç Demirhane 
Buca Ôzdemlr .. .. 

.. Tarla 

" 
Hanfl 

" 
Arsa 

Mağaza 

8 barakalı bili 2ü00 

1 " " 21'0 
4.5 hlue 1.1 5000 
14.96 " 25.29.23 ] 5011 

38.l ] 000 
44.34 2000 

" Kemalpata c. Arsa BilA 3500 
Bornıva A11m bey Hane 14.16 1200 
Toran Menemen c. Ana 226 1100 
Yukarıda evaafı yazılı yunımlı emvali gayri mGbadll honoıu 

Teyı pt'ffn para ile ve kapalı zarf usula ile 5.2.935 tarihinden 
itibaren 81tıhğa çıkanlmıı.ıtır. Satıo bedeli iki bin lira •e daha 

ziyade olau emvalin ilıalei kat'Jyelerl istizan• tabidir. Malın 
eatıldığı senr1ye ıld de,·let ve belediye vergi naalr masraflar 

mCltterfye aittir. Talihler tıllb oldukları mala ald teklif mektab· 

larını bir zarfa koyub zarfı mfthilrllyecekler ve QstOne adreale· 

rlnl yazacaklardır. Bu zarfı teminata ıld makbuı ile birlikte 
lldncf bir zarfa koyub mObQrllyecekler ve ilatGne talih olduk· 
ları malın ıdreelnl yazacaklar ve zadları ihale gOnQ muayyen 

eaıle kadar meclis rfyaeetlne numaralı bir mıkhuz mukabilinde 
vereceklerdir. lhale 27 .2.935 çar,amba gGntıdOr. Tallblertn ihale 

güo6 uat 14,30 za kadar Ziraat bankasını milrıcaatları . 351 

~wu 1111111111111111111""' 11111111111 111111 11111111111111111111 ıı 11111111111111111"' ııı,, 111' 

= Doktor ~ 

Zekai Tarakçı 
Dahiliye Mntehassısı 

İkinci Beyler sokak No. 45 Beyler Hamamı kartııında .. 
Öğleden ıonra 3 - 6 ya kadar haıtalanoı kabul eder. 

TELElı'ON: 3806 

111 1 1 11 1 1 

= -----------------------

lzmir ithalat Gümrüğü MüdOrltt-
ğünden: 

ı - Gomrfiğftmilıe ıld lthalAt gGmrClğilniln karıısındaki 
gırmırlrlm ambarının 101111 24.2.935 pazar gftntı saat 15 te 
ihale edilmek Oıere kapalı ıarf aıalG ile eblltmlye konulmut· 
tur. fbale hbalAI mGdGrtyetlnde mGdGrtyet odasında komlıyoa 
tarafından yapdacaktsr. 

2 - Ekılltmlye girebilmek için tallblerin ticaret odalarında 
kayıtlı olduğuna ve bu işi yapabileceğine d•lr nafıadan taıdlkll 
Teelka ibraz etmeleri IAzımdır. 

3 - Yaptmlacık itin keılf bedeli 9596 lira 76 kuroıtur. 
Muvakkat teminatı olan 720 liranın ihale gQııG öğleye kadar 
mtıdGrlyeı veaneılne yatırmaları n makbuzlarını teklif sarf la· 
nna koymalara IAzımdır. 

Teklif mektobları ... t l' e kadar mGdGrlyete ndlmfı ola· 
caktır. 

4 - Talihler bu it«' ald doıyayı glSrmek için her zaman ma· 
mClrac11t edlb bedeleiı ~örebfllrler. 11 19 385 

Meyva Fidanları 
TGrklye ve Anupanın en iyi cine damızlıklarından 

atılı haetahkeız Te fenni ıurette yetlştlrilmlt mey,. f l· 
dınlarlle : 

At181ı f ldanlır İzmlr'de Batturakta İzmir n civarı 
meyve ve ıebıe 11tıt kooperatifi tarafından ntılmıkta· 
dır. Fazlı ıafeiltt almak lıtlyenlerln kooperatifimize mG· 
rec11tlerl. 

........... , .......... .. 
MGdGrlGğGnden: 

L. K. 
Btıhkhane deposunda mevcut 38 kalem b•lık 9 80 ııaat 11 de 
tutmağa mahsus ağlar ve teferruatı. 

Maliye bodrumlırıodı mevcut mtlıtamel ftc adet 2 20 14.2.935 
tepeller. 

" 
" h 

" eoyı 

pereembe 
18 30 gtınG ıaat 

7 14 te Oç adet " 
demir boru. 

•• " " kırk kilo zeytin 
taneıl beher klloıu Qç kuruotın. 

Karantina vapur lskeleılnde eski Şık ılnem111 l 17 50 
blnaıı ankazı. 

Halil rifıtpaeı cıddeılnde arab !ıatlcenln nln· 2 50 
deki seve mermer tıelar, 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

Karııyıka orta mektebinde klShne eıya 10 10 16.2.935 
" " " " kereste tuğla 245 cumarteıl 

çinko kuyu dolabı nealre. • IHt 14 te 
" Klz muallim mektebinde eoy• 66 " " 

Ahrndağ kOyQnde 761·165 numaralı e• ankazı 25 18.2.935 

pazartesi 
gOntı eaıt 

14: te 
Yubrıdı yazılı emval btzılannda gösterilen gnn ve saatlerde 

mabıllerlnde pe~ln p1ra ile ve p111rhk ıaretlle 11tılıcaktır . Ta· 
llb olınlırın o 111tlerde mıhı\Uode haar b 



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

u~mü1r Şulb>esö 
ikinci kordonda Borsa civarında kendi binasında 

TELEFON:2363 ---- ........ ···--
Hertilrlü Banka Muamelata, Enıtea 

Kumusyoııculuğu .. 

Müsait şeraitte mevduat kabul edilir -
Hububat, Qzilm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vesair emtia kumuayonculuğu ya· 
pılır. Malların vilrudunda sahiplerine en mQsa-

it şeraitle avans verilir. 

--
----

---
--
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Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAI> KUMPANYASI 

11HEHMES11 vapuru 9 şubattan 14 şubata kadar doğru An· 

l'ere, RotcrJaw, Amsterdam ve Hamburg limanları fçln yak 
alacatır. 

•·GANYMEOES,, vapuru 8 şubatta beklenmekte olup Hıırgas, 

Vuroa ve Köstence için yük alacaklar. 

"GANYMEDES .. vapuru 23 şubattan 28 oubata kaJar Anven, 
Rotcrdam, Awsterdam ve Hamburg için yok ılıcaktır. 

SVENSKA ORlENT LINlEN 

"FROST,, vapnru 12 oubıttı Roterdam, Bamburg, Copeoha· 
gen, Dıntzlg, Gdynla, Goteborg, O.do ve lıkandinavya limanları 
için yflk alacaktır. · 

"BEDRUN,, 28 ~ubatt11 Roterdam, Hımburg, Copenhageu, 
Daotzlg, Gdynla, Goteburg, Oalo TC lskandfnavya limanları için 
yük ılıcaktır. · 

NATIO .. AL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lzmtr Nev· York araıında ayda bir muntazam ıefer 
"RlNOS,, vapuru 10 oobatta lzmlr'den doğru NeYyork için 

yük alacaktır. 

"TAME~IS,. vapuru 12 martta lzmlr'dea doğru Nevyork için 
yak alıcaktar. 

SJ.:RVlCE MARlTlM ROUMAlN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"PELES,, vapuru 15 onbatta gelip 16 oubatta Maltı, Cenova, 
Marııtlya, Baraelon Ye CeZ1lre hareket edecektir. 

"ALBA JULYAu npuru 12 martta gelip 13 martta Mıha, 
Cenova, Marallya, Bırıteloo n Cezalre hareket edecektir. 

. 
V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCBE L.EVANTE LlNIE 

11ULM,, npuru 15 şubatta 
beklenJyor, 20 şubata kadar 
Anven, Roterdam, Bamburg ve 
lirtmen için yük alacaktır. 

11AQUILA.. vapuru 23 ~u 

batta bekleoiyor Hamburg •e 
Anvereten yak çıkaracaktır. 

ARMEMENT lJ. SCHULDT 
HAMBURG 

11 HA ~SBURG ,, vapurıı 25 
onbatta bekleniyor Hamburg ve 
An•ersten yük çıkarıp Roter· 
dam, Hamburg ve Anvera için 
yük alıtcaktır. 

JORNSTON LINE tTD. 
LlVERPUL 

"QUERNMORE "vaporv 25 şu · 

batta bekleniyor Liverpul ve 
Anvers'ten yük çıkarıp, Burgas, 
Varoa, Köstencf', Galaç '9e 

Bralla için yok alacaktar. 
THE EKSPOHT STEA!\ISllıP 

CORPORATıON 

"EKSMINSTER,, vapuru 14 
şubatta bekleniyor, 
için yük alacaktır. 

N~york 

·• EKSA RCH " vapuru ~ 

martta bf'lldeolyor, Nevyork 
için yok alacaktır. 

N. B. - Grllş tarihleri ve 
npur tarihlerinde •Centemiz 
hiçbir meı'ullyet kabul etmez. 

• 
Telefon No. 2007 · 200R 

Üniversitede Döçent 
Muavin Profeeör 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hutalara hergiln öğleden 
ıonra bakar. 

fatikJıil cadJeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf . ı S TAN BUL 
Telefon : 49250 

• 

Hamlo: İlAalardald hare.ket tarihlerindeki değltlklJklerden acente r 
meı'ullyet kabul etmez. Fotoğrafçılık 

Fazla tafeilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye oirked 
blnaeı arkasandı Fratelll Sperco acentalığsnı mQracaat edllmeıl 

rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

•==========--=================== 
Yerli Bıçak Ve Hassas Terazi 

imalathanesi 

Hüseyin Usta 
Hernevi bıçak ve el terazileri toptan \·e pcraken· 
de ıipari' kabul olunur. Terzi makasları, ziraate 
ait ht~rnevi atat imal olunur .. 

İZMİR Kantarcılar çarşııı No. 39 

Alameti Farika Horozdur .. 

---··- --
~laki nelerimzi 

Filim lerinizi 
Camlarınızı 

Fotograf ldiğıt, kart ve fotoğ· 

raf malzemenizi bizden alınız. Her 
çeıit amatör iıleri kabul edilir ve 
en iy~ cinsten kiğıt kuJlanıhr. 

Atölyemizde 
Milcueıemizin çektiği fotoğ· 

raflar, kart postallar 'fe ağraodi• 
maoları t niyeden müıtağni gö· 
rilyoruz. 

Ucuz, gazel, zevkli, te· 
miz, çabuk, taze i~ ve 
malzeme ile aj 

Hamza Rüstem 

-~·==============================iil·~ 
Emirler Çarşısı 

Aylık elektirik 

Masrafınız yüksek mi? 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

Bu marka az sarfiyat, hol ışık, 
ve uzun ömOrltıdOr. 

Mehınet Tevfik 
Bnynk Elektirik, Telefon vf: 

Malzemeleri deposu. 

Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

Ôk~ürcnler! Mnı- : 
laka (Okamentol) ~ 

Ôksnrnk Şekerle· = 
rini T~crnhe Edi- ,.-.ıj 

niz... ~ 

ve Porjen Şahapıu 
En Üstan Bir !Uils· 
bil Şekel'İ Olduğu· 

~ 
CQ 
~ 
.... 
= ~ 
~ 

= CQ 

;. 
~ 

nu unutmayınız. >QI) 
~ 

Ku vvctl i 1\lils hil "'O 
lstiyenlcr Sıhhat ~ 
Sargan Haplaı·mı QI) 
Arasınlar. 

~~ 
Maruf Eczaneler- ~ 
den Arayımz. r:f1 

~ • # 
Olivier ve şüreka-
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendeli Hao. Blrfocl Kordon 

Tel. 2.J.43 
The Ellermın Lloeı Ltd. 

" TRENTlNO ti vapuru 29 

ikiocl kAounda Londra, Hull 

ve An vera'ten f(elip tabii ytıde 

bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hııll için yftk 
alacaklar. 

"ALGElllAN,, vapuru 6 ou· 

batta Lherpool ve Snıntıea'dzn 

gelip tahliyede bulunacıkhr. 
11MARONİAN,, vapuru şubat 

ıonunda J.ondra, Hull ve An· 

vers'ten gelip tahliyede bulu· 

nacak ve ayol zamandı Lon· 
dra ve Hail için yok alacaktır. 

1'be General Steam Navl· 
gatlon Co. Ltd. 

"A UJUTANT,, vapuru 5 şu 

batta beklenmekte olup Londra 

için yük alacaktır. 

Deutscbe Levante Liole 
11ANGORA., vıpuru :lO Udnci 

kAounda Hamborg, Bremen ve 

Aovere"ten grlfp tahliyede bu· 
lunacaktır. 

Not Vurut tarihleri ·~ VI· 

purların lıdmlerl Ozerlne deni· 
şik lfklerden mes'uliyet kabul 
edllmt:sı. 

2 ve 20 komprimelık ambala)lard~ 
bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde hallsliğin · timsali 

olan ® markasını ;;ayınız. 

~ 

Aydın Llemiryolu Uzerindeki istas .. 
yoıı ve vilayetlerdeki tüc<~arlaı·ımı-
zın dikkat gözüne. n 

Antalya _ N:Jkllyatı umumiye eirkeıl, eon zamanda ınuhternlO 
müştcrllerloden gördüğü derin al4kayı karşılık olmak Oze~ 
aşağıda gösterildiği . ,.,kilde nllkllye ücretluinde yaptı~ı tr.nzllAtı 
U4o eder ve Hygı,:sevgi değ,.r oıilştertlerloden sonsuz yardım· 
larıoı diler. 

. - ---1 - Aydın Uewlryolu üzerinde Lbulunan \e Denlıll (Dahli) 
ye kadar olan letayoolara eevkettlğt ( Mobilyı- boş kab hariç) 
tüccar eşyaemdao 11lmakta olduğu b .. her kiloda iki kuruş nak· 
Hye ücreti badema "60" paraya. 

2 - SntlAç'tan htbaren başlıyan E~trdlr hattını ınkr.tti~I 
(Mobllye bot kıb hariç) eşyadan şlmendlf~r navlun ve İstanbul 

İzmir nakliye flcretlerl olarak aldığımız beher tonda "40., llr11· 
yı da "35" llı aya tenztl etmiştir.: 

Antalya Nakliyatı Umumiye Şirketi 
l>. 7 Birinci Kordon No ... 120,, 
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IZMIR 

Esnaf' v~ Ahali han liası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M i R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, 'furğutlu 

Alaşehir, Tire .. 

----·---
HertOrlO Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir senelik mevduatı 
Allı ıyhk 
Vadesiz ht:ııabı 

% 6 
4.,1·2 
4. faiz verir. 

Maliye vekaletinden: 
Darbedllmtkte olan gümftş paralardan Dört milyon liralık 

' kıemı aı. bir zaman nrfında tamamen tedavlHe vazedllmlo ol•· 
cı~andan eski gtlmüe paralarm 1 o abat 1936 tarihinden f tlbareO 
herhangi bir kıymetlö milbadelP. •aeıtaeı olarak kullanılamıy•· 

Dördüncft k<'şlde 

11 Şubat 935 
AOEf LiRA 

22,1ükafat 20000 
1 lkrımlye 25000 
1 
1 
1 
2 
4 

30 
50 

100 
300 
510 

1000 

tt 1 o o o o 
ti 4 o o o 
" :l o o o 
ti (2000) 4000 
tt (1000) 4000 
" (500) 15000 
tt ( 150) 7 500 
tt (100) 10000 
" (50) 15000 
,, (30) ı~:rno 

ı:l~800 

500 Amorıi (20) 10000 

142800 

cağı bll4fma hareket edenler bıkkındı kanuni ta ki bat yapıl•· 
cağı 2:!57 No. lı kanunun sekizinci maddeıt wuclhloce uao 
olunur. 6 8 11 14 17 20 23 244 ·3il _/ 

~taliye vekaletinden: 
1 - 2257 No. lı madeni ufaklık para kanununa tevflk•ll 

Devlet alacaklarına mahsuben otuz ıekiz kuruştan alanmakt• 
ollln beher mecidiye, gümflt f laıJnlu yükselmesi haııeblle kı~~ 
beş koru•• çıkarılmış ve bu flat ü~erlnden kabul cdılmeei tçıO 

maleındıklarına tebllğat yapılmıştır. 

2 - Cümhorlyet Merkez hankaııı da behr.r 
meskuk ve gayri meektlk halle g0mil$ 22 kuruş 
satın alacaktır. 6 8 11 

on gram ıafİ 
50 eantimdell 

243 :=l7 2 _./ 

lzmir Maarif Mildürlüğünden: 
Karaburun merkez okolaeının fi 15 Ura 7 4 kuruşluk ıu ttl 

29.1.935 gününden baolımak üzere 15 gou için açık ekeiluıılf' 
konulmuotur. t 

Bu ite lııtekli olanlar keşif ve şutoam~sini görmek üzere be,, 
~üo Maarif mQdftrlOğüue ckeiltmlye girmek letlyenler de lJ.2.09" 

o· çarı:ıımba g6.nft ıaat 9 dan 12 ye kadar 6~ liralık teminatı ?1 
vakkıte ile birlikte vil4yet encümenine müracaatları •1•' 
olnaur. · :l9 3 7 11 :105 
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