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---------• Meclisi Seçimi 
Saym Konuğumuz General K~zı~ özalp Do? D~ Ziya- Yeniden Yapılacak. 
retler Yaptılar ve Akşam, lzmır Esnaf ve lşçılerı Tara-
findaQ Şereflerine Verilen Ziyafette Hazır Bulundular. 

Saym Başkanımızla refikaları Karşıyaka Çocuk yuvasında. (Foto Şark Karııyaka) 

B6yük Ulus Kurultayı sayın 
baıkaoı General Kazım Özalp 

din saat 10,30 da Burnava' da 

Ziraat bakanlığı batı haoerat ve 

emraz eostit08God ziyaret et 

ıulıtlr. 

Sayın bafkaua huııasi katibi 

ile damatlar1 Bay Mrhmed Ru 

oen, Buroava nahiye mOdürQ daki haoerat ve nebatat kollek· 
bay Edib, belediye baokını bay 11lyonlarını görmflıler, Ege mıo· 

Fehmi n :fakat ediyorlardı. Ken· takHanda nebatlara zarar nren 
dilerlnl; enstitü mQdürü bıy haşerelerin bazarlanmıo olan ha · 

Nlbıd Şevket ile enınita ~f Jeri rhaeı Gzerlnde enııdtı mGdö 

karoılamışlardır. 

General başkan; evvel4 mües 

seırntn müzesini gezerek ora-

Alman'Jarııı iddiasına Göre 

Ödemlş'de Umumi meclis 

seçimi cuma gftnQ yapılmıştı . 

Ödemiş'lo yirmi ylrmlbeo Hat 

ilk uzak köylerinden gelen 

ikinci ıeçmenlcrl bekletme· 

mek için grne kendllrrinfn 

latelı: v" dil ,.klerile eeçimlo 

bir gön öne alınmuını Fırka 
teşkUAtımız uygun bulmadı. 

Ödemio'ten umumi meclise 

eeçilf'n biitün Fırkah arkadıtı· 

Jar yrdtklerile bnaher dlılp 

ilme bı~lılığın yükıııt:k bir ör 

Dt'ğini göatt.rmek üzere lıttfa 

ttmlşlerdlr. Ödemlş'ıe umunıi 
mt elle ıeçlmi böyll'ct: kf'odl 

liğiad,.n yenilenmft olacak tir. 

Se~im kudretini kendinde bu· 

lanhra alan ıçılmıt bnlu-

noyor. 12 2 935 
Vtltyet J dar" h,,y,.ıl başkanı 

ve Yozgat Hylavı 

A. Doğan 

iki Yolcu ,.f renile Beş Motokar Kar
lar Altında Kalmıştır. 

l11tanbul 12 (Ho11ml) - Şar 
ki Trakya'da l!IOD yağmur ve 

karların tl!slrl ile Mnlç, Tun

ca nehirleri yeniden hharmıt · 
tır. Sel feltkeıl daha geçenler· 

de zail olmuştu. Bu kabarma 
devam ederse Edirne'yl ve 

Tavyare Piyangosunda 
Kazanan Talililer 

25,000 Liralık 
9879 Numaralı 

•falf~I ve Frao11z bava ordusu 

bun fena vasiyeti hakkındaki 
YuıJarını tenldd ederek demek
te4ir ld : 

1tılya'nıo Trahluıgarb'daki aekeri nakliyatı faaliyette. 

- Fraoııı •e logilfz havı 

Ankara 12 (Buııuııi) - İtal · 

yanan k11mi seferberlik yaptığı 

hakkında gelen haberler An· 
kıra'dı bayak bir dikkatle 

takfb edilmekte Ye •aıiyetln 
lnkitafı beklenmektedir. 

İtalya bftkômeti Bah~tiltan
dın reıml tarziye istemektedir. 

Bu Heyecanlı ve Bflyflk Tefrikayı Yarın
dan itibaren ANADOLU Slltunlarında 

Takib Ediniz .. 



Büytık 

Bir Adam 

Daha Kaybettik 
••••• 

·Adil Ardat'm ôlnmn 
mftnasebetile-

Ü ç gün evvel, yurdun büyiik 
emekçilerinden biri daha ara 

mızdan eksildi. Hepimizin (Da· 

cı · dil) adıyle tanıdığımız, sev· 
diğimiz ve saydığımız bu büyük 

adam, ta istibdat günlerinden 
heri, öldüğü dakikaya kadar 

memleketin idare, irfan ve el · 
yaset eohalorındı gösterdiği me· 

todlo sebatlı bir çalışma f11ll · 
yeti ile yurda sayısız hizmetleri 

dokunmuş, fazilet eahlbl, temiz 
bir vatandı~tı. 

Meşrutiyetin tlıioı sıralarında 
Sel4olk gilmrilklerl başmQdt\r· 
lfiğünde bnlunno Bacı .Adil, 
daha sonro Sellinlk hukuk 

mektebinde (Mecelle) muallim· 
llğlle tedris hayatına girmiş ve 

lalam hukuku üzerindeki geniı 
hllglal ve yüksek okutma n 

öğretme kabiliyeti ile talebesine 
çok müf ld olmuotur. 

Balkan harbi sonlarında, 
Edlrne'nln Bulgar'lardıtn geri 

alınması üzerine, Edirne valf · 

liğlne tayin ohınan Bacı AdU 
talebesinden ve tanıdıklarından 

' 
kıymetli gençleri yanını alarak 
dfişman istllAsından y~ni kor· 

tulmuş olan bu vlltlyette kov· 
vetll bir idare sistemi kor· 
muştu. 

Umumi harbın başlıogıcıoda 
Boca Adil o zamanki Meclisi 

Meb'ueıno ıza 11e akabinde 
eeçllmek eoretile idare hayat10 

dın teşri hayatına geçmiş ve 
bu eabada da çok fıldelt ol . 
muştur. 

(Hacı Adil), büyük 1stlk1Al 
savaşının zaferle neticelenme· 

sinden bir müddet sonra Maa. 
" la İstanbul darOlfünuno (Bu· 

kuka medeniye) profeeôrlüğü 
ile tekrar tedris hayatına gir· 

mlş ve yukarıda işaret ettiği· 
mlz metodlo ve sfirekli çalış · 
ma ı sayesinde yeni bukokon 

esaslarını talebesine ve mem· 

lekete öğretmek yolunda beyli 

möf ld olmuştur. Bu arada çı · 
kardığı (Borçlar kanunu şerhi) 
garb metc.dlarına göre yazılmış 
çok istifadeli bir eseridir. 

(Bacı Adil), hukuku mede 

niye profesörlOgfinde yeni Ünl · 

vershe teşkllatma kadar kalmıştır 

Kendisini yakındın tanıyan· 
lar, onun onsuz mezlyetlerlot 

anlatmakla bitiremezler. Muo· 

lazam ve devamlı çıhşmaeı 

sayesinde birkaç yabancı dil 

öğrenmiş ve bundan yeni hu· 

kukon esaslarını tedris ve neş · 
rlyat sahalarında memlekete 

öğretmek hah ında lıtlfıde 
etmiştir. 

Kendi ine o kadar munis ol· 

mıyan bu hukukun eeaelırmı 

kısa bir zswanda kavrıyarak, 

bono (Modern) bir eserle mem· 

lekete de tonıtmıya çalışması, 

onun ne boyok kabiliyetler ta

şıdığını, nasıl yorolmak bilmez, 

şuurlu bir eay ile çalıştığına 

çok canlı bir :lelll teşkil eder. 

Bu büyfik ölüoüo arkasmdan 

çok eğhyacağız ve onu çok arı · 

yacağız . 

** r 
Halkevinde 
Konf er an si ar ----· .. ··----Muallim Bay Milat tarafın· 

dan cuma gOnil saat onbeıte 

llalkevlnde "Jolulab Tarihi,, 

mevzuu l'!frofında bir konfe 

rons verHecektir. Okorlnrımıza 

bu çok deA,.,rll konferansı 
kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

-Ankara, 12 (Hususi) - Maliye Bakanlığınca vergiler ılzerlnde tetkikat yapıldığıoı bildirmiştim. 

Bo tetkikten anlaşıldığına göre devletin nrgi gelirinde eskiye nlebetle bir artm11 vardır. Bu hl · 
barla Bakanlık mehaf Hl, bazı vergilerde bir miktar tenzillt yıp1lmasıua lmkln bulunduğunu da 
görmektedir. 

Ankara. 12 (Bososi) - Fransız Maliye müt•hassısı Bay Şarl Riet yarın ıehrlmize gelecektir. 
Bo mfttaha8818ın l?elmeslne büyük. 1-;hemmlyet vertlmektedfr. 

Ankara, 12 (Bososi) Bazı vergi listelerinde tenzilat yapılm111 dmld edilmektedir. Bo husus· 
takt tetkik.atları denm olumıktadır. 

------------------------------.. --------------------------~---
Bay Halit 

Umum 
Müdür Oldu .. 

mlştir. 

Nazilli Do-
kuma Fabrikası .. 

Bak~a nl ar Heyeti Toplandı. Ankara, 12 (Busaei) - in· Banka Erkanı Nazilli· 
hisarlar umum müdülüğdoe de Tetkikat Yapıyor .. 
UltOo inhisarı mlldürü Bay Ha· 

• llt'ln tayini ta!dilt oluumuıtor. 

Bu Celsede Harici Vaziyet Konuşuldu, Patrikhanenin 

Bay Tevfik Rüşdü Aras izahat Verdi. Selanik'e Nakli. 
"Patris,, lsı·ar Ediyor. 

Ankara, 12 (Hususi) - Bakanlar heyeti, diin Başbaken General İsmet İnönü'nün bışkanlı · 
ğında toplanmıştır Bo celsede, umumi surette harici vaziyet etrafında konuşulmuş ve Dış Bakanı 

Bıy Tevfik. Rüıdt\ Aras'ın bu hususta verdiği izahat dlnlenmi,ttr. .............. 
Cenevre Siyasi l\f ehaf ili Endişede! .. 

- Ba ı 1 inci yüzde -

yında iki fırka askeri seferber 

etmesi, Cenevre siyasi mehaf I· 
llnde endişe ile karıılanmıştır. 

Gelen haberlerden birisi de 

ıudur: 

İtalya'oın sllib ahına davet 

ettiği 11kerin miktarı 35,000 
kişidir. Fakat Habeıletan huda· 
duoda tah,it edtlmiı mühf m 

.kuvvetleri de vardır Babeıiı· , 
tan dı herhangi bir harpte umu 

mi mahiyette bir seferberlik 

ilAn ederse 2 milyon 11ker 

çıkarmak kudretindedir. 

ltalya elyaei mahaf UI bu 

huekitı ehemmiyetsiz göster · 

mek istemekte ve bunun ihti

yati bir tedbirden ibaret bolun · 

doğunu lddiı etmektedir. 

Romı, 11 (A.A) - Peloritan 

Gavlnana (Floıaoea) dakf iki 

İtalyan fırkası 5 Şubat tarihin· 

den 11 Şobıt tarihine kadar, 

ihtiyati tedbir olmak üzere ee 

ferber edilmiştir. 1911 sınıfının 
eillb altına davet hareketi tım 

bir intizam altında cereyan et· 

mlştlr. 

Londra, 11 (A.A) - Roma· 

dın Royter ajansma bildiriliyor: 

Bir takım zabitleri, doktor· 

ları ve askerleri hamil olan bir 

treu dün akşam cenubi ltalya'ya 

mütetecclhen Roma~dan hareket 

etmiştir. Bu zabit ve askerl~rln 

Erltre ve İtalyan Somallsine 

gidecekleri tahmin olunmakta

dır. Resmi mehaf ll kıtaatın 

Habr.şlatan'a kar~ı her hangi bir 

hareket icrası makeadlle gön· 

derflmit oldukları haberini tek· 

zib etmekte ve son zamanlar 

askeri lntaatın nıkll vesaire gibi 

harekatın .mahtellf kıtaları de· 

ğlştl rmekten Erit re ve Somali 

lııtlmalde ealıt bir hale gelmlı 

~~~~----~~~~-
olın ıll4hları tebdil etmekt~n 

ibaret olduğonu söylemekte 

dirler. 

Romı 11 (A.A) 

Ajansı bildiriyor: 

Royter 

Dıı İşleri bakanlığı namına 
söz ıöylemeğe selı\hlyetl olan 

bir zıt İtalya ile Habeşistan 
arasındaki mflnaııebat daha 

ziyade nezaket peyda t-tllğl 

takdirde ftalya'nın Babeıletan'a 
bir ültimatom vermesi lhtlma· 

linin mevcut olduğunu beyın 

etmiştir. 

Ronaa 11 (A.A) - UlaolJn 

cenubunda Af dllede yeniden 

bir hAdise çıkması Gzerlne 

191 l eınıfıuıo 19 ve 29 ıncı 
fırkalarının seferber edilmesine 

karar verUmlotlr. Nim reemi 

mehaf il seferberlik kararının 

alelAde bir ihtiyat tedbiri oldo· 

ğuno beyan etmektedir. Şimdi· 

ye kadar İtalya'dın hiçbir 

kıtı hareket etmemiştir. Şim· 

diki halde aekeri harekit lcıaııı 

derpiı oloomıktadır. 

Pariı 12 (A.A) - İtalyan 
Babeşletıo hodod mes'elelerln· 

den bahseden Pôtl Parlzlen şun· 

ları yazıyor: 

Herkes te takdir eder ki, 

halya'nın şeref ve nüfozooa 

tesir edebilecek bir mıhtyet 

alan bıemıne tecnüzlerden 

bizar olan Bay Muesolinl seri 

ve enerjik bir hareketle ltal· 

ya'nın lcıbı takdirinde bıkla

rını teslim ettirmek üzere hlr 

harbe glrloebileceğini göıter· 

mek. istemiştir . 

Bununla beraber aradaki 

gerginlltin moılibıne bJr hıl 

suretine doğru sevkedeblleği 

el'an Gmld edilebilir. 

Jornıl da ıunu yaııyor: 

İtalyanların ı\frlk.'da bir 

Faaliyetlerini Tatil Ediyorlar .. 

Bunlar Sermayelerini iki 
Milyon Liraya Çıkaramı
yan Ecnebi Ban~alardır .. 

J tanbul, 2 (Hususi) - Maliye Bakaohğının talimatı dahilinde 

sermayesini iki milyon liraya lblAğ etmlyen ecnebi bankalar fa

allyetlerial t.tll etmektedirler 

maceraya atılmaktan ne kazına. 

cıkları mahlm değildir. BU. 

haBSa Avrupa'da en çok serbest 

kalmı~a muhtaç bulundukları 

bir sıradır. Bunun içindir ki, 

alınan bu ıiddetll tedbirlerin 

daha ziyade neticeyi tacile ma · 
tof olduğa zınnedilir. 

Maten'in Rorna muhabiri de 

diyor k.I: 
Askeri mütabassıslara bakı· 

lırea busene lçf"riılnde gerçek· 

askeri harekete glrloilmesine 

pek te lmkAo yoktur. Askeri 

gOçlftklerdeo ziyade mali en 

g Her daha zorludur. İtalya 

hftkftmetioln ihtiyat ve ikdamla 

hareket etmf"ğl ve her ıürlft 

maceralardan ve mevslmsl~ 

kararlardan kaçınmıga azmet · 
mi, görQoftyor. 

l.ondn, 12 (A.A) - Londra 

gazeteleri baı makalelerinde 

bo~ılo ltalya ile Hıbeılstan 
araııındakl gerginliği mevzubah · 

&ederek uluslar kurumunun 

tavassutu ile bunun gevolyf'Ctğl 

ümidini izhar eylemektedirler. 

Parla, 12 (A.A) - Gazete 

ler İtalya'dı iki sımf askerin 

st>ferber edilmet1inln ancak bir 

tehdld mahiyetinde olduğu ve 

böyle de olacağı zannmdıdırlar. 

Ve diyorlar ki, Habeşistın'ın 

hudud b4dlselerlne artık nlhı· 

yet vermesi ve bu mee'elenln 

muslihane bir tarzdı ballt her· 

kesin dilediği şeydir. 

Roma 12 (A.A) - Le Forze 
Armıte ıdh "skeri mecmua 

geçenlerde Babeş ordusuna dılr 
ıo izahatı vermlıtlr: 

Habeo ordusu doğrudan doğ· 

raya Necaelye tAbi yahud ki, 

muhtelif yerli rüesamn im· 
nı aod111 altında bir takım 

zümrelerden mQrekkeptlr. Aha· 

linin y6tde otuza askerllge el . 

verişlldlr. Bu suretle yorım 

milyonu sil4hh olmak üzere 

iki milyon asker çıkarabilir. 

Sil!blırıo cinsi muhtelif ol· 

mıkla beraber modern tüfek. 

ve mftralyozları da vardır. 

Topçu teshllı\tı 180 toptan 

ibarettir. Bundan baoka 250 
mltralyoz 6 tane tınk 1 O ka· 

dar da tayyare mevcuttur. 

Rom•, 12 (A.A) - Hıvas 
muhabirinden: 

ültimatom 

letınboi, 12 (Hususi) - Ge· 

len haberlere göre Atloa'da çı· 

kan Patrls gazetesi, patrik.ha· 

nenin SelAnlk'e nakledilmesi 

lüzumunda ısrarla durmıktadJr. 

Bay Hamdi 
Aksoy Geliyor .. 

İstanbul, 12 (Hu uei) - İz· 
mir eaylavı Bay Hamdi Aksoy 

bugGn deniz yolile Jzmlr'e mil · 

tevecclbeo hareket etmlotir. 

Kalimnos 
Adasında 

Son Vaziyet .. 
Roma 12 (A.A) - Meeıjero 

(r•Zetesl K alimooe adası h4dlse 

lert hakkıuda şu satırları yaz 

maktadır: 

- Adada İtalyan memurla · 

rının halk üzerinde hiçbir taz 

yıkte bulunmadıkları ve bazı 

Atlna eazetelerlnio ne;riyatını 

yerinde g~sterecek hiçbir oıyaoı 

esef vak'a zubnr etmediği mu 

hakkaktır. İtalya Yooaoletın 
münaef"hıtı bugün samimi dost · 

lok blelerloden mülhemdir. 

Fakat Atloa matbuatının bo 

dostluğun ahengini bozabilecek 

esassız ve tıbrl kimiz haberler 

nroretmemesl 14zımdır. 
~~~~~---·~~~~~-

ver ll m 1 o olduğu haberi doğru 

dtğlldir. Ancık Adfsababa'dakl 

ltalyan elçisi 18·11 ·9:34 tart 

hinde Kontar ve 5·12 934 tı · 

rihiode Ulusal hadiselerini mü 

teaklb olduğu gibi 29 1 935 
larfhll bidieeyl de şiddetle pro· 

teeto etmek için rıntr almıştır. 

1911 doğumluların r~smen 

silah ıltıoa cağırıldıklarm 

aslı yoktur. Y lllnız bu do 

ğumlulardan Meslna n Flo· 

ransa fırkalırıoa mensub 

olanlardan bu fırkalara meosub 

olmayan bazı ihtiyat t:fradı kıs 

men kadrolrarı tamamlamak için 

silah altına alınmırlardır. 

Loodra, 12 (A.A) - İtalya · 
nın Habeşistan'• bir oltiaıatom 

gönderdiğine dair olan haber · 

lerin resmen teeyyftd etmediği 

resmi mehllfilde söylenmektedir. 

İngiltere, Roma'da olsun, 

Adlsıbabada olıun tınaseutta 

devam edert.k diğer askıdaki 

mes'elelerin de hallini kolaylaş· 

ttracak olan kıt'i bir hudud 

tahdidine varacak müzakerele· 

rln hıılandırılmueını çalışmak· 

tadır. 

Hükumetçe ~azilli'de loeıı 
ettirilecek büyftk. mensucat feb· 

rikaııının temeli 1 Martta ıtı· 

lacoktır. 

Sümer Baok umum müdüril 
Bay Esıt Nurullah ile Bıoka· 

nan bez fabrikaları mftdürfi bay 
Fazlı ve banka idare meclisi 

Qyeslnden bay Safa şehrimize 

gelmiş ve Nazllll'ye gitmişlerdir. 

N zilli'de; fabrikanın inşa edl· 

leceğl yer bıkkındı tetkikler 

yapacaklardır. 

Piyango 
- Başı 1 inci sahifede -

500 Lira Kazananlar 
186 1017 1040 124S 

1444 1690 2261 2s45 
3793 4037 5720 6416 
6528 6620 6990 7630 
7973 8101 9255 9286 
973l 9996 10079 10568 
1167ı 12115 12266 ı246S 
12856 12909 13731 14226 
14485 14637 15150 ıs 16 
16589 16713 16772 11118 
18064 18~28 19383 20460 
20512 20591 20627 20165 
20955 21059 21506 2186~ 
22120 22142 22374 2269~ 
22340 24293 

150 Lira Kazauanlat 
233 704 1987 201~ 

4352 4717 5178 695~ 
10441 11757 13653 1419' 
14619 14879 16220 164~ 
17378 17662 20031 20736 

21375 21459 22242 21•5 
9222 20311 

100 Lira Kazan anlat 
l ;;:i6 959 1442 1523 v• 

J6;37 3991 4150 439, 
4427 4856 5430 566' 
6895 7012 7184 7~~ 
8194 9206 9356 9753 

9971 10101 ıo214 ıoso9 

11595 11751 11812 1309
4 

13511 14095 14675 1481
6 

15821 lb227 16612 166~ 
17152 17458 17484 1796

1 

18562 19169 19591 197~ 
19820 ı9s37 203~4 ~os95 

21785 22195 23212 2391
6 

24044 24106 24847 
Amorti 

Nlhayetleri 25 ve 79 ol•" .,,. biletler iki şer Ura amorti 

caklardır. 

ŞUBAT 
1935 
Kasım 
98 

13 1935 
Giln 

28 

Çarşamba 
Arabi 135:~ Rumi 1351 
9 Zilkade 2 el Kanun gl 

Ev kat Ezani vas11tf 

GOne, ı.2ı oı 7. 
Ôğle. 6,48 ı2.2s 
İkindi 9,41 15,JS 

Akşam 12 ı1,s6 
" Yatsı 1,32 19,0' 

İmsak 11,44 5,21 
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Kurultav Baş-., 

kanı Bugün 
Aydın'a Gidiyor .. ....... 
. - Başı 1 inci sahifede -
kında mftesse e mOdürOnüo ver· 
dlğl izahatı dlnleml terdir. 

Daha sonra bakteriler 16bo· 

ratuvarında mi roskobnn haşe· 

reler Qzerlode tetkikle alakadar 

olmu~lardır. 

Bundan başka ağaçlarda görü 

len kanserler, mbarlarda zarar 

yapan haşereler ve buğdayla 
uru Qzüm ve kuru incirlere 

Arfz olan bu böcekler hakkında 

oıüee ese mOdfirfinün verdiği 
izahatı dinlemişler ve silolar 

için hu böceklerin ehemmlye· 
tinden bahisle bunlara karşı 

ne gibi tedbirler ahndığıDI sor· 

muşlardır. 

~aym Başkanımız; bilahare 
mlkroblarm Qretlldlğl lıibora · 

tuvnra geçmişler ve orada da 
laboratuvar efi Bay KadrJ 
Ahmed tarafından ve bllabara 
bahçede tıb nebatlarından Men· 
dragora hakkında enstitfi mü· 

dnra tarafından verilen izahatı 
alaka ile dinlemişlerdir. 

General Kı\zım Özalp; mü· 

es!eseden ayrılırken kendilerine 
lkt cam arı ına an'atkArane 

bir ~ekllde konmuş canlı lev· 
hayı andıran zarif bir kelebek 

hediye edllml tir. 
Sayın başkan; Qç yıl içinde 

mOeeee enin gösterdiği muvaf 
fakıyet eserlerini takdir etmiş · 

lerdlr. 
Eoetltiiden, Burnava'da mi· 

eaf fr kaldıkları damodlarımn 

evine giden y6ksek başkanımız 

saat onaltıda otomobtlle Beyler 

sokegında Cnmhuriyet Balk 

fırkası binasına gitmişler ve 

orada bulun n vilayet idare 

heyeti başkam Yozgad eaylavı 
bay A vnl Doğan ile ve diğer 
saylavlarımızla konuşmnlar yap 

mı lırdır. 

Fnkayı zly retten sonra gene 

otomobllle Gftzelyalı'ya kadar 

bir gezinti yapan sayın başka· 

nımız, dönil te Gözıepc"de nll 
konağında Vail Gencnl Kilzım 

Dlrlk'in şeref !erine erdlğf çay 
ziyafetinde bulunmuşlardır. 

General Ktizım Özalp saat 

yirmide de C. B. F. Esnaf ve 
işçi kurumları b6roau tarafın· 
dan şeref !erine verilen ziyafeti 

Şeref lendlrml terdir. 
Esnaf ve işçi kurumlarının 

ziyafeti, Birinci kordondaki 

Mitatpalas'ca verilmiştir. C. B. 
F. Esnaf ve işçi teşekkiillerl 
şefi bay Osman Şen ziyafet 

fşlerile bizr.at meşgul olmuş ve 

Mhatpalae'ta eaylD konuğumu 
~on ıeref terine lliyık bir şe · 

kilde tertibat almıştı. 
Ziyafetin verildiği salon çok 

gO~el sOslenml ti. 1 çl kardeş 
lertmlz, Kurultay Başkanının 
te:reflne verilen ziyafet müna· 
Bebetlle, Mltat Palas sslonunon 

iç k•emında gftzel bir eser vD· 

cude getirmişlerdir. 

TOrk 1stlkllil mücadeltısinl 

\'e Tiirk lnkılAbanı canlandı· 
rau ti.bidenin üstüne, Bilyilk 
Ônder Atatilrk'Cin bronzdan 
Y•pılmış bir bn tfi konmuş ve 

etrafı elektlrlk ampfillerUe süs· 
lenrıı!ştl. Salona yerleştirilen 
)'em k masaları da (E) ve (İ) 
harf ferini gö terlyordı ki, bun· 
lar, {Eenaf ve işçi) m nalarJDa 

eli yordu. 

Ziyafette Vali General KAzım 
Dink ile müstahkem mevki 

kooıandtmı, Kurultay başkanı · 
nuu bu seyahatlerinde refıakat 

etmekte olan eaylll\J rımız ve 

oehrlmlzde bulunan diğer eay· 

1 ~ lÜI ifil lÜI n Ş 8 r d U Y U m 0 8 r ~~·. Dllşllndllklerim ... 
Denizden 2 Cesed çıkarıldı. İ aretler 

Ulusal 
Musikimiz. 

---···---f ki gün ev el ki gazetelerde, 
lzmir Musiki birliğinin, ulusal 
mu ikimizi halk arasında yaymak 
için hazırlıklar yaptığı hakkında 

bir haber vardı. 
Gündelik \'nk'alar arasında 

okunub ge~n bu haber fizerinde 
esaslı surette durmak lilzımdır. 
Hemen öyliyelim ki, İzmir Mu· 
siki birliği, vazifesinin büyüklü· 
ğüoü kavrıyıırak halkı, uyuşuk 
şarkı ve gazel musikisinden kur• 
tıırmak için tedbirler almırtır. Bu 
hareketi takdirle karşıJamakla be· 
raber, biraz geç kalınmıf oldu~u· 
nu da söylemek çok yerinde olur. 

Musiki devrimimiz. yalnız 

bati ülkelerinde değil, uzak ve 
yakın ı:arklı komşulıınmız arasın· 

da da büyük bir takdirle karşı· 

Janmıetır. ,,, 
tısır'dn çıkan gazeteler, M181 . 

musiki inin sarb tekniğine göre 
ne zaman tekamül ettirileceğini 

sorarlarken, Tür.kiye'deki musiki 
devrimini bir misal olarak öne 
sürmü§lerdir. Bu da göııterir ki, 
uyu§turucıı, uyutucu, ağlııtıcı şar. 

kı ve gazel musikisi yerine garb 
tekniği ile yapılmış bir ulosnl 
musiki yaratmak yolundaki dav· 
ranmamız, di~er ,ark uluaları için 1 

de bir örnek olmaktadır. 
Devlet mu iki devrimi için 

yapılması gereken ielcri elbette 
yapacaktır. }'akııt bu arnda, mu· 
siki ile uğraşan yurddaşlara da 
hü,>ük vazifeler dflemektedir. Mc· 
selli, i~te 1zmir l\lueiki birliği... 
Garb tekni~indcn anlıyan Türk 

gençlerinden tevekkül etti~ine hiç 
şübhe olmıyan Lu birliğin çalış· 

mnlarından çok feyler bekliyoruz. 
Türk ulusunun ulusal musikiyi 
dört gözle beklediğinin en :kuv· 
vetli miwli: Ş:ırk şark1 ve gazel 
mueikis:inin evlerden uz.akla~makta 
olmıı81, kahvehanelerden de çok 
azalmasıdır. 

~~----·----------------
Şehir Meclisi 

Şehir meclisi bugQn son top · 

lanheını yapacaktır. Yeni yıl 

biltı.;eıl, Niıan toplıntısında gö· 

rüşfilecektlr. 

Oda, Borsa Bntçeleri 
• 

Şehrimiz oda meclisi pazar 

günü toplanacak, oda ve borsa 

bütçelerini konuşacaktır. 

Borsa bfttcesl maarof ve va· 
rldat mütevazin olmak üztıre 

47,000 liradır. 

lavlar, 'Vail muavini, adliye er· 
kim, flerl gelen memurlar bo· 
lunuyorlardı. E!lnaf ve tıçi ku· 

romları idare heyetleri üyeleri 

salonun Onftnde bekliyerek da· 

vetlllerl karşılayorlardı. 
Sayın konuğumuz General 

KAzım Özalp saat yirmide re · 

fikolerlle birlikte l\f ltatpa1ası 
teşrif ettiler. Kendilerine da 

matları bay Ruşen Mehmed ile 

hususi kitiblerl bay Ali refakat 

edly<'rlardı. General Kazım 
Özalp ealondan içeri girince 
sürekli bir surette alkışlanmış 

cır. Kurultay başkanımız alkıt · 
lar araeıoda ilerliyerek 11110 · 

nun önfinde durmakta olan 

lşçllerlmlzle ziyafette, balo· 
nan zevatı selamladıktan sonra 

doğrac ATATÜRK'On büstü 
nQn bolondoğo yere ghmfş 

terdir. 
Geoeral KAzım Özalp, bom 

da, C. H. F. himayesinde balo· 

nan esnaf ve işçi teşekkdllerl 
hakkında Fırka başkanı Yozgat 

eaylavı ~ay Avni Doğın'dan 
izahat almışlardır. Bay Avni 

Doğan, işçi ve esnaf teşekkfil· 

lerinln bugOnkO vaziyetini ea· 

---------------------·~-----------------------
Biri ihtiyar, öbürü Gençtir. ihtiyarın 

Ağzında Kan Bulaşığı Vardır .. 
Belediye kaçak et takip me· 

muru Bacı Saleyman o~lu bay 

Ali Rıza onbet gündenberi 
ortada yoktu. 

Dla öğleden evci Balkapı · 

•arda melez çayıma denize 
dökGldDğft yerde ölilıril bulun· 

mut ve memleket huıanesloe 

Il{tısad Fakültesinden 37 
Genç lzmir'e Geldi. 

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

Misafir Talebe, lzmir ve Ha vali-
sinde Tetkiklerde Bulunacaktır. 
Sömestr tatili veelleılle bir 

tetklk gerintislne çıkan, tt YOk· 

ıek Jktıead Fakültesi,. talebe· 

sinden 37 genç, denlzyolları 

ieletme idareaiolo Konya vapuru 

ile Aotalya'dao ıehrlmlze gel· 
mlşlerdir. 

Gerçler elmdlye kadar &ki· 
şehir, Adana, Tarauı, Merıln 

ve Antalya'yı ~umlolerdlr. 

Baelarında mualllmlerl bay 

Togo vardır. Seyahat masraf la . 

rını İt bınkaıı temin etmek· 
tedlr. 

Talebeler nımına 

bıy Togo ile talebe 

reisi hay Ekrem ve 

muallim 
cerıılyetl 

İzmir Ti 
caret mektebi mfidilr manini 

bay Mehmed Sılebcf Vali ko. 

nağında Vali General Kbım 

Dirlk'i ziyaret etmiştir. Vali; 

az eonra talebeleri köy baro 
eunda kabul etmiı, lGy bllro· 
sonun yapmakta oldui11 ve ya· 
pacağı loleri kendilerine an 
latmıetır. 

Bundan ıonra da örnek kö· 

ytı olan Urla'nın Kuıılbahçe 

köyilne gltmeL teklif inde bu· 
lonmot Ye gençler iki otobftıle 

köye hareket etmltlerdlr. Vali 
General, otobllde gençlerin 

arasına otormot ve YllAyet it. 
lerJ hakkında izahat vermltdr. 
Gençlere vlllyet köy bQro111 

şefi bay Rf!tld ile eehrlmls d· 
caret mektebi madara bay Ab 

dulluh refakat etmltlerdir. 
Kııılbahçe örnek köyGatlD 

spor yerleri, çocuk bahçeli, 

yın Generale ınlatmıt n bayık 

devrim fırkaıı lımlr tetkllltı· 
nın ltçilerl mGreffeh bir bale 

koymak için yapılm11ı gereken 
işleri teabit ettiğini •e boalar 
ilzerlnden yOradGğ4Da, pek 

yakında çok iyi neticeler •haa· 
cağından Clmhvar olduğunu ıöy· 

lemlıtlr. General Ôulp, Bay 
Avni Doğao'ın bu iıahatı ese· 
rlne : 

- Çok güzel... 
Diyerek 'yapılan ve yapılmatı 

dOşftnfllen işleri takdir eyle· 
mlolerdlr. 

Bundan ıonra yemeğe ota· 
rulmuıtnr. Yemek ıınıında, 

C. B. F. eınaf ve loçt koram· 

ları tef 1 bay Oıman Şen, emaf 

ve ltçller namına tn ~ylni 
söylemlıtlr: 

Blytık konuk G,.aenl Kbım 

Özalp ve eaygı değer konak· 
Jarımızl 

Y aıayıılanm ılın teri Ye bilek 
kilctlle kazanın İzmir çeneıl 

esnaf n lıçllerl ylce uloıu · 

muzun bıearıcı blylk koral· 

tayı ile onun degerll batkın 

ve lyelerlnl anlarında kocık· 

lamakla IODIOZ ıetlDÇ içinde· 

kredi kooperatif 1, okuma oda 
11, yakındı ağaç fidanları di· 

.kllecek olan (Şebi ler aodıcı) 
nın yeri gezllmlt ve örnek kö 
yilnln plAolatmık Ozere oldu· 

ğu izah edllaıittlr. 

Gençler nımına bir bf'yd 

öğleden ıonra 1t Banka11 İzmir 

1obeılnl ziyaret etmlelerdir. 
Mieafir talebe otobGılerle 

Çamaltı tuzl11ıoa giderek teıl· 

eatı görmfieler .e aktam Gıerl 

lımlr'e döamtltlerdir. Bogfto 
Menemen'de KobllAy menkfita· 

tına çelenk bırakacak, Berga· 

ma'ya da giderek Gediz köp· 
rftılaft görecek ve lsarııtlkayı 

~ezeceklerdir. 

Yar1nld perşembe gClnd de 

lzmir'dekl muhtelif müeıeeeeleri 

gezdikten sonra Aktım fizeri 

deoiıyolları itletme ldareelnin 
npurlle 1eıanbula Kldeceklerdir. 

Ml .. flrlere Jımlr ve buıllıl 
lurıatlk• mublbler cemiyeti 
neP'iyalıadan birer ecri bedi ye 

edllmlttlr. 
• • • 

Bet gGndenberl tehrlmlıde 
bulanmakta olan yOkıek ma. 
headlı mektebi talebe grubu de 
dan Konya taporu ile İıtaD· 
bnl'a gltmlt ve İzmir mimar 
ve mGbendiıler blrllgi namına 
uğorlanmıılardır. 

Bergama Cezaevi 
Bergama'da yeni cesanloln 

lntaat ihaleıl enelkl gen Der· 
gama'da yap1lacaktı. Pl•ndaki 
de~ılklikler ylzllnden yirmi 
gaa ıonraya bll'akalmıttır. 

dirler. 
Derin n yakın baglantııı ve 

hnkametlmlıia öz yardımlle 

ulueal amaca do~a yeni yol 
n dGzen alan blsler, bu ytıra. 

yaıte tım bir kaymnııma, 11r· 
ıılmaı bir bOtaalakle ulu ôa 

derimiz AtıtOrk'Gn loareti ve 

Heri tlzerinde, bir an bile ta· 

talımadaa, devam edeceAlmlse 

and içer ve lıeplnlse: 

- Boıgeldlnlz! . 

Derll. Var ve eag oian •• 

Bay Oaman'ın ı3y1e'i alkıe · 

lanmıı H yemeğe devam edil . 

mlfdr. S.yın konuA1Jmoz bu 

eabah Aydın'• gidecekleri için 
slyıfetten erken ayrılmışlar n 

kendllerlal ılkıılarla ağarlıyan 

Eınaf ve İıçl heyetleri mftmeı· 
llllerinln yanlınna giderek: 

- Sizin içlnlsde balunmıklı 

teref ve i~lhar duydum. 

Demltler n otomobile bine 

rek Bumua'ya gltmltlerdlr. 

Eenaf Te lfÇllerlmlıln ılya· 
fetl geç .akıe kadar dnam 

etmlt Te Çf)k gbel bir gece 
geçlrllmlıtlr. 

Saym konaıamaı Kurultay 

batbnı Kbım Ösalp ile refl. 

.kaldırılmıthr. Bay Ali Hıza, 

altmıt yatında idi, mfttek11ld 
bfr pollı memurudur, ıon za. 
mantarda kaçak et taklb me· 

murluğuna tayin olunmotto. 
CePedin bir haftadınberl de. 

nizde kaldığı anlaıılmııtır. De· 

nlzden cesed çıkarıldı~ı eırada 

bay Ali Rıza'nıa a~zı kan 

içinde gôrGlmOt n tOphe 
uyrndırmııtır. Keodlıl Bahri 

baba'ds belediyeye ald bir ba· 
rakada oturuyordu. KarıSJ ve 

çocukluı İıttanbol'dadırlır. Ad 
llye ve sabıta tahkikatı devam· 

dadır. 

• • • 
Keza Kemer'de KAgıthane 

caddesinde 111 numaralı dftk· 

Unda terzillk eden Manlea'lı 

hafız lımail oğlu bay Mehmed 

Nuri de on gftndenberl ortada 

yoktu ve hayatından endişe 

edlllyordu. Dan ögleden ıonra 

Şehitlerde denil k~narında «· 
ıedi buloamae n çıkarılmıetır. 

Bay Mehmed Nuri ylrmldokuı 

yaeında idi. Ceeedln G&erlnde 

yara ve bue yoktur. ÔUlmftn 

ıebebl ınetırılmaktadır. 

Bir Kaza 
Vatmanın Suçu Yok! 

G6atepe tram•ay caddeelade 

GGstepe bnkol aoktaı öalade 

bir tramvay kasa11 olmoıtur. 

Saat 9,80 da GGselyalıdan Ka 

rantlnaya gelmekte olan Erzo· 

romlu Tatman Seyflnin idare· 

tindeki 5 aayılı tramvay Göz. 

tf'pe karakolu önGne geldiği 

ıırada tDccardan Mordahay 

Taranto; tramvaya binmek lıte· 

mit. fakat taramHy durmadıgı 

tein Taranto'y• çarpmıtt1r. Ta· 

ranto; iki metre kadar ıerGk· 

lenmlt H iki kat ile el ve 
ayaklarından hafif ıureue ya· 
ralanmıttır. Kasada utmanın 

kabahati olmadıgı anlatılmıttır. 

kal1ra n refakatlerinde bolun· 

makta olan Antalya aayluı 

Bay R11lb, Denlıli aayluları 
Bay Mazhar Mllf ld, Bıy Bay· 
dar RGtdCl, Bayeslt eaylnı Hı· 
lld, leparta eayluı Kemal To· 
ran, Balıkeılr ıaylHı Bay Bay 

reddin ile hoıuıı kltlbJerl Bay 

Ali, Aydın puc.ta trenine blg. 
laoacak hoıaıi bir 1alonla bu 

••hah Aydın'• gldecolderdlr. 
Evelce de yaadıgamıı gibi 

General Kbım ÔAlp Aydın9da 
blrgtın Ye bir ıece kaldıktan 
ıonra Deniıll'ye gidecekler •e 
orada da blrgan bir gece kala· 

rak Burdur yollltı Antılya'ya 
geçeceklerdir. Sayın baıkanımıı 
Antalya'da iki g6n kaldıktan 

ıonra ıynl yolla gene ıehrioılze 
dönecekler 'Ye bandın da lntl· 

hah daireleri olın Bılıkeılr'e 
gideceklerdir. 

lımlr'lller; Dayak Kllraltay 
batkanını . Üç gGn tçla de olR· 

• alnındı görmlf olmakla ba· 
ylk ınlaç duydular. Kendileri, 
birkaç gtlll IODn aramızda gö 

neellmlsl dltlaerek ayr1ca 
ıe.lalyoru. Sayın konapma1a 

iyi yolcaluklaı dlleris. 

~lasal 

ve Hakikat. 
-2-

DOnkü yazım, bir maealdı. 
Bugdn real bir gerçekllgtn ne· 

resinden bışhyacağımı dOtllnft· 
yorum : 

Artık ne ben d6nk6 l!!H· 

nım, ne de kadın dGnkG karlın. 
Gergef altında bacak ozı·· n, 

hantal, yftrümeslnl, ıöylemeılni 
bilmez, kafatı dormuı, ağzı k 
lhlenmfş tutaak kızl"r kalmadı. 
Nfnem te!blhi çoktan bıraktı. 

Mahkemeye gidiyorum : Beni 
kadın hakim dinliyor. 

Ovaya iniyorum : Bakıyorum 
ki, kıdın ltçller, pamuk, tOUl11 

çapaeında 11ra ile ite yanaın-ıt. 
Gazeteleri açıyorum : Bir kı· 

dın mubanlrln aef h bir yazı· 
ıını doya doya okuyorum. 

Kadın hatip, kadın fllr beni 
peelnden heyecanla ı6rCkUyor. 

Yolum klmyahanelerden bl· 
rlne dü,tıyor. Benim kafamın 
duraladığı bu çetin itin batı•· 

da gômlt ğl sakız gibi bem be· 
yaz bir ka'dın kareıma çakıyor. 

Sababluı gOrCUt ft ile uyanı· 
yorum, pençereden bakıyorum: 
Kadınlar fıbrlkaya, lmıllthı · 

neye gldlyorl•r. 
Genç Türk kızlarını görOyo· 

rum. Artık mafsal kemiklerin· 
deki eargılar çözGlmOt, baılan 

di~, adımları ıert, birim gibi 

yarayorlar .. 
Seçim oluyor. Sandık bıtına 

koeoyorum: 
Ne gfinler ve ne drgtıik· 

likit r: 

Kadınım, kız kardetlm, anam 
da yaoıbaeımda .. 

Sayln ıeçmrğ~ baıhyoruı. 

Kendine ~G•f'Df'D, kafası dolu, 
gönla ve alnı temiz Tlrk ba· 
yanları ortayı çıkıyorlar ve, 
1ayln aeçlllyorlar .. 

Sanki dOnJanın cTnrklyu 

denilen toprak parç11ı, durma· 

dan dtğltfp duruyor. Eskiler, 
geri teyler, karaltılar dagılıp 

gidiyor. Bfttan boalar, birer 
fantazl deglldlr. 

Febrlka, yol, tlmendlfer, il· 
man, ordu, tayyare, tetklltı, 

gençlik, ktıhOr •e bereey .ar 

'Ye boalar, do~.ı Cllkeleriala 
mlıtlk bedbabthgındaa, dine 
alt muallartndan çok aıak, 
m6ıbet teylcrdir. Teknik m6a

bet bilgi ve rcal degltlk · 
ilkler .. 

Tlrk döa~nmeıl al111al, 6ko· 

nomlk •e ılyaaal haAları kıra· 

rak geoit ve gerçek bir eaadete 

doğru akmaktadır. Sfıte•e " 
programa dayanan ba çalıtma 
bogftn tam randmanını •erme· 
miş olablllr .• 

Acunun ve bGtftn uluılann 

bucaladığı bu ça~da elbette 
böyle bir iddiada bolunamayıw. 

Çinke m6ıbet olgualu~o ve 
reıl •erimleri yaoiıt aaladıgı· 
mız 11analablllr. Fakat di:aatl 
hatırlayıp baglnl gGrebUea, 
itiraf ederim ki: 

Aklın bbul edemJyecegl 
kadar çok bayık loler görd..,\. 

Banu b19aran bir alnı, prog· 
ramın eoaanu aha akile yerine 
getirecektir. 

Orhan Rahmi Gtk~ 

ölflm 
Eeld fakirler ecsaneıl ı. ... . 

bay Umer LGtfü, tatuldaı ... 
haatahktan kurtulamıyank dfla 
ölmltUlr, Cen11ed bogan Ke· 
meraltı camllnden kıldırılarak 
uri meıuhga g6mftlecektir. 

Bay Ômer LOıfe, lımlr'de 
çok IHllen bir Attı. hmlr'ia 

ilk T6rk ecucm idi. Yub 
allealae tul7etlerlmlal ıaaana. 
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Çocuklar için: Meılek Araflırmaları ôkonomi Bakanlığında Yeni Çalışmalar. 

Çiçeklerin 
Perisi 
Bir Gençkız .• ____ ...... _, __ 

Bir vakitler 1zmlr'e yakın 

küçGcllk bir kendde çok gazel 
bir bahçe vardı. Acun çlçekle. 
rJnlo en sevimlilerlnin heb bu 
bahçede bulunduğu söylenillrdi. 
Bu kocamın bahçelerin sahibi 
herkee.teo uzak yışıy11J bir genç 
kızdı. Böyle kimııeslz yalnız 

yaşıyan genç kıııa çok gfizd, 
fakat ae1kh bir hlkAyesi vardı. 

İçli gönülOnün taşkın sevgi 
sini duyacak hiç, hiçbir kimsesi 
olmayan genç kız en ince bağ 
larile çiçeklere sarılmıştı. 

Bazı ılış veriş işleri için, ge· 
niş bahçelerlnfn tam ortasında 
bulunın mini mini Hinden 
sokağa çıkıp ta lşlerlle ilişikli 
lAf lardın başka blrşey söyle· 
miyea bu ~eoç kızın adını da 

kimse bUm~zdl. Bunan için 
ondan konuşurlarken (Çiçekle· 
rln perfıl) d'!lrlerd1. 

Bu, komşularına sokulmıyan 
genç kızın bQUln çocuklar için 
güler ve sevimli bir yilzft vardı. 
Nitekim civar mektep çocokl!· 
rındın bıhçelerlnl çok sevlb te 
çiçeklerini yıkından görmek 
lstlyenleri sık sık içeri ılır, 

okşar ve severdi. Çiçeklerin 
perJ9inln bahçealnf görmek isti· 
yen çocuklar içeri girmek için 
bir yol 6ğrenmişlerdf. Mekteb· 
terinden dönQş. Bahçenin pek 
yüksek olmayan çit dıvarından 

uzanıılar. 

- Bayan, bayan! Bahçenizi 
görmek isterdik. 

Diye tt:rblydl terbiyeli ıeıle· 
nirlerdi. O vakıt o koşar, dıvar 
içinden sokağa bıkan kilçftcftk 
bir kapıyı •çardı. Mektebin en 
çalııbn, en ualu bir çocuğu 
vardıU artık imtihan için hı· 
zırlınıyorda; bu dala b•hçeyl 

görmek için b•yıhlığı halde her· 
gCln çitin öadnden geçer de 
çiçeklerin periılne aeslenmeğe 

81.kıldığından utın1r kaçardı. 
Arkadaşları ona burası için 
neler, neler ı6ylememlılerdl! 

Bele kendlel çiçekleri ne k•dır, 
ne kadar severdi! S.hçeye kı. 
bal edilmek için ıöylenmeıl 

lbımgelen sôzlerl o belki hep· 
sinden daha iyi btlirdt. Blllrdl 
amma işte :bir tarlll: 

- Bayın, bayın 'hına da 
bıbç~izl göıterlr mlılnlz? 

Demeğe atanıyordu. Fakat 
işte blrgfln çiçeklerin pedıi 

onun derdini anlamıştı. Arka· 
datlarından da ıdını öğrenince 
bir akıım gene evinin duvarı 

önqnde durduğunu görmQş: 

- Eröz! Diye aeelenmlştl. 

Eröz böyle çağrıldığını da· 
yanea kalıklırını inanmaz ol· 
do. Fakat işte öteki dnım 
ediyor, ona gdler yasle: 

- Serlerle bahçeyi gesmek 
lıdyoreun Hnınm, diyordu. 

- Oh evet. 
- Öyle lıe pek gazel. An· 

nenden izin al, olmaz, bayır 
demezse yarın saat dörtte bu· 
rayı gel beklerim. 

Erö•'ün sevinçten yaza al 
olmuıtu. Bayanı teşekkGr eder. 
ken: 

- Bırakırmııınuı, dedi, İnci 
adlı kız kardeşluıl beraber 
alıyım? 

- Elbette .. 
- Oh! Çok teıtekkar ede· 

rlm Bayan .. Siz ne iyi kalblt· 
elnlz. Annemin blrıtey demlye· 
ceğlne güvenirim. Yarına kadar 
hotÇ& kaba. 

Erted da mekteb dGaQft 

Finland1=1'da Mektebcilik Avrupa' dan Getirilen Ye-
Durumu Nas11dır? ni Miitahassıslar Hangi -Yuan: Eyib H. Akman •• ödemit işlerde Çalışacaklar? 

l inlau~iya J mektebleri;fkurumunulgöııtcren:graf ik. 

l~inlanda'da Mektepçilik: 
Mekteb çağında olanlar: 537000 
Tahsil nlııbetl: %80 
Tahsil mecburiyeti: 7·15 yış 

Anamektehleri (A) 
Kız -Erkek 5 yaeındakl yav· 

roları kabul eder. Bu kurumlar 
beldelerin slmmetlndedlr, 

llkmektehler (B l B 2) 
lıkmekıebln tıhall rnftddetl 

6 yıldır. İlkmektep iki bölOme 
ayrılırı Yıllık B l; 4 yıllık B 2 
Köy mekteplerinde baştan aşağı 
şehir mekteblerlnln bfr kısmı 
muhtelittlr. Çocuklar İlkmek·· 

tebe 7 yaşındı girerler; B 2 
b6Uim6nil bitirenler (C 1 C 2) 
tipindeki Uaeye alaaabllirler. 

lıkmektebln her iki bölG· 
mOnde 6 yıl tahsllfnl hltJrenler: 

A - Yeni tip C 3 C 4 llae. 
lere. 

B - ikmal mektehlerlne [J) 
C - Meılek mekteblerladen 

[BJ birine glHbllirler. 

Orta Tahıil (C. D.) 
Ortamektehlerden bJrlne gir· 

miyen program Ye devam mad. 
dett yer yer değişen ikmal 
mekteblertnde (1) ta)ıju görmi. 
ye mecburdur. 

Bu eon kuramlarda denler 
yan gandOs, yarı gece göıterll· 
mektedlr. Tıbıll müddeti 2 
yıldır. Orta tahıll eıkl·yenl 

C 1 C 2 C 3 C 4 tipindeki il. 
ıelerde gösterilmektedir. IJee. 
ler kız erkeklere ayrı ayrı ot. 
mık 6zere A·B bö1Gm6ne ay· 
rılırlar. (A) bölOmanftn tahsil 
mtıddetl 5, (B) bölamGnGnkQ 
de 3 yıldır. ilk bölame orta 
mekteh ikinci bölame de gim· 
naılum derler. ilk bölam, tıle· 
heye umumi kaltdr kısandınr. 
KIAetk · modern bGIGmlertae 
aynlan eekl tip llee ile riyaziye 
oyanı, modern klhlk böldmle
rlne aynlan yeni tip lleeler 
talebeyi bakaloryayı hHırlarlır. 

Y ftkaek Tahsil (M) 
6 faktlltelt olın lalverelteler 

Erös'le inci bahçe kapısını 
hafifçe vurmaılırdı. Kıpı 

ardına kadar açılmııb. Kapının 
böyle tappıdanık ıçılmuıadan 
çocuklar ıfıllımıılardı. Kapı 

yokH elektlrlkll miydi? Yokea 
bu çiçeklerin perisi eahlden bir 

(M) clmuastll profesörü hazır 
lıyan yüksek kurumla sımııkı 

bağl ıdır. Teknik ünlvereite 5 
höldme ayrılır. Sayısı 5 l olan 
halk ünlvereltelerl kansan 
plstot genç yaşlı yetişkinleri 

kabul eder. Bu kurumlarda 
dereler, ameli .konferanslar tar· 
zındı vullmektedir. Ziraat, ev 
ldareei, çocuk bakımı gibi bil 
gfler de çok geniş ve düzenli 
teıkll&t çerçevesi içerisinde 
idare edilmektedir. işçiler ku · 
romu (L) ve halk Onlversitelr.ri 
(K) dıha zlyıde işçileri, balkı 
aydınlatmıyı çabalar. Dereler 
gece gösterilmektedir. 

Muallimleri 
Yetiştirme i~i (E) 
Tftrlii tipte muılllm mektep· 

lerl Yardır: 
1 - Anamekteplerlne ma· 

ılUm yetlıtlren muallim mek· 
tepleri, ba mOeueeelere orta· 
mektebi bitiren bayanlar ahnır. 
Tahıll m4dded iki yıldır (El) 

2 - İlkmektebio birinci 
hölamClne mualllm yetlıtlren 

muallim mektepleri. Ba mdee· 
ıeeelere ilk mektebi bltlrenler 
ılınır. Tıhall mOddetl iki yıl· 

dır. (E 2) 
3 - Tahıll mtlddetl bet yıl 

olan ve Ukmekteblo yGkaek 
kısmını muallim yetlıtlren 

muılllm mektepleri. Burayı 

llkmektebin yakeek kıemını 

bitirmiş olanlar alınır. 
4 - Tabetl müddeti dç 

yıl olan, ortamektep mezon· 
tarını ılın muallim mektepleri 
(E 4). 

6 - S.kıloryalarını nrmlı 

olanları bir yıl lçerelnde Ukmek· 
tep muılUmltğlne hazırlıyaa 

muallim mektepleri (E 3). 
Orta tedrisatta maalllmllk 

yıpmak lıtlyenlerln dnlTeralte 
tılulltnl bldrdlkten eonra en 
azdan bir yıl etaj gG?melerl 
ear&tır.r 

Meslek Mektepleri 

bdrClnmGt mermer huamıklar 

Clltdnde bir çiçek kadar gtbıel 

olan çiçeklerin perhlnl kendi· 
lerlnl bekler buldular. 

Onlara içeri girmeleri için 
elini uzatırken yasa gdlayorda. 
KaçOkler onun isinden giderek 
nln yemek odasına kadar gel· 
mitlerdi. KftçGcak bir masa 
Getbnde kendileri için hazır· 

Motahassıslar Avrupa'n1n Tanınmış 
Endflstriel ve Organizatörleridir. 

4 Şubat 1935 tarihli 

Taymis'te şöyle bir yazı 
vardır: 

(Almanya demir sana· 
yunın eski ve tanınmış 

şahsi)'Ctlerinden biri olun 
Dr. Maks Fon Porten 
Tllrki'ye Ôkonomi Hakan· 
lığında birinci mOşavirlik 
vazifesini deruhte etmiştir. 
Bu vazife~i TOrkiye'nin 
beş senelik sanayileşme 

programile alakadardır.) 
Bu mllnaschetle Öko· 

nomi Bakanhğmın gt>tirt· 
tiği mOteaddit miltahas· 

(D. }'. H. G.) .. 
Üç türlü meslek mektebi 

vardır: 

l - İlk.mektebi bitlreolerden 
san 'at, ziraat, ticaret hayatına 

alılmak istiyenlr.rl hazırlıyan 

meslek mek t,.plerl ( ll); 
2 - Ortamektehi bitirenleri 

Hn'at ve ticaret bayatma hazır 
lıyan meslek mekreplerl (G.1''.); 

3 - Ortımek.tep mezunları 

nı yDklek dereceli meslek mek· 
teplerlnden birine hazırlayan 

tecbnlk mektepler (D). 
İmtihanlar: 

llkmektebl bitirenler lmtiha· 
na tAbl değlllerdir. Gfmnıslo· 

mu bitirenler dert yılı ıonunda 
31 Mayııtın önce tlfıhf Ye 
tahriri olarak eonundı 31 Ma· 
yıetan önce tlfıhf ve tahriri 
olank bakalorya imtihanı Ter· 
mlye mecburdur. 

Orta tedrlııttı muallimllk 
etmek lıtlyorlar 4.5 yıl tlnlnr· 
ılte tahıllt görddkten eonra 4 
den zOmreılnden imtihan nr· 
dikten baıka ayrıca herhangi bir 
ana azerlnde tezini vermekle 
m6kelleftlr. 

Son ıöz: tabiatın eonıaı hır· 

çınlıklarlle savaşı enaea bu 
soydıılar bilgi n technlkln 
canlı ışıkları, verimleri gftze· 
ylnde akgdue kavuımuılard•r. 

Zambaklar yurdunda soydııla· 

rımız dirlik eıcıkhğını iki kay· 
naktan almaktadırlar: A) TıbU 
gGneıten, B) Bll•I ve technlk 
ganeşten! 

Bu iki kaynaktan ııık Ye 

eıcaklak emen budan, tlrltl 
bağlılıkların, kıldanlırın dagam. 
lenmelert lçerılnde ellldnerek 
kalkınıyor, gözleri kımqtıraeak 
kılıkta yacellyor, ne gdsel!• 

· Ôdemlı 
Hamdi Ertem 

çeleri gezmek için onun ırka· 
ıındaa apAı indiler. Çiçeklerin 
perlıl beraber ytlrtlrlerken her 
çlçeAfn bir hlklyeet oldugana 
eöylemltti: 

- Sise diyordu, htedliinlz 
çiçeklerin hlk&yelerlnl de an. 
latacagım. Ba valde çok ıe'fl. 
nen kaçaklerin, en çok her 
vakit gördtlklerl çiçeklerin iyi· 
ce tanımak letlyeceklerlnl gö· 

su~larla diğer bazı husus· 
lar hakkmda hakanlık 

nezdinde yaphğımız tetkik
lerin sonuclarını aşağıya 

koyuyoruz: 
Ökonoml BakanhA-ımız yeni 

tt>şkll&t kanunile yapılması ge 
reken yenilikleri muntazam bir 
program içinde başarmaktadır. 
Bakanlığa aid bütün itleri genel 
olarak kırtaslyeclllkten kurtarıp 
nihayet kırkseklz eaıt içinde 

Ök:onomi Bakanı Bay Celal Bayar 

ıonuç verdirecek kadar hız te· 
mln eden teıkUAttın eonra ba· 
kınlıgın yeni kurulan ıubeleıln· 
de çalışmak dzere teıkllAt ka · 
nuna mucibince birçok tanın· 
mıo yabancı mtltahaaıılar geti· 
rllmletlr. Ôkonomik kalkınma· 
mız hakkında çok mtlhlm olan 
hu yeni çabımal1r hakkında 

alablldlğlmlz dayuldarı okurla· 
rımıza eunuyoruı: 

Almanya'nın ve Avrupa'nın 
en bdydk lnduıtrlel ve organl· 
zatörlerinden Dr. Von der Por· 
ten birinci paCltaTlr olarak eTelce 
getlrtlmlıtt. Birçok baycık itleri 
batermıı ve acun sanayi Alemin· 
de bayak bir an kuanmıı olan 
Bay Porten'dea başka bakanlı· 
~ın bllbuea ehemmiyet verdiği 
etındardlzasyon ve raeyonalt•u· 
yon şubeel lşlerlle uğraımak 

Gzere Prusya ıtandardizasyon 

btlrosu mtldürlerlnden Ye Al· 
manyı'da filen birçok madde· 
lerln standaralzıeyonanu yap· 
mıı olan Doktor bay Bıxder 
Ye doktor bay Vllbrand'ın dı 

yurdumuzda çalışmalan temin 
edilmlştlr. Bakanlık ba alandaki 
çabomaıını dabı verimli yapa· 
bilmek için ıon olarak da, AJ. 
manyı'nın uluelar derneAfadea 
çeldldlğf tarihe kadar, uluılar 
derneği meni btlroıaada md· 

- Sorıu 6 ıncı ytbıdedlr-

önce ClıtClnde renk renk çiçek· 
lertle bir gtll fidanı önClnde 
durdular. Banlar ae kadar gl· 
sel idiler. Eeki ata eösClnGa de· 
diğl gibi (En bdytlk saygı en 
bdyGğe) gerekd. Gtll çiçek· 
lertn ıaltanı olduğa için ba ite 
ondan bıılamık en çok yakı· 

ıırdı. Çiçeklerin perlıl çocuk· 
ların leteği ôntlnde biraz du
rakladı : 

Görtı,Ier 
Sezişler. 

--------------------Y .... : Eaacı K.. K.. Aktal 

Soyadı, 

Baba Adı .. 
Bizde eoyadı yok iken, Ah· 

med kendini öteki Alimed'dea 
ayırd etmek için babHınıD 

adını da beraber koyardı. 
Meseli: Benim adım Kemal· 

dlr. Belki bir bııka Eczacı 

Kemal vırdır veya olur diye 
· Niteki01 ftç tane Eczacı K.e · 
mal daha vardır. . BabımıP 

adını da taktım, Kemıl Ktmll 
oldum. Adım K..tmal lk"!n, b•· 

bamın ıdını öteki Kemal'ft>f' 
den ayırd için koyduğuma göre 
bug6n soyadı alınca babı iainJ· 
lerinln yeri kalmamak gerek· 
tir. Ahmed Cemal olan (Ah· 
m~d Gang6r) olunca, artık 

(Ahmed Cemal GftogörJ olma· 
malıdır. 

Biz ile, hepimiz baştı be• 
olmak üzere Kemıl KAmll 
Aktaı kılığındayız. Artık ortadı 

baba adına yer yok. Fıkat llO· 
zalar1 bakar111nız bıba adları· 

nın yerlerini hiç bozmadı.ki•· 
rını gôrGraünaz. Bu it, ynıt 

yavaş olacak iıe ona diyecek, yo* 
Oemınlıcın1n koya Oımaabcıl 
bir eöza vardır: (Eritir menslll 
mabudun• ıheete giden) der
lerdi. Fakat. ba köhne zihni· 
yete artık bn de•frde yer 'f8" 
remeyiz. Y ıpılıcık iti bir ıO 
evel yapmalıyız. 

1 Spor Hareketleri] 

Mektebliler 
Lik Maçları .• 

••••• 
Ualkevi Başkanı Spot 
Alanındaki Hidisenio 
Içyflzflnfl Anlatıyor •• 

7 Şubat 986 peqembe geat 
Balknlnla mektebter Uklerftl• 

de Llee • Saa'ıtlu mektebi fdl• 
bol takımlan maçının yantl• 

kalmatı hakkındaki ynılatd 
aıağıdakl Teçhile tamhlnl rf" 
ederim. 

1 - Ltae takımı oyanc-· 
nun San'atlar oyancaıana bllt 
bile tekme atmadığı bakdl 
rapornndan Te yapılan fahltlel 

tahkikatından anlqılmıı ff 
cez.landırılmııtar. 

2 - BAdlae berlae al.., 
bacam eden aeylrcllerdlr. Lif 
maalllml Bıy Kemal ba ofl' 
kin hAdleeyl kapatmak 'fe oyf' 

na deTam edildiği takd,,. 
muhtemel ikinci bir olrkla bt 
dtıealn Gntlne geçmek mmk ... 

dile takımı gıllb iken nrf gellt 

lerln spor terblyennl anlaatr 
lınnı temin için bo hareketi 

takımının ıleyblne olduğu bal• 
de oyan bitmeden Hha~ 
almıt Ye oyaa ha ıeklldn .,.. 
rıda kılmııtır. Bay Keuıal,_ 

ba centilmence lclareclUAf ta~ll 
eclllmlttlr. 

3 - BAdlee 11r111nda LW' 
oyaacaıana kaqı geldllf ..,. 

kem nporu Te birçok ....... 
lerle tahakkuk edea San'ıtil' 
kalechl de bir defaya -"' 
iDi olmak hfıre iki 5m'ad" 
maçında oynatılmamak nretll' 
cezalaadıralmıttır. 

peri miydi? KaçOkler daha 
fazla dClşClnmeğe kalkışmıılardı, 
Çünkft artık önlerinde gördak. 
lerl o blnblr renkli ve gOzel 
kokulu çiçeklerin ıankl baya· 
ıflne tutulmuş gibi idiler. Be· 
men içeri daldılar, Etrafı körpe 
çam ığıçlartle çevrilmiı olan 

lanmış güzel kahvealtıyı görün· 
ce leteklerl kabarmıştı. Sada 
çlkulatalarını içtikten sonra 
pekçok ıevdlklerl kremalı pae 
talar1nı dı yldller. Kendileri 
için bu kadar sevgi gösteren 

Bayana teıellClr ederek bah· 

receğiz. Şlmdlyedek hiç @'Ôrme· 
dikleri ne çok gtızel çiçekler 
vardı ki ônl.rlnden ancak ge· 
llp geçiyorlardı. Erôzle inci iç· 
lerlni çekerek hlkAyeılnl Gtre· 
aecek blqey anyorlardı. En 

- Gıllan bfttftn blkAyelerinl 
dtlnyıda anlıtamıyacağım. Bir 
teY ıeçmek lhım diye dütündd. 

4 - Mekteb ilkleri ~ 
gibi devam edecektir. 

kdçtıdlk nln yakınlanaa doğru 
geldlklem.de, mor elblaelere 

Muallim 

S. A. Oınn 

C. B. F. Balknl 
8-tbaı 

A. Dop. 



, 

~"K:;;;i;;·i"Bi;"iii'ği'ii;J.!.M 
0 0 

.u.~;)d;··y;;;:i~';"M';:·;~;;i:;""""*'~~=·• 
Vapiırunu Nasıl Soydular? .. 8~.Cuma.Büyük Deve Geneötom 

Paris - Çin denlzilerlnde 
: başlayan koreanhk, son zaman· 

l ırdı aldı yDrGdfi. Çlnlller, 
denlı kor11nlığını bir maişet 
vaııt111 saydıkları ;gibi, bu işi 

ekseriya bir kahramanlık ta far 
zedlyorlar. 

Çin korsanları kendi sahil 
lerinde Jşllyen posta ve yük 
vaporlarmın eefer hareketlerini 
öyle doğru bilirler kt, hangi 
vapurun, ne vakit ve nereden 
geçecrğlnl ıdeıA eıberlemiş bu· 
lunuyorlar. Cfak bir yelkenli 
ıee vermeden Anj bir Burette 
bir vapurun yanıba,ında gorün 
dilrııü, baota kaptan olduğu 

halde berke8 ıeıa,a düşer. Zira 
Çin korsanları, aman• vermez 
insanlardır. Onlar, bir anda 
vapurun güvertesine çıka.ı~ ve 
ıllablarına sarılmış bir vaziyette 
görilnürler. Böyle bir hal kar 
~ıııınds, kimse de müdafaa me 
cali kılmaz. 

Çin konanları, son zamanlar· 
da izlerini kaybettirmek için 
yeni bir yol buldular: Herhangi 
bir iskeleden. alelade bir gil· 

: •erte yolcuıu gibi kaf lle halin 
de bilet ılıb rutgeldlllerl poııa 

va.purunı binmek ... 
Ba gibiler; vapurun barekeılndeo 

bir kaç saat eonra, ptırail&b mey· 
daııa çıkarlar ve kapdaudan 
bathyarak vapurun bilUln mfl· 
reltebabnı 11mıalu baAbdıktan 

sonr• yolcuları soymağ• hatlar· 
lır, itlerini bitirince de vapuru 
istedikleri tarafa sevkederler. 

Çin korsanları, bundan lki 

hafta evel hu yolla İoglltz 
bandar•lı "Tankıou» Vlporonu 
ıoybıotlardı. "Tınbouw bir Çin 

Borsa 
••••• 

Bonada danktı Gıflm n sa· 
bire 11btlan ..,ğıdakl tekil· 
dedir. 

flzflm Satıfları 
Ç. Alaca K. S. K. S. 

166 Kooperatif 13 
40 S. Saleyma. 11 50 
39 Alhertl l 2 50 
2 B. z. Ahmed 13 25 
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14 50 
1 50 
12 75 
13 25 

Zeytinyağı Satı~lan 
Kilo 

ıoooo Eınıf ban. 24 so 24 50 

Llhire Sabşları 
Ç. Cinai K. S. K. S. 

500 Toa bu~day 3 40 4 30 
561 c 8 40 4 30 
173 Arpı 8 50 3 80 
13 Kamdın 4 50 4 50 

l20 Kendir toho. 4 25 4 25 
ıso su .. m 11 11 25 
99 ken pılı. 200 220 
16 B. pmmak 48 47 

ANADOLU 
Gitnfilk Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 
Baydar Rft1dti ôKTEM 

Uaınmı aqriyat ve yan iıleri 
~lclGrG: K'.emal TaJAt KARACA 
darehaııeai: 
C Lmu İkinci Beyler sokağı 

· Ba]Jı: Fırkası binan içinde 
T Telgraf: fzrair - ANADOLU 

elefon: 2776 - Poeta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTİ: 
Yıllığı 1200, Alb aylığı 700, iJç 

"Yh3ı 500 kunıjtar. 
Y lhuıeı memleketler içm eenelik 

ahoae Gcreti 2 7 liradır. 
Beryerde 5 Kurtlftill', 

Qnft pç.aif DlthaJal' 25 k~tur 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMI T 

Gureşlerı Y ) k' Cezası Verildi 
vapur kumpa:;'ııuna mensup iki tıyfa, ipleri koparıp kor- apı aca • -.•. 
oldnğu halde loglllz b.ndıraeı 11~lara hficum ettiler. Ne ça· \ 
ahanda işlemektedir. Bu vapur rekl bir dıkika sonra bo za. 
Şangbay limanından birçok yol· .. ııılarsn her ikisi kınlar için· 
co alarak yola çık.mı~ ve liman· de rnbııuz yere dftşmOşUlr. 
dao epi meeafe uzaklaştık.dan (Tan Ksou) vapurunun eaat 
sonr güvertede yolculara karırı lerce geç kalmaeındın oöpbe-
mış olan Çin korsanları mey lenen acenta, telelıle etraftan 
d11na atılmıştır. mahlmıt fetrodl. Malum old•ığu 

üzere az bir ın6ddet sonra iki 
torpido, lıir deniz rayyareel 
yola çıktı v~ koraanlarıo ,,110 ,, 

<fü:rrıüş olan upuru buldu. Fııkaı 
ııt alan Ürıküıian l!."Çmiş bulu 
uuynrıiıı . Zira (Tanksoıı) da, 
l'lierl bağlı kRpran ve r.abittınlıt 

ı;;oyulmuş yolculardan ve kama· 
raltırrla kilitlenmiş ol•m mürr.t 

Geç.en haftaki güreşlerden bir intiba 

Aydın (HoıuıJ) - 932 yıh 
ilk Unun ayının ylr~I ı•kl· 

zlncl gecesi Çlne'nln Demll'CI• 
derf' kiiyClnde oturan eıkl 

amunıf meclis ftyelerlaclen 
Karacasulu h•kkıl bay Meaca· 
fayı parası için boğub 6ldGTeL 
ayni kliyaen Sılıh oğlu Ahmed 
ve kardeşi Oaman ile IUÇ ır· 

kada~ı Bahri halkında Aydın 

Ağarctza mahkemeelncb Oımaa 
•e Ahmed'e idam, Bıbrl'ye de 
5 Y•I a~ır bapiıı ceıa~ı yeril 
miı;ıtl. 

' rebatl11 iki ölüden baoka birşroy 
bulamadı!. Geçenlerde KartlJ"b'da De· lerlikuyu fakir •e yoksul mek 

Temyiz mabk:emeıl Bıbri'nlo 
Cf'za&ı aı taadf k etmle •e dlğeı. 
leı iokinl yatlarının toblt edil · 
meme•l n bu auçun bir nya 
iki ki~l ıırafından yıpılıcıfit11a 
doktor Hporu ile belli edil· 
meme@i nokwından ho.,.afta. 
Bu nolı.t•lardan tekru batlama 
muhakemede .. uçluı.rıa ,..,, 
bı ili edildi. Doktor Hf)flr.a ile 
bu •uçaa iki kiti tarafına 
Y•pı labilecr.ğl anlatıldı. Don 
Aydın Ağırceza m•bkt:111eıi 

ıu,elu Ahmed 9e Oamarı'ın l.ftk· 
,., ôlam ceza~ıaa çarphr~a 

una karii' •erdi. 

VergiJer 
delıatı'oda mekteb cocokları teb çocukları fçin bir ~ftrrot 

menfeatln~ bir deve gareol ya · tertlb edllmiottr. Gürf'tlere bir 

Aydın'da 

Tahsilat F~azladır 

pılmı~tı. Bu cuma günft d,, çok maruf dneler l~ıirak rde 
daha genfo mahiyette "e Ke · cek.lrrdlr. 

Bir Kaza 
Tren Arabaya Çarptı. 

Birinciye lzmfr'li Der1'İ", 

Y .nan bir Çin korsanı 

Korı•nlar, ftçe ayrılarak biri 
kaplan kökrileftnO, bir diğeri 
telıılz idaresini ve Oçöncüıft de 
makine kısmını ablokaya bao· 
Jadılar. Ne kaptan ve ne de 
zabıtanla vapurum mtırettebah, 
ellerinde tabancalar olduğu hal 
de ortalığı ihata etmtlJ bulunan 
korsanlara mukabele edebUdi· 

ler. Yaman Çin korHnları, va· 

purdakl yolcuların biltün para 
larını ve kaptanın emanetin 
deki paraları •ldıtar.. Bu ıır•d• 
gDvertede elleri bağlı bulunan 

Aydın, (Busu!i) - Aydın 
maliyesinin 9:14 milli yılı 800 

kanun ayı sonuna kadar kadar 
muhtelif vergilerden tahsilatı 

Evelkl gün Turan'da bir trrn 
kazaeı olmuıtur. Toran'da gaz 
kompanyaeında arabasına gaz 
yftkllyen lzmlr~lt Ramazan oğlu 

arat.cı bıy Ali; araba11le of. 
mendlfer hattı Clzerlnden "Ye 

vagonltrın arasından caddeye 
,,cçerken 20 eayılı lokoaıottf tn 
çektiği katar birdenbire araba . 

ya çarpmıotır. Bu kaza nelict>· 
sinde arabacı bay Ali; arabadan 

yere dnomüo ve başından yara· 
lanmıtlar. Yaralı Memleket hae· 

taneııfne kaldmlmııtır. Makinist 
Mehmed oglo bay lımatl hak· 
kında tahkikatı devam eclf(. 
mektedir. 

Armutlu'dan Topıtl 1.ımaU ve 

d&madı hmall, D~•e Köylü 

Mebmcd, Bergıma'den Galib 

namındaki vaıandaıların de 

veleri. 
ödemiş incir 
Kooperatifi 

~eçen yılın ayol aylarından 
46627 lira fazlıdır. 

933 mali yılında kazanç 
vergisinden 55451 Ura, 934 

y1lmda 60372 lira; 933 mali 

yılında bina vergicdnden 20979 

lira, 934 yılında 32572 Ura 
Arazi ver~lefnden 933 yılında 

64562 lira, 9:34 yılında 77740 

lira, hayvanlar vergisinden 933 
mali yılında 158521 lira, 93ıi 
yılında lıe 174456 llra t•lisllAt 
yapılmıttır. 
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kavukluk, 8. etek lJpme. 4 . öter 
me, 5. uzluk, 6. yamnşıklılı:, 7. 
yflze gfilme. 

Mtldanle - 1. ahp 't'erme, 2. 
çe•frme, S. değfttlrme. 

Mtldınle etmek - 1. dolıt 

mılr, 2. tlsgind&mek. 
Madepdeb - 1. g&terfıll, 2. 

gfirGH6ICI pıtırdılı. 

MCldepcleb meraılm, alay. 
Mftdevven, - l. derllmlı, der· 

lenmlı, derlenip toplınmıt, 2 ırn· 
lınmıı, 3. ıınya konmuı, ( top

lınmıı. 

Mildevver, - l. cumor, 2 ÇflT• 

rim, 3. çıyraçak, 4. değirme, 5. 
değirmi, 6. cleğrl, 7. do~alalt. 8. 
dftğelek, 9. kaldırık, 10. om, 11 
takala, 12. teğirmi, 13. teğtlk 14 
tekerlek, 15. teklrml, 16. tekrük 
17. tGkerme, 18. tokalak, 19. 
tombak, 20. tomburlak, 21 topak 
22. tilgerek, 23. tulku, 24. tul· 
kaçık, 25. tungur, 26. yıp, 27. 
yamgak, 28. yo .. rtık. 

Müdrik, - 1. anlayan, anla· 
yışlı, 2. bllglll, 3. ereo, ermlı (. 
lrinesl, 6. kavrayan, kavrayışlı 6. 
sezek, 7. oğoıluk, 8. yetlııen, ye· 

tfırnlf. 
Müdrike - 1. an, 2. anlıyıı, 

oguı, ağlık. 
Mödllr (midir) 1. bak•n, 

2. çeviren, 3. çc.lrgen, 4. lab., 

lehe. 
Mtıebbed - 1. bltlmıls, 2. 

mengGlClğ, s. öltlgetz, '· Mnsaı, 
5. toht•mıo, 6. toktaı. 

MGeccel - 1. ardıl, 2. eonra· 

hk. 
Maedc1a - 1. cftyrlk, (mana, 

Tlrkçe Kaqlhklar 

muhteva man.) 2. DJ' (ftldı, rer, 
makle, laGk6m mmn.) 

Mıeddısb - 1. kılakh, 2. onalı, 

3. usla, •· yls6 yerde. 
Maelltf - 1. dirn, tlbtd.(dlr· 

mek = de1111ek ::t: toplanmak, top· 
l•yap bit •rayı getirmek mın.) 
2. dtien, dtlllg•• (Btr ki111p teltf 
eden mn.) 5· kOIJteı (kotmak = 
terf A:, tilrletıfrillllek) '· tl&G•çtl, 
5. ynan. 

Maena• - 1. dltl, 2. dfl. 
Meaeı - 1. koıalmat, 2. te· 

u:elt aııl••f. 
Mae11e1e - ı. bark, 2. br8«. 
Mtleellf - 1. ıeıucalt, ıcakh, 

2. atık, 3. yuık. 

MfJeıılr - ı. değenel (teııfrll 

mani) ı&. dokunan (te&lrll man.) 
5. doyulan, çok doyolan, 6. içe 
işli yen, 7. ltllyea, 8. ltt (ı•bip 

man.) 9. koyalı: (tesirli man.) 10. 
koygun, 11. koyak, 12. lStkGa, 

19. Gtktln. 
MGeHir konca - elbl. 
Mtlnıılt - t. kura•, 2. yapan. 
Maeyyf!t - 1. berkltllmlı, 2. 

gG~endlrllmit, 3. eağlattınlmıf. 
Maeyylde - b111kı. 
Mcıeul11 - 1. bmkılban, 2. 

bınet, kıgnib, 4. arlağueu, 5. 

ftndrıylcl. 

Mtıfekklr - 1. dGtonen, del· 
tclnftr, 2. dfttlndGren, clatGndd· 
rtlr. 

Mlfekktre - l. dilt6nme, 2. 
uylığı. 

MGfeuir 
2. ınl•tan, 
eden mın.) 

Mlfetdt 

- 1. açığa çıkaran, 
8. yoran (nlya ttblr 

- 1. arııtırıea, a. 

İkinciye Maoiıa'nın GOmül. 

cClae köyftnden meıhur da.Jlak 

deve ile At'matlo Halil, Reoa· 

dlyeden Halit Ye Burnnadan 

Nuri çnuıun. 

Ôdemlı lnc(r kooperatifi he· 
eab ve muam~lclednl tet,ik 

eden Ôkonoml Bakanh'ı mG· 
fettitlerlnden Ray Ziya; Ocle. 
mle'tt n ş;obrlmiı~ grlmlııir. Bu 

Üçüncüye Pana'nın Sarılar 
köyünden müdür oğlunun, ay· 

ni keyden Halil oğlu Ali, ()8 • 

debatt'ndan Jımail, Bornnı'dan 

Ş•h.n otlunun, Sallhli9dea e •. 

gftn Ankara'ya gid,.cektlr. Be
her aldığımıza göre Ôdemlt 
kooperatifi mGrakthlerl; koo
peratif umumi heyeti lçdm•ı· 
nıa ympılmaıını munfık ilt· na ağanın 

ceklerdlr. 

2. ketirmok. 

Muallm - 1 a. o • . ımı9, 'il· arar . 
mak, { g_ kmraıı, (. braaıgili, 5. 

U...ap. 6. kanalek. 7. b .. Dk, 
8. körle.,, 9. loı (yan •nıallm 
maa.) 10. plmtk, ı ı. tOaeıtk. 

Musllm oı ....... , ı L ı • • aarar M· 
mak, 2. tduermek. 

M uzmahll, ....., yok olmuı. 
Muzmahil olmak, _ yok bol· .... 
Mmımer, - 1. glall, 2. kapah 

3. lırt610, 4. aakh. ' 

Muztar, 1. 1.aaılmıt, 2. 
geaelı, 3. 11kıf1k. 

Mastar bırakmak, _ l. ba 
ıırmak, 2. bgnkarwak 3 L ' . allar· 
lamak, 4. ııluıtırmak. 

Muzlar kalmak _ 1 b 1 ' • UDa • 
mak, 2. da.rı gelmek, 3. kıtkal. 
4.. k1Mlmak, S. mQkqnmak 6 
ııkışmak, 7. utulmak. ' · 

Mazı.r olarak, - 1. ltter lıte· 
meı, 2. kıtkala. 

M uztarib, _ 1. acı"n 2 
bUenk (bedbaht 18an.) 3. ~ak. 
4.. hönlü, 5. emgekllğ, 9· ımııga' 
7. kadgıh, 8. kıygıl', 9. monlok' 
10. sıkıntı içinde buluna ' 
k D, 11· 
uıtı içinde çırpının, 11lnnb çe. 

ken, 11. yayığ, 12. yGretf t•p· 
renmlı. 

Moztırlb kılmak, laOliret· 
mek. 

Moıtarib olmak, ı. ıoıı· 
mık, 2. boiunmık, 8. borO'!l•ak, 
4. botmak, buı .. ak, 5. boıuk· 
ID•k, 6, bunalmak, 7. dalbıDmık, 
8. darılpamak, 9. darılpamık, 
ıo. DJlllıDmak. U.. k•ykalın· 
malı, 12 kı11._mık (mlttftllr 

· mltlndlr. 

olmak mıo.) 13. moğandll'llllk, 
14. lalpıa...JE, 15. tqılp-k, 
16. tarılkaaalak, 17. tarl .... aıı6, 
18. tullaamak, 19. y.ada8ak. 

MGb.CW., _ 1. •lwt bbllll, 
2. elıuet, 8. ayırb.t. '· •l'te 
dıeJlt. ô. detftlk, 6. 41eglt tok-. 
7 · densedlrm", 3. dbelik, 9• ,.. 
Uttirf, 1 O. t61.,Js, UHek (taml•, 
tulı mın.) 

MfllııMele olunmak, ı. de· 
ğfşilmek, değlotirilmek, 2. tt>tlff • 
mek. 

MDbadele etmek, _ deAlfllr• 
mek. 

Mabaderet (etmek). _ baı• 
nıak, 2. dnranmak, 8. koyulmak, 
4 · öğürtmek, 5. öndDplem~k. 

Mfibahıt (etmek), _ ı. gtn 
ceklenmek, gftceklenmek, 2 .... 
nnıırnak, 3. kotalmak, 4. kAtek· 
tenmek, 5. lığilamek, lıtln•ek. 

M6bebl, - ögil•en, G•leea. 
Mtıbalit {etmek), - 1. •le· 

111ek, 2. eymenmek, 3. lmlamtk, 
4. kayırmak, 5. kuamıak. 

MübılAtıııılık (etmek), - t : t 

rlnmek. 

Mabareae (eıme•), - 1. çeki,. 
mek, 2. d .. eıme•, 3. dG~Gımek, 

'· iMIKl'tmUı 5. tnr ..... k. 
MGbada, - 1. kaban, 2. fi. 

ğftoen (udece mabareae etlen 

awı.) 3. döPfkea (•INrezeyl 
6det edlnmlt mıa. 

MClbateret (etmek) _ 1 b 
t • aı · 

lımak, 2. bnlıtmak, 3. eUktlmelt 
4. glrtınıels, 5. heamek, 6. kı: 
pıamak, 7. pıyuamık 8 t 

t • Dftlf· 
mak, 9. tataımak, 10. tlnl•ek 

11. 78P'lmak (Wr lto ,. ... ık 
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Soyadlarını Kütüğe Yaz- ökonomi Bakanlığında Salihli MalmndorlOğOnden: 

Köytı veya Miktarı Mohım. Konulan 

dıran Yurddaşlarımız.. Yeni Çalışmalar .. mıhalleıl Mevkii Cinsi hektar M.M. kıymeti peıy 

L. K. L. K. 
Emin bey bozan pılamutlu tarlı 3 2165 17 50 83 00 

Son yf rml dört Hat içinde 
. ıoyıdlarım nOfue kdtüğQne yaz· 
dıran bayan ve bayların adla· 
rını yazıyoruz: 

Tamazgah mahallesinde Dün. 
dar sokağında 14 numarada 
Sılıan Aktav, Elbamra sinema· 
sında salon mOdürü Mustafa 
oğlu Besim Arda, Hastameııcid 

mahallesinde hasta sokağında 

75 numarada İsmail Ataeli, 
Abdullah efendi mahallesinde 
20 numarada .Mebmed Ağan, 
Kamllpaşa caddesinde 21 nu· 
marada İsmail Bahçavan, Te· 
peclk'te hll41 lstasyooa M. Meh· 
med Bahçasaray, Tahmil ve 

tahliyede işçi Ali Erlbon, Şark 
11nayi kumpınyaeında doku· 
macı Şevki Ergüder, Aydın 
demiryollarında kavas İsmail 

Elmalık, Kılcımeıcld mahalle· 
sinde 60 numarada İsmail 

Kale, SeydlklSyde 7 numarada 
Mehmed Ali Kaymakçalan, Top· 
altında 1 inci gOlbane sokağın· 
da 2 numarada Said kızı Fatma 

Kamışçılar, 1 inci Aziziye mı· 
halleslnde Meıcld sokağında 22 
numarada Süleyman Kişi oğlu, 
Doll'phkuyu mahalleılnde Ya· 
ıufdede caddeılode 67 numa. 
rada Ahmed Kanmetln, Geri 
UUQn elrketlnde Alt Ômürbek, 
Kareıyaka'da Alayheyde Meh· 
medclk sokağında 8 numarada 
Enver Ôzerlnç, Jsmetpaşa ma · 
halleslnde 37 numarada İsmail 
Hakkı Çığır, Abdullahefendl 
mahallesinde 14 numarada Be· 
htye ve Yusuf Dibek, Giizel· 
yılı'da eabınzade sokağında 21 
numarada Fikri Dlnçkal, Bal· 
cılar içinde 143 numarada 
Mehmed ve Muharrem Demir: 
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mın.) 

Mtıbıelr - ı. tıdı, 2. yargan, 
3. yıaavul "mohzlr man . ., 

M6bayenet - 1. ayrılık, 2. 
bozuookluk, 3. uymazlık 

Mübıyln - 1. ayrı, 2. başka, 
3. başka tflrlD, 3. taban tabana, 
4. uymıyıa 

Mabeyin olmak - ayırtlat· 
mak 

MO.bdi - ı. buldurucu, 2. 
yaratan, yaratıcı 

Milbeccel 1. sayılgan, 2. 
ululanmıt 

Mabeşşer 1. moştolanmıı, 
2. sevlndlrllmlo 

Mdbetelr 1. muştucut 2. 
savcı 

Mücadele 1. andıe "mftna· 
zaa, ihtilaf man,, 2. çenlşme, 3. 
çekiş, 4. dıRar, 5. dokuo, 6. 
geriş, 7. kargaı, 8. kargışa, 9. 
kavga, 10. kerlş, 11. kını, 12. 
kırış, 13. körôş, 14:. kOref, 15. 
oğrat, 16. savaş, 17. uğraş, 18. 
araş, 19. araşma 

Milcadele etmek - 1. atışmak 
"ağız kavgası etmek mın.,, 2. 
azgaşmak, 3 calhaşmak, 4. cinle· 
mek, 5. çekişmek, 6. direşmek, 

7. kırıtmak, 8. eavıemık, 9. 
tartışmak, 10. tutuşmak, 11. 
oğraşmakt 12. vuruşmak 

MClcahede etmek - ı. çahş · 

mık, 2. duroşmıkt 3. dftrlımek 

4. uğraomık, 5. yığılmak 
MOcıhft - 1. çalııkan, 2. 

döğftşken, 3. dGrOşç6 "mftçtclt 
man.,, 4:. katığlanıklı, 5. _uğraşan, 
oRraııcı 

Ortaköy dibek alanı " " 275 7000 750 00 562 50 
" gllltepe " " 18 3800 60 00 45 00 

Dombaylı kertaı " " 551 4000 900 00 675 00 
Eaki cami orhaniye arsa 352 70 (0 75 00 

" " " 464 92 50 95 00 
" 

,, 
" 154 23 50 24 00 

" " " 236 35 40 40 00 

hisar, Pınarbııında 16 - 340 
numarada Htııeyln Demlryazıcı, 
3 Onca ıultaalye mahalleılnde 

21 numarada İbrahim Fol, 
Kıroıyaka'da Nıclbey ıoka~ın· 

da 6 numarada Muharrem Hı•· 
gider, 1 inci Tozçameıcld mı· 
hallesinde Mehmed Horasan, 
Bornava'da çıybaeı mahallesin· 
de Moeta(a Melek, Dolaphkoyu 
mahallesinde Köşkla sokağında 
21 numarada Şaban Meftun· 
oğlu, Arabdereslnde 3 l nama· 
rada Numan Mıdranlı, Namaz. 
gAh mahallesinde 550 ıokagın· 
da 10 numarada Tevfik Mer· 
dan, Aydın demlryollarında kı· 

vas Büeeyln N"zgerdik, Salha· 
nede 35 numarada Mehmed 
Oğozlu, 3 flncQ sultaniye ma· 
halleslnde saraç Ekrem soka· 
ğında 82 numarada Sabri Oda· 
man, Gftıelyalı'da cami eoka· 
ğında 2 numarada Alı lf Sellolk, 
Kısıphıdır mahallesinde 699 
numarada Ahmed oğlu Yusuf 

- Batı ' neft ya.de -
meullUğlnl yapmış ve Almanya 
uloılar derneğinden çekildikten 
ıoon, Amerllr.a'da tetkikat yap· 
mık için memuren Amerlka'ya 
davet edllmlı olan profeeôr bay 
Veyfard fla le ve işçiler Mlr<>· 
sanı mGtahauıa olarak getlrtll· 
mle bulunmaktadır. 

da uıun zaman konjunktur 
dalreelnde mOd6rlGk etmiş olan 
Eplnotayn da hayat pahalılığı, 

Tdrklye'de yetlrlm (lıti~sal) ve 
nnaylln gidişi maliyet f lıtları 
acun ve uloıal malt1.mat ve 
flrOnlerln maliyetleri ve indeks· 
lerl gibi teknik meıafyl anık· 

lıyacık (ihzar edecek) olan kon· 
jonktur senislne getirflcılştlr. 

Salihli mallyeelnce müzayedeye konulan yukarıdaki gayri men· 
kul emvalin mftzayedesf 6.2.935 tarihinden 20.2.935 tarihine 

Gerek kendi ülkelerinde, ge· 
rekse gittikleri yabancı yerler· 
deki çılışmalarlle dalma verimli 
olmuş olan bu mdtahassıelara 

bakanhk, tavzif edildikleri şu· 
bel erde fş vermle ve çılıemı · 
farını sadece loııtleıri vaziyette 
bırakmamıştır. Bu bakımdan 

mfttahassıslardan c:azımi istif . 
de» temin edilmiş bulunacaktır. 

kadar temdld edilmi11 oldoğondın talih olanların o gftn ıaat 16 

21 Nisanda Ankara'da top· 
lanacak olan ikinci Balkan 
ökonomlk konseyine ıld hazır· 
lıklara alakadar vek4letlerce 
devam olunmaktadır. Dışarı 

leler Bakanlığında özel bir bü· 
ro İktasat Vek4letlnde TOrkof is 
bu mesaiyi tanzim etmektedir· 
ler. Konseyin toplantıeına iki 
aydan fazlı vakit olmasını nğ · 

men hazırlıklar oldukça ller· 
lemtştlr. Ökonomlk konsey bu 
defakl toplantısında Balkan 
uluslarını çok yakıodan alAka· 
dar eden mevzolar Qzerinde 
kararlar vereceğinden ılAkadar 

devletlerle bu hususta eeaslı 

hazırhklar yıpılmıktıdır. 

da Salihli satıe komisyonuna mGracaatları ilin olunur. 435 

Bunlardan başka, AlmHya· 

Almanya 
Cevab Veriyor •• 

Sakın, Memdohlye mahallesin· 
de Kandlyıh sokağında 2 na· 
marada Alt HUml Sakızlıoğlu, 

1 inci Karantina mahalleıinde 

6 numarada Mehmed Uyan, 
Kambiyo mftdürlüğftnde Celi 
Jeddln Yitmen, Karşıy•kı'dı 

Bahariye mahallesinde 23 DO· 

mırada Hüseyin YenUlrak, 
Arif oğla Mehmed Yelkenci, 
Alireis mahallesinde 29 numı· 
rada Zohdd Yüluelir, Eşrefpa· 
şa'da 13 numarada HOseyln 
Yorek, Bornava'da Jbrahim 
Hakkı sokağında 51 nomarida 
Mebmed Zeytindalı, birinci 
Aziziye mahlleılnde Karakapı 

caddesinde 69 numarada Enver 
Kurkot 3 üncd komiser Meh· 
med Feyzullah Kızılbığh, Kı· 

ratış'tı Mahmud Hayati soka· 
ğındı 5 numarada Nihad Kır· 
athlar, ithalat gftmrftğü odacısı 
Nevzad Kıfçak, Eski meydan 
sokağında 7 numarada Osman 
Könlk, 296 numaralı polis 
Durmuş Ali Ktırakt Aleancak 
karakol sokağında 40 num•ra· 
da Fevzi Kırıl, ANADOLU ga 
zeteıl muhabiri lıhaml Kaymak, 
Tapu lskAn oef 1 R. Celil Kum· 
ral, Doktor Mahmud Kon, Mo· 
hasebel husoelye mCldürlağüode 
kAtlb Milat Kuşadalı, Karşıya

ka'da Müsavat eok.ağ1nda 38 
numarada Ahmed Hamdi ve Ah 
med Şefik, Eşrefpaı.ıa'da Ka· 
vaklıpınar caddesinde 100 nn· 
maradı İsmail Kanakar, Hami· 
diye mahalleelode 346 num•· 
rada Abdürrahim Karagözcftk, 
Orhanlye mahalleılnde Kurşuni 
sokağında 36 numarada Meh· 
med Kızaı ıoyıdlarını almıo· 

lardır. 

Şairi azam 

Berlln, 12 (A.A) - Berlln· 
deki Fransız ve İngiliz ıeflrle· 
rloe verilecek Alman cevabının 
pek yakında tevdi edileceği 

haberi teeyyüd eder gibi görG· 
nGyor. Diplomatik mıhını bu 
cevabın Almanya'ya yapılan teb· 
llğd mukabil Londra ve Parla 
hDkumetlerl nezdlndf' bir teıeb 
boa lcra!ı ıuretlle değil fakat 
Berlln'deki lnglllz ve Franeız 
eefirlerl VBBıtıslle tebliğ edile· 
ceğinl zannetmektedir. 

TGrkçe karphklar 

mek, 2. çlftleımek, 3. eıleımek, 

4. yatmak. 
Mdcamele - ı. carbın (nen· 

zlı, okıayıı man.) 2. gônCU alma, 
gôn61 etme, 3. oktama, okpyıı. 

MGcımele etmek - 1. garban· 
damak, 2. gereklenmek, 3. gôntll 
almak, gônlU etmek, gönGl yıp· 

mak, 4. okpmd:. 
Mocavlr - ı. komeu, 2. koş· 

luığh (blriblrlne - ) 3. ôteleı 

(birlblrlne geçen odalar hakkında) 
4. sovaydaş, 5. tutçu, tutşı, ta· 
kaşı, 6. ulaı. 

MQcız - 1. çıkışhğ (bir mek· 
tebten mezun, tahılllnl bltlrlb 
çıkmıt man.) 2. çıkmış (meıun 

mao.) 3. yapılabilir (caiz, mubah 
man.). 

Macuat - 1. kınt 2. kıyın, 

3. kızgut, 4. ıaçlama, 5. tuı. 

Maceddet, - ı. acar, 2. ecer 

3. kayta, '· kullamlmımıı, 5. yeni 
Mlceddeden, - 1. yeni hııtan 

yeniden, 2. yenile. 
MGceddJt, yenllettlren, yenile· 

ten, 
Mdcehhez, - 1. bileli, 2. do· 

nanmıı, 3. ıaylı. 

Mlcehhez olmak, - ı. anun. 
mak, 2. donanmak, donatılmak, 

S. taylanmak. 

MacellA, = l. cıypak, 2. dftz 
3. ıoıldak, 4. llnem, 5. kaygıl· 
durak, 6. kaygan, 7. kaypak, 8. 
pırlak 9 parlatılmıı 10 say 1 l say· 
lak 12 eıba, 13 ıırlık 14. eıypak 

zıypakt 15. sıynncak, 16. ılllğ 17 
yıl 18. yalbır, 19. yıldırakt 20. 
yıldank, 21. ııyınak, 22. zıylın. 

Otobftscftler Birliğinden: 

Benzin Alınacak 
için ihtifal Yapıldı 
ftstad "Hakan,, 
Namı Altında 

Ege mıntakaeı b6Ulo motorla 
Yörük arabalarının bir eenellk 

Yeni Bir Eser Yazdı. benzini ihale edilecektir. Benzin 
bir yerden alınacaktır. Gerek 
mevcud kumpanyalardın ve ge· 
rek hariçten bu işi yapabilecek 
isteklilerin kapılı zarf usollle 
Kırdiçah hanında Birlik boy· 
rukculuğuna blldlıilmeıi. Zarf. 
lar 19 Şubat Salı gtınd nat 
ikide açılacaktır. Eu mftsald ve 
en iyi teminat gösteren tercih 
edlllr. (44.l) 13, ı•, ıs, 17' 18 

lıtanbol 12 (Hosoei) - Ş4· 
lrlbam bay Abdtllhık Hamldln 
doğumunun 84 üncö yıldö· 

nQmft mOnasebetlle büyük bir 
ihtifal yapıldı. Bu ihtilalde 
memleketin birçok münevvtr, 
eıdlb, ı.ıAfr ve muharrirleri bu· 

londnlar. 
Üıtad "Bıkanw namı altında 

yeni bir eıer yazmıştır. 

Tftrkçe kırpbklaı 

2. kıplanmıı, 3. kaplı. 

M6celllt - 1. kap geçiren, 2. 
kaplayıcı, kapbyan (kitaba kah 
geçiren mu.) 3. kablavu~ 

Maoenep - ı. denenmlt. 2. 
mlnlıker, 3. ıanık, 4. ••n98bk, 
5. aınangılı, 6. eınangın, 7. ıına· 

nık, 8. ıınanmıı, 9. ıınav. 

MGcerret - 1. ancak, 2. ay· 
rık, (mtınferlt man.) 8. bıetak 

(evlenmtı man.) 4. bay (mGnferlt 
hekAr man.) 5. boydağ, boydak 
(bekir man.) 6. boyluk, 7. çal· 
bak, çılbak (yalın, kılıfsız man.) 
8. çıplak, 9. ergen, 10 evlenme· 
mlı, 11. kavsak, 12. ıoydak (be· 
kAr man.) 13. ealt, 14. tek, 15. 
yalın (baılt gayri mtlrekkeb man) 
16. yalnız. 

Macerrlp, - 1. ıınacı, 2. ıı· 

navçı, g. ıınayıcı, '· 11nçı. 
Maceuem - 1. abak (ıuret 

eanem man) 2. basguk, 3. bunuğ 
bunak, 4. gövdeli, 5. kabarcak, 
(ıuret man) 6. kurçak (11nemt 
ıuret man.) 7. oyuk, 8. ııa {mG· 
ce11em suret, heykelt pat mın) 

Mdcether, mecevherat - 1 er· 
deni (zikıymet laf man.) 2. erdi· 
ne, 3. erdlnl, 4. lrtenl, 5. mın· 

çağ, 6. tltlnk (ılkıymet taı "ya· 
kut,, mın.) 

M6cevvef, - 1. gavıak, gonık 
2. içi bot, 3. hlk, 4:. kavuk, 5. 
kof 6. kof lan, 7. koğuk, kovuk 8 
koğue, 9, obruk, 10. oyuk, 11. 
sağlak, 12. ıenek. 

Mftcrlm - 1. kılmıstı, 2. ıuçlu, 
3. yazokçı, 4. 4. yazokla. 

MClçtehld 1. dtlrGoçG 
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hımık; dcıraı = lçtlbad, cebd n 
gayretle faaliyet.) 2. emengen, 3. 
kıtılınç. 

MGçteml - 1. bir araya gel· 
mlı, 2. blrleemlş, 3. çokom, 4. 
derllgen, 5. terkin, 6. toplanmıı, 

toplanın, 7. toplu, 8. yumgı, 9. 
yumotkan. 

MGçtemlan - 1. bir arada, 2. 
birlikte, !i. hep birden, 4. toptan. 

MGçtenlb - 1. çekinen, çe· 
ldngen, 2. el çekmlı, el yommuo, 
3. kaçınan, 4. eakınan, eakıngın, 

5. tezlk, tezek, 6. nzaklııın. 7. yı· 
~ıklı. 

Madafaa, - ı. dayanma, 2. 
kalka, 3. kare• durma, 4. karı•· 

lama, kartı koyma, (). koru (mu· 
hafaza mın.) 7. yak.lav. 

Mada(aa etmek - 1. ıbarmak 
2. dayanmak, 3. blkalamak, 4. 
kalkanmak, 5. karıı durmak, 6. 
karoı koymak, 7 karııhk •ermek, 
karoılığını vermek, 8. kaygurmak 
(himaye ve eıyanet mın.) 9. ka· 
yırmak (himaye, .. yınet, teaahap 
men.) 10 korılamak. 

Madafaa edilmek, korganmak. 
Madafl - 1. daya!lın, 2. karı• 

darın, 3. kayınca, 4. korgavıu, 
5. koruyan, 6. tıtıkh· 

MGdahale - 1. ara bulma, 
araya girme, 2. elatma, 3. kanı· 

ma, karıımaca, 4:. kayauıı, 5. 
eokulma. 

MCldahale etmek - ı. araya 
girmek, 2. ekleşmek, 3. elatmak, 
4. el sokmak, 5. glrlemek, 6. ka· 
rılmak, 7. karıımakt 8. karmak, 
9. sokulmak, 10. ecıbelemek. 

MGdan - 1. ı ulamı 2. dal-

Afyon Kaçak
cılığı Tahkikatı. 

Alman bandıralı Derince va· 
poruna badem içi dola aıodık· 
lar içinde 180 kilo kaçak af· 
yon yGklerken yıkalauan afyon 
tüccar• Davld Abolıfya ile Jo· 
zef Pardo, Leon Matalan ye 

Gümrak komoıyoncueu Bay 
Osman ~arl ve kaçak afyon· 
lınn çinkodan kutularını !ıa· 

ıırladağı anlaıılan tenekeci Bo· 
hor Frank.o, don lbtlnı ıorgu 
hakimliğine verllmltlerdlr. Ha· 
klmllkce tahkikata devam edtl· 
mektedir. Tahlrlkat bitince İh· 
tine mahkemeılne verilecek· 
lerdlr. 

Postacılar Mu
hakeme Ediliyor. 

Ankara, 12 (Huıuei) - İn· 
glllz Uruı dGtUIAd halde tarl· 
felerde tenzlltt yapmaeı lçta 
lıtanbol telefon şirketine teb· 
lf ğatta bulunmıyan eıkl poıta 

umum madara ile aıkadaılı~ı· 
nın muhakemelerine bugGn de 
bakılmıotır. Şahid celbi lçia 
muhakeme tehir olanmuetur. 

Poyr&cık Haheı leri 
Poyracık 'tan bildJrlllyor: 
Gençler birliği 1eçlml yapıl· 

mıı, fahri baıkanlığa nll Ge· 
neral Dlrik, baıkanlığı Poyra· 
cık ha,muılllml Bay Naili Yıl· 
dırım, baıkan nkllliğtne bf1 
Ahmed, nınedarlığa bakkil 
bay Saleyman, kAdbll~e ba~· 
kıl bay Mnıtıfa, idare memat· 
lağana marıngoı bay Maw· 
rem, kaptanlığa berber haf 
Mehmed Ganıy, ıubklart 

tersi bay Hilmi Er TGrk, afOI 
bay Kemal, hayılyet divanı•• 

bay Btleeyin lamel, kooperıdf 
ktllbl bay Ziya Kutlu, mart· 
kıbllAe poet• mddtlrG bay Ce• 
mal, lnhbarlar memuru h•1 
Vehbi, tahatldar bay Haydll 
ıeçlldller. 

Poyracık HUAllahmer ld•"' 
heyeti releUğlne bay Naili Y•" 
dınm, veznedarlığa bakkal ba1 
Hilmi Dlrlk, kAtibllğe bakkfl 
hay Ahmed kavas, ualıkld' 

berber bay Ha.eyin A mi ıeÇll• 
mlştlr. 

Fotoğrafçılık 

Makineleriaızi 

FUimlerini.d 
Camlaruıı.zJ 

.Fototnr kqıt, kart n rorot 
raf aıabemenip hizdr.n alınız. Jlef 
çefit amatör itleri kabul edilir ff 
en iyi cimten kiğıt kullamhr. 

Atöly.emizde 
Möe11e1emisia ~tili rocol' 

raflar, kart poetallar ve • ..-. 
manian t niyedeo mfllt.pi ,,. 
ı1lyorua. 

Ucuz, gtlzel, zevkli, ır 
miz, çabuk, taze ~ .e 
malzeme ile aj 

Hamza Rflsteın 
Emirler Çaı,111 



UmlYlmô Harrpte Türküye 
de OngöOöz Casu~Oaıroa 
Yazan: Conl Bohan Tefrika numaraaı.7 B 

Beledlyeııindeo: 

1 - Belediye akarından :>5 
lira bedeli muhımmenll Hıllm 
ığı çırtıeındı 2 N.h dnkkinın 
senelik icarı belediye beokltlp 
ilk kalemindeki oartoamesl veç 
hile 28.2.935 per1Jembe günft 

Ingiliz'lerin Başı~a Çorap örmek ls
tiyen Bir Plan Yapılmıştı .. 

açık artırma ile aaıt 16 da 
belediyede mdteşekkil artırma 

ve eksiltme komlayonunca ihale 
edilecektir. Bu kira itine fıtlrak 
için 5 Ura muvakkat teminatla 
ıöylenen gOn ve uate kadar 
belediyede artırma ve eksiltme 
komisyonuna müracaat olunur. - M1111r'a gldlnclye kadar 

haıundıo geçenlerde bit fnkı· 
lldellk yoktur. Muur'dı ortalığı 
tetkik ettim, birçok hılk İn· 
glllz'lerln aleyhinde idi. Bunlar 
ırı eırı toplantılar yapıyor ve 
•çıktın açığı : 

- BalAs! Diye bığırıyorlar· 
dı . BtıtGo İelAmları eelrllkten 
kurtaracak olan ve kendisine 
peygamber denilen bir adam 
(Z6mrGd) , dört sahabetine de 
''Sağlr, yakut, incir, zeberced,. 
•dlarını veriyorlar. lnglltere'de 
cenerıllerln adlmrını n11ıl her 
tarafta feltlyor111nız lelAm Ale · 
ınlnde de her k•ııabada ve her 
köyde bunların isimleri duyu· 
luyor. Fakat hr.r hafta dine 
ıh yeni bf r hedef gelmeılne 

rağmen hiçbir kimıe nerede 
Ve ne vakit bu peygımberln 

kendini ffea edeceğini bilmiyor. 
Ben lee bunun ve arkadaıları· 
nın garptan geldiğini öğrenme· 
ğe muvaffak oldum. Şimdi dl. 
yecekılols ki a11I bize IAzım 

olan 11.K.uredtn,. neyi ifıde 
ediyor? Beni de batan btıUlD 
taıırtan ha olmuıtu. Hiçbir 
yerde böyle bir tabir lef teme 
dlm. Her halde bu, hırletlyan. 

larda da olduğu gibi bir mez. 

heb ismi ol11a gerekti. Fakat 
ben hiçbir klmaeaiD ha keli· 
meyi kullındığına te11daf et· 
memlıtim. 

Fakat ynıt yıvıt ba e11rarın 
bir dahili ve bir de harici nç· 
heal olduAanu keıfettf m. Her 
ınezhebln h.tni bir Yeçhe11I var· 
dır ., ha Yeçhe o mezhebin 
ıuharu tarihinden bert bir tı· 

kım umumi rel11ler tarafından 
idare edllmiıtlr. 8a nçheyl 
ben 1ıtanbal'a geldikten eonra 
öğrendim. BaU hazırda Kaare· 
din nımı verilen çok meıhar 
bir oyun nrdır. Bo oyun orta 
oyana tabir edilen ve bir haf. 
tadı mO.taleuı kabil olabilen, 
Y•n mucizeye benzfyen oyun· 
ların komlknri bir tarzıdır. 
Bu yeni oyun bir p~ygamberin 
•uburnnu if bam ediyor ve oy· 
llınan komedyayı onun tabi· 
rlnce mucize değil de ilham 
diyorlar. Ler mezheb 11nl il· 
hıoıın tealrf ahını girmiıtlr. 
Bu IDea'elede en tayanı dikkat 
0lın cihet bu yeni zuhur eden 
Pe)'gımberfn bhar ve lf hım 
etliği oyandı en büy6k rolftn 
birkaç kadın tırafındau ifa 
edU1neudir. İtte it ha noktada 
tırıra gômGIDyor. Bu peygım· 
berin ne gibi bir namla mey 
dı111 ıtıldıgıaı aalımık mOm· 
kcı11 olmıyor. 

Rlıar: 
- Ben biliyorum, dedi, ho· 

nı "Grin rnantl ~ diyorlar. 

Sandı ayığı fırladı, plpoau· 
nu fırlattı ve : 

cak kelimelere intizar eder bir 
vaziyet almıt, Sıodl de odada 
bir aşı~ı bir yok.arı gezinerek 
biran e'f'fel hakikati ınlıyahll 
mek için bir istical ılAlml gös· 
termeğe bıtlımıttı. 

Bllenldron; Rlıır'a bitap 
ederek : 

- Dik, dedi, benim her za. 
maa daıandOğtlm gibi dftnyayı 

karııtırmak ve lngfllz'lerin ba· 
şana büyük bir çorap örmek 

f çlu tertip edil~n plAn hiç kim· 
aeye blldlrilmemlt ve dalma 

Almın'ların kalbinde yııamış· 
trr. lalAm'ların kurtalutunu le· 

min edeceğim diye ortaya ata . 
l•nları ne latanbul'dı 'fe ne de 

diğer Türk vll4yetlerlnde bula· 
biliriz. Bu Almın'11rın ıırrıdır. 

Bu eır henQz Tanı'oın bu ta· 
rafına geçememfotlr. 

Rişar : 

- lote dedi, benim korktu· 
ğom da hudur. Fakat diğer ta· 
raf tan bu prop•gandanın şarka 
doğru Uerllemekte bulunduğu 

da aıiklrdır. Er ve geç g6nftn 
birinde ıahal faaliyetini burayı 
nıkledeceğlne e6phem yoktur, 
çQnkQ orad• iken bu hakikati 
öğrenebildim. Alman'lat bu foe 
dört el ile 88rılmıt ve biran 
evvel henftz ektikleri tohumun 
semeresini görmek leılyorlar. 

Eğer biz bunu burada lnkıtaa 
o~ratıblllrse':t muvaffak olaca· 
ğımıza yftzde· yOz eminim. Dl. 
ğer bir oeyl de öğrenmeğe mu· 
vaffak oldum ve Slr Bolllvın· 
tın dimağını karııtıran o ftçOu 
cd muımmıyı hıllettfm. 

Sındl'oin gözleri birdenbire 
parladı ve btıtftn mınaefle RI· 
ıar'ın flzerlne teveccflh etti. 
Rltar aordu : 

- Sona tar -

lzmir ikinci icra lzmir ikinci icra 
memurluğundan memurluğundan: 

Bay Ahmed Bımdfnlo eml4k 
ve eytım bınkaaından ödGnç 
ıldığı paraya mukabil bankaya 

ipote1t eylediği iz mirde Hndık · 
çılar sokağında 17 19 numarah 

ve tapu kaydına göre Ahmed 
a~ kGtGğtlotln 276 ada 20 
panelinde Te 13 yeni aumarah 
114 metre murabbaı tlzerlne 
mebni Te takdiri kıymet rapo · 
rana göre bpıdın glrlldlkte 
Hğlı eolon cameklnlı y11ıhane 
takeimıtını hni bDy6cek bir 
mağaza ve arkaya dımlalığı 

çıkmak için iki kanıtlı demir 
kapı ve ıoldan 25 baaamakh 
merdivenle yok.arı ikinci kata 
çıkılır tabanlı 'fe tavansız 811on 
ıekllnde bGyftcek bir koridora 
olup 9340 lira kıymeıU mığa· 
anın tamamının mGlkiyetl açık 

ırtırmı 11uretlle n 844 numaralı 
emlAk n eytam bankaıı kanuna 

mucibince bir defaya mahaaı 

olmak prtile ırllrmHı 19·3·935 
ııh gtına 81at 11 de hükumet 
konağı içi o deki dairemizde ya· 
pılmık Ozere 30 gftn milddetle 
satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satıı 

bedeli tahmin olunan kıymetin 
yüzde yetmlt beoloi buhır111 en 
çok artarana lhıleıi yapılacaktır. 

Akel takdirde 22 O uomır1la 
kanona göre 81tıt geri bırıkı· 

lacaktır. ~taş petln parı ile 
olup mftıteriden yılnız .Jtlzde 

iki buçuk dellAllye m111rafı alı· 
nır. İobo gayri menkul Gzerin· 

de herhıngi bir eekllde bak 
talebinde bulonınlar ellerinde· 

ki reamt veaılk ile birlikte 
yirmi gOn zarfında İzmir icra · 
81na mOrıc11tları lbımdır. 

Bıy1n tahlyenia emlak ve 
.,ytım bankasından ödftnç al · 

dığı parayı mukabil bankaya 
ipotek eylediği lklçeımellk kee· 

telli mahallesi birinci müfta 
çıkmasında 11 numır1tajda 'fe 

119 ada 8 panelde kayıtla 100 
metre murabbaı ar11 Gserine 

yapdmıı Ye takdiri kıymet n· 
poranı göre kapıdan glrlldlkte 

bir koridor 81ğdı ve kart1da 
birer oda arkada ula ve mut· 

bık hılA 'fe alt kıımı bodrum 
•e merdivenle yukarı çıkılınca 

bir salon Gaerinde 3 oda bir 
taraça bir hail ve bir eofıyı 

mtlftemll ve muhtacı tamir 
hanenin tımımıaın 

Malklyeti açık artırma aore· 
tile Te 844 numarah emlAk ve 

eytam bınkaeı kanana mucl· 
hince bir defayı mıheus olmak 

tarifle arbrmıaıı 19.3.935 
ealı rana s11t 11 de fzmlr 

ikinci icra memurluğunda ya· 
pılmak ftzere 30 gfln m6ddetle 
ııatılığı konuldu. 

Bu artırma netlceılnde 81tıt 
bedeli tahmin olunan kıymetin 

yazde yet mi ı beşini bulurıı 
en çok artıranı ihale•I yapıla · 

caktır. Akııi takdirde 2280 nu. 

maralı kanuna göre eatış geri 

barıkılacaktır. Sıtıo peoln para 

ile mGşterfden yılnız yüzde 

iklbaçuk dellıilfye m1&rafı ılı · 

nır. 1ıbu gayri menkul Dze· 

rinde her hangi bir tekilde 
bak talebinde bulonanlar elle · 

rindeki rel!ml veaılk ile bir· 
likte yirmi g6n zarfında fzmir, 

lcraaına mOrıcaatlırı IA&ımdır. 

2 - 217,75 lira bedeli ke· 
tlf il Salih dede mezarlığında 
polis abidesi nln iki tar.tındaki 
mali ııatıhlarda pere dı'flrı ya· 
pılmHı iti belediye başkAtlbllk 

kalemindeki eartnameel ve ke · 
tifnameal veçhfle ıçık eksiltme 
Ue 28·2·935 perıembe g6n0 
saat 16 dı belediyede mQte · 
şek.kil artırma ve eksiltme ko · 
mlıyonanca ihale edilecektir. 
Bu 1 te itti rak 1 çf n 1 7 11111 
muvakkat temlnıtlı eOylenen 
g6n ve aaıte kadır belediyede 
artırma .e eksiltme komlsyo· 
nuna mOracaıt olunur. 

3 - 219,48 lira bedeli ke· 
elf il Köprü mevkllnde yapıl 

mıkta olan (>lrkın orta partel · 
lerl kayaluının kırılmaaı iti 
belediye bııkttlpllk kalemin· 
deki ıırlnıme ve ketlfnımeal 

veçhlle ve ıçık ekılltme ile 
28·2·935 pereembe gtlnft 11ıt 

16 da belediyede mOteşekkll 

artırma ve ekelltme komlıyo· 

nanca ihale edilecektir. Bo ite 
fotlrık için 17 Ura muvakkit 
teminatlı söylenen gDn ve 88• 

ate kıdar belediyede artırma 

.,e eksiltme komlıyonuna mfl· 
racaat olunur. 

4 - 388,12 lira bedeli ke 
tlf il poetıeı AH eokığının Ha 
Hl Rlfaıpıea 'fe Mwrh cadde· 
lerl aruında meTcat çıkıntılı 

kayaların keellmeıf ve 800 
metre marabbaından ibaret ba· 
lanan bu yerin imali iti bele· 
diye batkAtlbllk kalemindeki 
oanname ve ketlfnameal veçhlle 
Te açık eksiltme u,, 28·2·935 
peroembe g6DO s11t 16 da be· 
ledlyede mdtetekkll artırma 

ve ekılltme komisyonunca ihale 
edilecektir. Bu ı.., ittlrık için 
30 lira muHkkat teminatlı 

eôylenen gCla 'H 11ate kadar 
belediyede artırma ve eksiltme 
komlıyonuna mdrıcaat olunur. 
5- 742,81 lira bedeli mnhım 

menell gazi mektebi charında 
Celil Bayar cıddeılnin aol kıe · 

manda 54 numaralı adının 

594,25 metre murabhıındakl 

4 11yılı arsııııaın mGlklyetf be· 
ledlye hıekAtlpllk kalemindeki 
oırtnımeal veçhlle ve ıçık ar· 
tırmı ile 28·2·935 perıembe 

gOnO saat 16 da belediyede 
mtlteşekkll 1rtırmı Ye ekelltme 
komisyonunca lh•le edilecektir. 
Artırmayı lıtlrak için 56 lira 
muvakkat teminatlı aöylenen 

ıcın 'fe ıaate kadır belediyede. 
art1rmı ve ekelltme komlayo· 
nuna mGrac11t olunur. 

6 - 1100 lira bedeli mu. 
hammenell doktor Moatıfa cad· 

Sahife 7 - IJlllllJJllf 

Dahiliye ~tiitehassısı 
İkinci Beyler eokak No. 4.5 Beyler Hamamı karşısında .. 
Öğleden eoora 3 - 6 ya kadar haBlalarıoı kabul eder. 

TELEFON : 3806 
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lzmir 
caret memurin -
ğundan: 

(Mustafa taban oğlu ve kar· 
deıi) ticaret unvanlı lzmirde 
arap hanında zahire, yaş ve 
kuru meyn ve Qz(lm ticareti 
yapın lobu tlrketln ticaret un· 
'fanı ve olrket mukneleel tlca· 
ret kanunu hükümlerine tev· 
flbn slcllln 1336 numarasına 
kayt ve tescil edildiği Hın 

olunur. 

1 olrket mukanle9L 
İzmir alcUll ticaret memur· 

luğu reeml mührü n F. Te· 
nlk lmzaeı. 

Bin dokuz yilz otuz beş 11e· 
neal kanunusani ayının otuzun. 
cu çarıamba günO. saat on yedi 
11ıralarında lzmirde hıllmağa 

çaromndı l' No. da kAln dal· 
reelnde vazife gören aşağıda 

mdhdr ve imzasını koyan lzmlr 
QçQnca noteri Bay H111an Tıh 
aln'ln 'fek.ili muavin Bay Ali 
Rılfln yınını gelen zat ve hG· 
'fiyetlerl lzmlrde balcılar cıd· 

desinde 22:l numarada ttıccar· 
dın Bay Mahmut Ce'flt ve ge· 
ne ayol ticarethanede oturan 
Bay Abdi izzet nım ııhhlerln 
tarif Te tahadelJerİle teayyGn 
eden t'bllyetl kanuniye ve of· 
umlyeyi haiz bulunan fzmlrde 
iki çeımelikte ıerlf ali ıoka· 

ğındı 39 numaralı nde oturan 
Nuri oğlu tDccardın bay muı· 
tafa taban oğlu ve ayni nde 
oturan kardeıl tftccardan bay 
81llh taban oğlu ınlatıcakları 

veçhfl., bir kollektlf 1Jfrketl 
mukneleelnln yazılm1&ını lete. 
diler. Adı aanlırı yakarıda yı · 

zılı tahltler yanında diledikleri 
aoruldukta lklıi birden eöze 
bıolıyarak : 

M. l - Ort•klar lzmlr'de 
bGyflk Arap hanındı zahire 
yaı 'fe kura meyH ve ftzQm 
tlzerloe ticaret ve komlıyoncu 
lok eylemek ~lzere tescil edil. 
mi.- ve müddetin bitmesine 
mebni 1 ti eri tasfiye edilmiş olan 
"Nuri bey zade Mustafa Nazmi 
ve terlkl,, adlı ılrketln alacak 
ve borçlarını 6 z e r 1 e r 1 n e 
alarak ayni mev~u dahilinde 
nya menfaat görQlen eafr eşya 
üzerine ticaret ve komisyoncu· 
lok •e otelcHlk eylı·mek üzere 
her biri kollektlf orıa k ı,fatlle 
kollektlf ıirketl ık ıey lemlotir. 

M. 2 - Şirketin ıdı cMus· 
tdı Taban oğlu ve k ardeşl > 

ve merkezi İzmir ıehrl merkez 
muımelAtı da büyftk Arap hı· 
nıdır. 

il 111 111111ili11111111 ili f 111 11111111111111111 
ve onbeşblo lira l da bay eallh 
tabanoğluna aittir. Bununla be· 
raber ortaklar aermayderlnl 
çoğaltmak veya azaltmak hak· 
kını haizdir. 

M. 4 - kazanç veya zara· 
rın üç hisseden iki hissesi bıy 
mustafa taban oğluna v" bir 
hissesi de salih taban oğluna 
aittir. 

M 5 . - Maksadı şirkete mO. 
teallik olan kaffel umur ve 

moamelAtı yapmak ve şlrkerf n 

firmasını kullanmak hakkı mü· 
dürd şirket bay mustafa taban 
oğluna milnhasırdır. 

M 6 - Ortaklardan her biri 
dJğer ortağın muvafakatını al· 
ınadan şirkete ortak almık 

feya hissesini devretmek işle· 
rint yapamaz. 

M 7 - Her üç ayda bir 
muvazene yapmakla beraber 
her senenin sonunda yapılacak 
blAnçoda kazanç veya zarardan 
her ve ortağın hissesi tesbh edi · 
lecek ortaklar kazanç hisseleri· 
nt eermayelel"lne zam ve zarar 
varsa zararını da tenzil ede· 
ceklerdlr. 

M 8 - Ortaklardan birinin 
vefatı halinde mtıtevef fanın 

mlrasçılarlle IJI rketln devam 
etmesi meşruttur. 

M 9 - Şirketin miiddetl 
bitince mncat nakit paralar 
konalıa ıermıyeler nlsbetlnde 
ve alıcaklırda uyuşulamadığı 

takdirde elde edildikten • onra 
aralarında paylaşılacaktır. 

M 1 O - Şirket bir Unnn 
Hnl dokuz yflz atuz beş gGnftn· 
den itibaren beş sene ve bu 
müddetin sonunda işlerin tH· 
f iyeel yapılmadığı takdirde ayni 
şeraitte üç sene daha devam 
edecektir. 

Akitler baıka blr diyecekleri 
olmıdığını beyan ve ikrar et· 
melerf ftzerlne işbu mukne· 
lenameyf ya.zmakla beraber 
hazır bulunanlar yanında açık· 
ca okunarak ve manaaı anlatı· 

larak, meal ve mündericatı ar· 
zularına uygun olduğu tastik 
kılındıktan ıonra hepimiz im· 
za eyledik. 

Akitler: Mustafa Tabanoğlu 
ve Salih Tabanoğlu imzaları. 

Şahitler: M. Ce'fat ve İzzet 
imzaları. 

Noter resmi mQbürü ve 
vekili Ali Raif imzası. 

Umumi No. 1357 
Hususi No. 1·154 
Bu mukavelename suretlrıan 

dairede saklı 30 klnunusnnl 
935 tarih ve 1012 umami No. 
la aslına uygun oldıığu 111· 

tik kılındı. Bin doknzyöz otuz· 
beş aenesi şubat ayının onun· 

cu pazar g6n0. 
lzmfr ÜçüncQ Noteri Hasan 

Tahsin reami mühür 
ve imz1&1 

- Sôyl, allah ıılunı! Bana 
Gerede öğrendin? Diye bığırdı. 

Akıl halde hakları tapu al · 
cllince malum olmadıkça pay· 

laemıdın hariç ka~jrlır. 9·3· 
1935 tarihinden itibaren prt· 

Aksi halde hakları t•po sici · 

lince malum olmadıkça paylıo · 

madan hariç kalırlar. 9.3.1935 

tarihinden itibaren şartname 

herkese açıktır. Talip olanların 

deıinde 68 numırah adanın 

440 metre morabbıındıki 21 
numaralı ar818ıaın mtılkl yeti 
belediye baokAtlpllk kaleminde 
ki 1Jartnamesl veçhlle 'fe açık 
1rtırma ile 28 2 935 perşembe 
gönft 111t 16 da belediyede 
mftteşekk.11 artırma ve ekılltme 

koml11yonanca ihale edilecektir. 
Artırmaya letlrak için 83 
Un muvakkat teminatlı ıtöyle· 
nen gtin .e a11te kadar bele. 
diyede artırma ve ekailtme ko· 
ml"yonanı mClracaıt olun ar. 

M. 3 - Şirketin terml\yeıi 
"60000,, altmıo bin Tflrk 
llrHı olup bunun kırkbeıbin 
lirHı bay maıta(a taban oğluna 

_ 11 1111 ı 111ıı111ıı11111111111ı111111111111111111111111111111111111111111111nı11 L 
~ Doktor 1 O zaman Ritır; Stom'la Go. 

dlyın'dıa bir fıedtı halinde 
bunları cörDttlrken duyduğunu 
•e l§ltebildlğt btr lu11m aözler 
llJealnde bana lııtihrıç ettiğini 
ııöyledl. IBllenklron her zaman 
gayri tıblt bir maua ifaden bir 
Çocuk gözleri gibi gôzlerlnt 
lllahmurlııtarın11 Te bateln dik · 

bWe IUtu'•n aıııadan çıka· 

name herkeee açıktır. Talip 
olanların yGzde yedi buçuk te 

mlnat ıkçeıf veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 933· 

186'8 doıyı namarıule lsmlr 
ikinci icra memurluğuna mGra· 
cıatları ilin olunur. 

B. 11. No. 201 

yfizde yodlbuçuk teminat ak· 
çeal veya mllli bir banka iti· 

bar mektubu 'fe 33 186'0 do11· 
yğ numaraalle lzmir ikinci icra 

m~murluğooa muracaatları ilin 

oluar. O. lı. No. 211 8 13 18 ' 3 397 

Ziya Hamdi ~ 
Kulak, Buıun, lJo~az ruütahassısı. Cumadan 

hergün baatılarını ;~ 6 ya kadar kabnl eder. 
Beyler ıoke~ı, Beyler hamamı karşısı No. 41 

-başka = 
İkinci § 

TELE F O N: 3686 
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·---------------------------------------------··-Ôksnrenler! Mut· 
Aylık elektirik 

Masrahnız 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

• 
mı. 

Bu marka az sarfiyat,~ bol ışık, 
ve uzun ömftrlOdftr. 

Mehmet Tevfik 
BQyftk Elektirik, Telefon ve 

Malzemeleri deposu. 

Peştemalcılar N. 77.79 Tel. 3332 

F ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

•·BERMES,, vapuru elyevm limanımızda olob 14 ıobatta 
(Doğru) Aovers, Roterdam, Amsterdam n Bamborg limanları 
için ytik: alacaktır. 

Sıhhat 

Ecza o si 
HAMDİ NÜZHET 

• 
~oRESTES" vapuru 23 subatta gellb y6kftnil boıalttıktao 

ıonra Hurgaı, Varna ve Köetence için yftk alacaktır. 
Ucus, taae, temi• Utçlar boloour 

1 Baıdorak - Büy6k Sa· 
l~bçl Baoı kart111nda. 

laka (Okamentol) 
Ôksnrnk Şekerle· 
rioi Tecrnhe Edi· 
niz ... 

ve Porjcn Şahapıu 
En Üstün Bir MOs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvveti i Mns bil 

fstiyenler Sıhhat 
SOrgfln Haplarını 
Aruınlar. 

Maruf Eczaneler· 
den Arayıntz . 
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"GANYMEDES,, vapuru 23 ıubattao 28 ıubata kadar Aovere, 
Roterdaın, Amuerdam ve Hamburg limanlara için yftk alacaktu. 

SVENSK.A ORlENT LINIEN 
GomrOk Muhafaza Umum Kuman· 

Aydın Demiryolu üzerindeki istas· 
yon ve vilayetlerdeki tOccarlarımı
zın dikkat gözüne. 

Antalya Nakliyatı umumiye şirketi, son zamanda muhterem 
mftşterllerlndeo gördftğll derin alakaya karşılak olmak llzere 
aşağıda göeterlldlğl oekilde nakliye ücretlerinde yapt•ğı tenzllAtı 

1140 eder ve saygı, sevgi değer müşterilerinden sonsuz yardım· 
larım diler. 

1 - Aydın Demlryolu üzerinde bulunan ve Denizli (Dahil) 
ye kadır olan ietayoolara sevkettfğl (Mobilyt> bo~ kah hll'iç) 
tilccar eşyasından "almakta olduğu b~her kiloda iki kuruş oık· 
liye ücreti badema "60 .. parayı. 

2 - Sfltl4ç'tan itibaren baohyan Eğirdir hattına sevkettiğl 

(Mobtlye boş kah hariç) eşyadan şimendifer navlun ve Jstaobol 
İzmir nakliye ücretleri olarak aldığımız beher tonda "40.. lira· 

yı da ":15" lfıaya teozll etmiştir. 

D. 7 
Aotalya Nakliyata Umumiye Şirketi 

Birinci Kordon No ... 120 .. 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilin.lan 

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

Yerli fabrikalar mamolitandın beher metresinin tahmin edl · 
len bedeli otuzbl r kuru o olan onlkl bin metre telA ile bir met· 
resinin tahmini f iatl otuzbeı kuruı olan kırkbeı bin metre blkl 
astarhk bez kapalı zarf la ekelltmlye kooolmuıtur. İhaleıl 20.2. 
935 çarıamba günQ s.at 15 tt.dlr. istekliler ıartname ve örnek· 

lerl paraeız olarak M. M. v. sa. al. ko. dan alablllrler. Ekelh· 
miye girecekler bin betyüzbeı. lira yirmlbf\ı kuruolok munkkat 
teminat mektubu vt.ya makbuzları ve kanunun 2 inci ve 3. ocil 
maddelerindeki vesikalarla birlikte teklif mektublarını ihale eH· 

"FROST,, vapnro 17 ıobaua Roterdam, Bamborg, Copeoha· 
gen, Dantzlg, Gdynla, Goteburg, Oılo n İıkandlonya limanları 
için yak alacaktır. 

daolığı Istaobul Satınalma 
tinden enez bir saat eve\ M. M. v. ea. al. ko. nana vermle bu 

KomİS· luomaları. 4 8 ıı ı:ı :i48 

"BEDRUN,, 28 ıubatt• Roterdam, Bamburg, Copenbageo, 
Dantzlg, Gdynla, Goteburg, Oılo n lıkandfnnya limanları için 
yak alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lsmir Nn· York. araaıoda ayda bir muotasam ıefer 

"TAMESIS,, vapuru 1~ martta (dotro) Nnyork'a hareket 
cdeçektfr. 

sıı:avtcE MAR1Tbt ROUMAİN 
Garbi Akdeois için ayda bir Muotuam Sefer 

11 PiLES,, npuru 15 oubatta gelip 16 tubatta Malta, Marallya, 

Barıelon ve Cezalre hareket edecektir. 
"ALDA JULYA,, npuru 12 mantı gelip 18 martta Malta, 

Cenova, Mareilya, Cezalre hareket edecektir, yolcu, ytık kabul eder. 
Hamlı: İllnlardakl hareket tarihlerindeki de~tlkllklerdeo acente 

mee'ollyet kabul etmes. 

Fasla tafsilAt için İkinci Kordonda Tahmil Ye Tahliye ılrkett 
binası arkasında FratelU Sperco acentabğına mtıracaat eclllmeal 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

Üniversitede Döçent 
Muavin Profesör 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara bergün öğleden 
sonra bakar. 

İstiklal ı:addeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Tel@Taf • J S T A N U U L 
Telefoo : 49250 

V. N. 

VV. •". H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCBE LEV ANTE LlNIE 

11ULM,, vapuru 15 oubatta 
bekleniyor, 20 şubata kadar 
Anvere, Roterdam, Bamburg ve 
Bremen için yük alacaklar. 

"AQUILA,, vapuru 23 şu · 
batta bekleniyor Hamborg ve 
Anvereteo ytık çıkıracaktar. 

ARMEMENT B. SCHULDT 
HAMBURG 

"HA~SBURG .. vapuru 25 
ıubaua bekleniyor Hamborg n 

Anversten yük çıkarıp Roter· 
dam, Bamburg ve Anven için 
yflk al .. caktır. 

JOBNSTON LINE LTD. 
LİVERPUL 

"QUERNMORE 11 vapnro 25 ıo · 

batta bekleniyor Liverpul ve 
An•ere'ten yük çıkarıp, Borg111 

Varna, Köetence, Galaç ve 
Bralla için yük alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSBıP 
CORPORATıON 

••EKSMINSTER,, vapuru 14 

Olivier ve şftrekô
sı Limitet Vapur 
Acentası 

CcndeU Han. Birinci Kordon 
Tel. 24:43 

The Ellerman Llnea Ltd. 
" TRENTlNO ,, vapmn 29 

ikinci kanonda Londra, Hali 
Ye Aovers'ten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayol samanda 
Londra ve Bull için yGk 
alacaktır. 

11ALGERIAN,, vapuru 6 şo· 
batta Liverpool ve Svvaneea'dın 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

"MARONIAN,, vapuru şubat 
ıonunda Londn, Hull ve An· 
vera'teo geltp tahliyede bulu· 
nacak Ye ayni zamanda Loo. 

dra ve Boll için yak alacaktar. 
The General Steam Navl· 

gatlon Co. Ltd. 

"ADJUTANT,, vapuru 5 en· 
batta beklenmekte olup Londra 
için yok alacaktır. 

Deutıcbe Levante Unle 
"ANGORA,, vapuru 80 ikinci 

klouoda Bamburg, Bremen H 

Annre'ten gelip tıhllyede bu· 
lunacaktır. 

Not Vurut tarihleri n Ta· 

porlann isimleri berine deni· 
ofkliklerdeo meı•uuyet kabul 
eclllm~•. 

ıubatta bekleniyor, 
için yftk alacaktır. 

·• EKSARCH ,, 

Neyork 

vapuru 2 
martta br.klealyor, Nevyork 
için yftk alacıktar. 

N. B. - Gellı tuihlerl n 

npor tarihlerinde ıcentemla 1 
hiçbir meı'allyet kıbul etmea. 

Telefon No. 2007 · 2008 

yon undan: 
1 - Deni• nııtaları için ihaleıl 9,2,935 cumartesi gtıntı ya· 

pılacak 1200 ton maden kömftrloGa evvelki ilAolerı 

M90 No. lı kanonun 14 tlıaca maddeılne göre yok 
edilerek yeniden ilAa ve klpala 11rf la ekelltmlye ko 
oolmattur. 

2 - 26,2,935 ıala gDntı .. at 15 te ihaleıl yapılacaktır. 
3 - Şartaameal komlıyooda görülecektir. 
4 - Şirket Damına ~receklerin elrketln uoterlikten muaad· 

dak nkAletoamulle tir.ketin faaliyette olduğuna dair 
ticaret odasından •eaaik getirilmesi. 

5 - lateklller m•uakkat teminat olarak 1386 liralık banka 
mek1111ba nya nane makbualarını teklif mektoblarUe 

birlikte aaat 14 te komlıyona teslim eylemeleri. 

8 13 18 22 594 379 

1 

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

Rzmir Şubesn 
ikinci kordonda Borıa clvanoda kendi bloa11oda 

TELEFON: 2363 

•••• 
HerUlrlfl Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Mftsait şeraitle mevduat kabul edilir 

H~ubat, ftzftm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· 
pıbr. Mallann vftrndunda sahiplerine en mftsa· 

it şeraitte avans verilir. 

Hilaliahmer Cemiyeti. lzmir Mer
kezinden: 

Hllallabuıer eaaı nizamnamealolo 88 locft maddeal mucibince, 
yıllık kongre 16 oobat 935 tarihine r11thyan cumarteıl gflatı 

ıaat 17 de Uluee-.iode yapılacağından cemiyete yazılı asanın o 

gflo kongrede bulunmaları ilin olunur. 11 12 13 14 15 .J.07 

Yerli Bıçak Ve Hassas Terazi 
imalathanesi 

Hüseyin Usta 
Hernevi bıçak ve el terazileri toplan ve pcraken· 
de ıipari~ kabul olunur. Terzi makasları, ziraate 
ait hemevi alAt imal olunur .• 

IZMİR Kantarcılar çarıııı No. 39 

Alameti Farika Horozdur .. 

-.ıı1111111111111111111111111111111111111111111nı11111111111111111111111111111111111111111111111' 

~lzmir Yün Mensucatı 1 = ::::; 
İ Türk Anonim Şirketil 
= - ~ ~ Bu mfteueee iki milyon iki yftz bin lira ser· ~ 
~ maye ile teşekko.I etmiş ve Di Oryeotal Kar· ~ 
= ~ 
- • ;;;iio!! 

~ pel Maoufakçöres Limited (Şark Hah) şir· 5! 
= ~ 
- ;;;iii"!! 

5 keline iit İzmir'de Halkapmardaki kumat fahri· §1 
§ kasını aatın almıttır. Fabrika hAtfta ~kilit ve §1 
5 tesisat ve mnstahdimini ile eskisi gibi 1 Klnunu il 
~ sani 1935 tarihinden itibaren yeni şirket tarafın· ~ 
~ dan itletilmektedir. Demevi ydn iplikleri, kumaş. 
~ battaniye ve çorap imal edilecektir. MamulAtmın 
5[5 emsaline faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edil· 
5 miştir. Bu mamulat Pqtemalcılar başında es i 

§ Orozdibak ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve 1 
2 satıt fabrika içinde yapılmaktadır. 
E (Posta kutuıu 127) (Telgraf adresi : hmir ı 
~ Sancak), (l'elefon numaraeı 2432 ve 3564 il 
5nıııınııııııııııııımııımııııuıuı11uım 1111111111111111111111111u11111mwıu1J1u§I 

Kışlada Mfls. Mev. sabn alına komisyo-
nunda ihaleleri ya ılacak ilAnlar 

MGıtahkem mevki aa. al. ko. nondan: 

Mlktan Cinıi Maham. bedeli Beher kiloıa· Teminatı munk· 
non tahmin kate akç•I 
edilen flatl 

Lr. K.r. Lr. Kr. Lr. K"r. 
Yerli cıva 3000 300 225 

Asker ihtiyacı için yukarıda cine n miktarı yazılı bin kilo 
yerli cıva ıçık ekılltme euretlle ıatıo alınacaktır. lhaleel 14.ıo• 

bat.935 pertembe gGotı eaat 15 te kıelada Mı. mT. ıa. al. ko• 
nanda yapılacaktır. lıteklller eartnameeinl her gtıo kıılada Mt• 
m•. ıa. al. ko. nunda görebilir. Ekelltmlye lıtlrak edeceklet 

ihale gtınG 2490 aayıh arthrma Ye ekelltme kanunuoan 2. ol 
ve 3. cll maddelerinde yazılı veılkalarla birlikte komlıyoadl 
hHır bulunmaları. 29 3 8 13 310 

111111111 
• • 
IZMIR 

Esnaf ve Ahali bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : İ Z M 1 R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turgutlu 

Alaşehir, Tire •. 

Herttlrlft Banka Muamelatı Yapar .• 

Bir aeaellk mevduata 
" 6 Altı aybk ., " 4,1·2 

Vadesi• heaabı carilere ey. 4 fal• •erir. 


