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Kar Yağıyor, 
Fırtına da Var! 
Tren ve Vapo~lar G& 
cikerek Gelehili,orlar. 

Anrerik Deniz 1' v~et• 
lerine Tahsisat Ayırdı ••. 

~ f81arlmilıde •• 
baftlide deYaa tıblekte olan mu• 
tedil han ~l,ir• d4tlifmJı v• 
ao8umoıt.ur· Akdmiade .Wdetli ~ 
tuıalar hctk4m ılnnekte Ye Upk'Ja 
Buıchrma ~ılbDa br y . ........... 
Fula kar ykf1Dda db Bandına .. : 
dan plea et1pın rolella plelril· 
miftir. t.waltul'dan Bandırma'ya 
gelmit ve eklJ>r ee yolca prirmiı 
olu yapar Badııma iebleaiue 
yaupmadığı için yelcalarla polla 
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Eroin F ahrikası 
Zabıta Istanbul'da Yeni Bir Fab

rika Keşfetti. Birçok 
Kimseler De Tevkif Edilmiştir. 

Ağır Ihtili lar Pekilzdır. Mektebler 
Cumartesi Gono Açılacak .. --Grlb .tgıaılllll .,on ...tyetl 

hakbada oehtlmla •hhıt 'fe iç· 
tlmat maHeaet mGdllrtl dok· 
tor S.y Cndet Sancofla din 
bfr mahanlrlmlH ıa lmahatı 
~ermlttir: 

- Grlb dnam etmektedir. 
8-unla beraber on gla n 
'felkl tfddette deiUdlr. Y urdaa 
birçok yerlerinde girilen 
ba hutalıt-n lsmtr'de 1eyri 
çok ıeUm gitmekte •• •ahim 
lhtlYtlan pekh ıOrllmektedlr. 

- Grlbla drayet tanlan 
etnfaada matbuatta çakmıı 71• 
atlar ,.,, Batıt ba r••du ara· 
•ada mpana teını, llcllbam 
•ıre ile alaba olmıdıtı, 
handa huale gelen elektro' 
mayetlk tebeddlllttla Hlgan ,_la hakkında bir de makale 
g.,ıllmltt8r. Ba hunltakl mi· 
taleamı IM41h? .. 

- Sıibk lılerbai alakadar 
edea her 7n1yı namı dikkatle 
okama\tayıa. Ballllt mahiyet· 
te •e fakat ilmi bnkterde 
olan bo yıı yı da okadam. 
Doktor Bay Abdi Mahur 
eaaen dalremlsce balkı ıana· 
lıa 6jltlere riayeti ehemmi· 
yetle ta'ftlye etmektedir. 

Mı•aıeaıa llml karekterl 
olmau ldbulle, her ne a.r 
bu Nylecllr denllmltH de alga· 
nın haıaUmın behemehal elek· 
tromanyetlk tebeclcllllere tabi 
babıadata f lblal 'feretillll.S 
mtlmkhdllr. 

Grip; benurlerl 'fe1' lıeiaa• 
gl bir hutıbp. t.itbllll .. •I· 
gın halini almauira amtUe· 
rlnin değil, •lleMWltdr. Ba 
mllea4Lllt amller ..., ...... 
ba y ... da llkıohmD ....,o. 

-&oa.llMI,...._ 

Olüm Kanunları 
Y i •.-&.!L- ~-·· 1.-1. en w;an&ll--. ,_ • ~- DefN -..yenaL 
Yeni tefrikanam tok laeyeoanlt, çok eazibdir. Mut· 
laka taklb edlals. 

&lam Kanunları 
Yamt (ANADOLU) da .. 
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• Amerika enız 

Kuvvetlerine 
Tahsisat yırdı . .............. __ _ 

- Başı l inci eahlfede -
dırlık büdçesl için konmuş 

olan üOO mllyondıın alınacak. 

tır. Fearlharbur'da ceelm ve 
sahih bir havuzun inşası için 

on milyon, Panama kanalı hav· 
zasında yapılacak re vzlat için 

2 milyon ve h rb gemilerinin 
tecbfzatı f çln 6, 110,000 dolar 
tahsis edilecektir. 

1 alya, Şiddetli 
Protestolarda 
Bulun u .. 

--~ ............. __ _ 
- Başı 1 inci sahlf ede 

mek teşebbfisünde aela bulun 
mamıştn. 

25 tarihinde Gerlogabi el· 
varındaki hidlselerden yana da 

Habeş tebliği şu :malllmatı ve· 
rlyor: 

Yolnız tüfekle müsellah 25 
klşlllk bir Habeş devriye kolu 

mitralyözlerle milcııhbez İtalyan 
kıtaatının aarrozuna uğramış· 

tır. İmparatorun evvelce vermiş 
olduğu emre tamamen riayet 
olunmuş ve henogl bir devri ye 

kolonun garnizon kararg4hın· 
dan iiç kilometre öteye gitme· 
mest emredilmiştir. 

Habeşistan'm fikri 
Romo, 13 (A.A) - Hubeşfs· 

ten maslahatgüzarı bay Afverk 

Royter ajansı muhabirine de· 
mfşti ki: 

İtalya ile Habeşistan arasında 
bir herb çıkacağına şahsen lbtl· 

mal vermiyorum. Bu mee'elenin 
muslihane bir tarzda halli mfirn· 
kon olmahdır. 

Mnamaflh bay Ah-erk hükfı · 
metinin bilcümle aykm meta· 

libl reddetmek azminde balan· 
duğunu de eöyledlkten srmra 

eu suretle sözüne devam etmiştir: 

- Vaziyet şudur. Eğer İtalya 
ulusal vek'asındırn ötürü bizden 

tazminat istemekte ı rar edecek 
olurlarsa ki . Tarafımızdan ee· 

hebfyet verllmlyen hu vak'a 
esna ında birçok Habeş telef 
olmuştur· ve eğer lıalya biiku 

metl ulu ala kadar olan aruzf . 
nln kendi malı bulunduğunu 

iddia ederse bizim bu esaslar 
üzerinde uzlaşmamıza lmkio 

olmıyacaktır. Ve o zaman tek 
rar uluslar km umana müracaat 
edeceğiz. 

Londra, 13 (A.A) - Mus 
sollnl tarafından Babe~fstau'a 
4 maddelik kat'i bir talebname 

verUmlş olduğuna dair çıkon 

haberleri İtalya büylik elçiliği 
kat'iyen tekzip etmektedir. Bu 
şayi lor geçen ilk kıinunda Ua· 
inal hadiselerini müteakib ser· 

dedllen metallbfn mübalağalı 
akislerinden başka birşey de· 
ğlldlr. 

ltalya 'nın endJ bayreğımn 
baş açık eelamlanmosım iste· 
dlğlne dair olan şayiaya gelince, 
esasen bütün Habeş askeri ve 

kabile balkı be~ açık gezer, 

denlllyor. İtalyan tebaası yerli· 
lerden 5 neferin hayatına mal 
olım eon hddlsclerden ötürü 
şüphesiz tazminat istenileceğine 
dair olnn haberin sıhhati teyit 
edilmektedir. 

f 
Hal evinde 
l{onferanslar 

--~-......... __ _ 
Munllirn Bay Milat ternfm· 

dan cuma günfi sant onbeşte 

Balkcvinde "lnkılıib Tarihi" 
mevzuu etrafında bir koofe· 

rana verilecektir. Okurlarımıza 

bu çok değerli koııferaneı 
kaçırmam larını tevsiye ederiz. 

G lfJJ lFil lÜI ifil T ~ o y @) ~ o (g lYI y lYI m o @) lr o 1 Gonnn 
• I KftçDk 

50 Bın Asker Topladı ar Tayyare ı'=zm:::::::::ir=Sa=yı==avı~. 
Cemiyetinin B. H. Aksoy Getdı ----------------------.. ----------------------

Hah eş ududundaki Hazırık llabeş- Kuruluşu .. 

leri Korkutmak için Yapılıyormuş 
Ankara, 13 (Hususi) - On 

altı ıubatta tayyare cemiyetinin 
kuroluşuncu yıldönOmfi tes'it 

edilecektir. 

_______________________ .. ____________________ __ 

Yoksa ltalya'nıo Büyük Harekete Kudreti Yokmtış 
Mekteh İstanbul, 1~ (Hususi) - Buraya gelen haberlere göre ltılya Habet hududunda kuvvetlerin 

toplanması devam etmektedir. Habeşistan hudutta 50 blo asker toplamıştır. 

Kitabi arı 
Istılahları .• 

İtalyan gazeteleri, İtalyanlar tarafından Habeş hodudunda yapılan hazarhğın, Habeş'leri kor· 

kuımak için olduğunu, parasızlak yüzünden İtılya'nın btıyOk bir harekete girişecek vezlyette 
oJmadığını yazmaktadırlar. ------........................ _____ _.....__ İstanbul, 13 ( Hueuei ) -

Mekteb kltablarının 11t1lfi.hları· 

nın ôz Tarkçeleştlrllmedl için 

dil korumu, yedi yüz riyaziye, 

283 ziraat, 99 tarih ıstılAhı 

bulmoıtur. 

Bir Eroin Fabrikası Bulundu. Bay Mitler 

Tevkif Edilenler Arasın- Sar'a Gidiyormuş 

da Mühim Kimseler Var. 
İstanbul, 13 (Hususi) - Arnavut köyüode bftyük bir eroin 

lnbrUtosı keşfedilmiş ve bazı kimseler tevkif edilmiştir. Tutulan 

arasında mOhlm şahsiyetler de vardır. ----+·--·---
Türk- logiliz Ticaret Müzakeresi 

Ingiliz Sefiri Müzekere-
ler için Ankara'ya Gitti .. 

Ankara, 13 (Hususf) - Bir müddet için tehir edilen Türk· 

lngilfz Ticaret muahedesi mfürnkeusl için 1ng,llz sefiri Auka· 
ra'ya gitmiştir. 

Afyon f{açakcılığı 
Tahkikatı Devam Ediyor. 
Biı· Suçlu, Kumusyoncunun Kaba

hati Olmadığını Söyledi. 
~~--------~49----~~--Almen bandıroh Derince 

vapurunda Bal"auaya kaçak 

olarak sevkedlllrken bademlçl 

sandıklara içinde meydana çı· 

karılan 180 kilo kuçak afyonu 
hazırhyanlar ve kaçırmak isti ....................... 

Grip Salgını 
Ne Halde .. 

- Başı 1 inci yüzde 
manyetik Amiller de vardır. 

Esasen balkın eoğlık bakı· 

mmdnn alması gerek olan ted· 

birler torofımızdan resmen i14n 

edilmiş olduğuna göre hususi 

ve ilmi bir yazının bl:ılm tnv· 

elye etti ğlmlz tedbirleri tekzlb 
ve} a ı:aks mahiyetinde olmıya· 

cağı ve esasen makalenin son 

cümlelerine nazarı10 da olma· 

dığı aşi Ardır. Ôğüdlere riayetle 

hastahktan kaçınmıya savaş ve 

hunlara rağmen hastalanınca 

hekimine müracaat en doğra 

bir hareket olur. 
• • • 

Grib salgını yüzünden vllı\· 

yet sıhhat meclfel kararlle bir 

haf ta kapalı lan Jzmlr'dekl bü· 

yük ve kftçük mektepler önil· 

müzdekl coınartesl günü açıla· 

cak ve derslere başlanacaktır. 

Grib eolgım yüzOnden mek· 

teplerln bir mOddet daha ka· 

pah tutulması muvafık görüle· 
ceğl hakkında bazı şayialar 

vıırea da yaptığımız tahkikata 
göre bu şayia asılsızdır. 

Mekteblerfn açılmasından 

blrgün önce her mektebte eaaelı 
temizlik yopılrnası, pençcre 

ve kapılımn açık bırakılarak 

dershanelerin iyice havalandı· 

rılması, dershanelere mazot 
v va lizol e1kıloıası vr mekteh· 

yenlerin lhtieae ıorgu btklmlf · 

ğlne verfldllderlni ve tevkif 

edildiklerini yazmıttık. Afyon 
kaçakçısı Jojef Pardu ile Leon 

Matalon ve Davld Abalof ve 

kaçakçılık vak'asına va!ıtalık 

etıtıekle suçlu kunıuıyoncu bay 

Oaman Nuri ve tenekeci Bohor 

l•'rango dün tekrar fsticvıb edil· 

mlşlerdlr. 

Hapishanede bulunan Jozef 

Pardo; sorgu h4kfmt Bay Fa· 

zıl'a haber göndermiş ve tek· 

rar fstlcveb erlilmeeinl istemiş· 

tir. Tekrar isticvab edilen af. 
yon keçakcısı; vak'ada kumu&· 

yoocu Bay Osman· Nurl'ye ilk 

defa suç atfettiğini halbuki bu· 

nuo doğru olmadığını söylemiş: 

- Şimdi hapieaneye düştüm, 
doğrusunu eOyllyec~ğln. Bay 

Osman Norl'nln kabahati yok· 

tur. Onun sandıklarda afyon 

bulunduğundan haberi de yok· 
to. Bunu ben yaptım. 

Demietlr. Suçlolann duruş. 
malarıoa yakında başlanacaktır. 

Bay Ziya Gitti 
Ökoooml Bakanlığına bağlı 

vildyet kurumlarının teftişle· 

rJoden bir kıemı bitmiştir. 

Şehrimizdeki kurumlara tetkik 

eden müfettlt buy Ziya da don 

Afyon tren ile A ıı kara 'ya git· 
mlştlr. 

terin açılacağı cumartesi günü 
umumi bir yoklama yapılarak 

hastahk yüzünden gelmemlt 

olan çoçokların sayısının bildi· 

rflmeel maarif müdilrlüğilnden 

fzmlr'deki bOyük, kOçfik bOtün 

mektebler miidürliik lerln~ bir 
blldlritnle btldirilmiştlr. 

Sar'da ökonomik 
Durum Fena Gidiyor 

Sarburk, 13 (A.A) - Alman 
cebhesl idare mehaf llf Alman 

başbak anı boy Bitler birkaç 

gün kalmak üzere 7 martta 

Sarbroka geleceğioi haber ver· 
mektedlr. Hltler Sar havzaemı 
ziyaret edecektir. 

Berlln, 13 (A.A} - Havas 
muhabirinden Sarın Almanya· 
ya rftcuo mezkılr makamlara 

endişe veren blrtalQm ökono· 
mlk mes'eleler oyandırmışttr. 

Alman ökonomik mehafiltne 

hitabeden bir beyannamede 

Alman ökonoml odası bakanı 

bay Evlt Haker, Sar t1ınaatının 

ba~hca mahreçlerini kaybede· 

ceğinl kaydetmekte ve tftccar· 
dan müetahell4tımn eatışım hl· 
maye etmelerini ve hasseten 

yerli eınaata >"ekabet edebllt!c~k 

Alman emtiasını Sar huvzaeına 

yağdırmalarını dilemektedir. 

Vergi 
Tahsilatı Şekli 

Ankara, 13 (Hususi) - Vergi 
tahsil şeklinde mühim ıslllhat 

yapalacaktır. 

G. Fahreddin 
Jstanhul'a Geldi. 

İstanbul, 
İran-Irak 

13 ( Hususi ) -
hudnd ihtllıifını 

tetkik ,,den General Fahreddin 
bugOn şehrimize gelmiştir. Bo 
hodud işine ald karar, Anka 

ra'da teeblt edilecektir. 

Gaz Maskesi F ab
ri kası Yapılıyor. 

lstanbul1 ıa (Hususi) -

Hllaliahmer gaz maskesi fahri· 
kusının inşaatı ihale edilmiştir. 

ltalyan'lar Çok Mikdar
da Balık istiyorlar .. 

Kredi Açarlarsa, Körfezdeki Müca
dele De Temin Edilmiş Olacak .. 

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

Körfezdeki köpek balıklarile Jfrayn kadar kredi temini Is· 

mficadele için ~balıkçılor cemi· teumeal kestlrilmişdr. 

yeti Ökonoml bakanlığından Bu teklifi Tftrkof le Ankara 

avlanmıya yer1yacak motörler merkezine bildirmiştir. Bu tek· 

satın almak üzere kredi temini dlrde körfezdeki köpek balık· 

istemişti. Bakanlık tetkiklerine tarını do toplamak imkAnları 

devamdadır. da bulunmuş olacakttr. 

İtalya eahlllerlnde halık iZ· Misafir Talehe
dır. Muhtelif yerlerdeki bnhk 

konserve fabrikaları; İsveç, Nor- (erin TedkikJerİ.. 
veç ve Porteklz'den taze balık 

getirterek konserve yapmakta· 

dırlar. F'akat mesafenin uzaklığı 

yilzünden balıklar bayatlamak· 

tadnlar· Onun için İtalya 'da ki 

yedi konserve fabrikası namına 

T6rkoflsin Ankara merkezine 

müracat edilmiş ve ltalya'ya 

Şf mal memleketlerinden daha 
yakın olan Türklyu'den taze 

balık ithal edilmek istediği 

bildirilmiştir. 

f tal yı konserve fabrikatörleri 

bilhassa ton balığı ile trança, 

kaplombaa ve köpek balığ• İs· 

temekte ve : bunların hal yan 

vapurlarlle naklini şart koş · 

maktadırlar. Türkoffe; İzmir 
Balıkcılar cemiyetinin bu mil· 

hlm müracaate dikkat nazaraoı 

celbetmletlr. Cemi yet idare he· 

yeti bu mra'eleyl tetkik etmiş, 

neticede lstenlldfğt miktarda 

taze balık ve kaplumbannın 

temini muvafık görülmfiştür. 

yalnız bunun için fabrikatör. 

lerden İzmir'de bir bankadan 

balakçılar cemiyetine 50,000 

Dnn Menemen ve 
Bergama'ya Gittiler .. 

Şehrimizde mieaf lr bulun· 
makta olan yüksek ökonoml 

fakültesi tılebcıdoden 37 gene 

dün sabah 1 ki otobüsle, 

başlarında muallimleri Bay To· 
go bulunduğu halde Menemen 

ve Bergama'ya gitmişlerdir. 

Geneler, l\lenemen'dekf men· 

kütaşe bir çelenk koymuşlardır. 

Bergama'ya giderlerken yolda 

ioşanh iki ay sonra biterek 

nakli vesıtalarma ve yolculara 

açılacak olnn büyük Gediz 

köprüsünü görmüşler ve Ber· 

gama'da da eski eserler müze· 

sini, harabelerini ziyaret et· 

mlşlerdlr. 

Mleaf ir geneler, akoam Ozeri 

gene şehrimize dönmüşlerdir. 

Bugün de şehrimizde bazı mü· 

esseseleri gezecekler ve akşam 

üzeri denfzyolları işletme lda· 

resinin Ege vapuru ile İsten· 
bul'a gideceklerdir. 

lzmir saylavı Bay Hamdi Ak· 
soy diln Deniz yolları işletme 

ldareeluln Karadeniz vapurUe 

İetanbol'dan şehrimize gelmltı 
vapurda birçok arkadaşları ta· 

rafından karşılanmıştır. 

Mektehlilerin 
Yardımları .• 

Buca Orto okulu kollar ku· 
romu tarafından, Marmara ve 

havalisl zelzele feliketzedeler)oe 

yardım olmak Dıere talebedeO 

toplanan 1672 buçuk kurot 

Blltlllabmer gençlik derneğine 

yatmlmıştır. Genç mekteblllerlo 

bu hareketini takdirle yaz•f 
.ve kendilerini kutlular1z. 

C. H. F. Esnaf Ve 
işçiler Birlikleri 
Tek Çatı Altında 
Toplanmıya haşladılat 

C. B. F. esnaf ve işçi bit· 

ltklerl için Birlncl Kordon'dl 

' Pasaport btnaeı karşısında btl· 

yük bir bina tutulmuştur. Btl· 

tün birliklerin bu blnade ayrı 

ayn daireleri bulunacak ve bO 

suretle birlikler tamarneu bir 
yerde toplanmış olacaktır. BI· 
nanan nlt katında bir eczahane 

ile birde diepanser bulanı· 

cakhr. İşçiler ve esnaf lardl• 

veya ollelerl halkından ha1tal•· 

nanlar bu dlepanserde bakılı· 
cak, eczahaneden hasta ltçllerl• 

ilaçları parasız, basta esnafı• 
ilaçları da yanm ücretle veri· 
lecektlr. 

Binaya bütün birlikler yer• 
leştlktcn eonra davet edUece~ 
zevata açılma merasimi yapılı• 

caktır. 

Bay ilmi 
Şehrlmb Nafıa mfiesseseteıl 

komiseri Bay İlmi; dün At· 
dın'a gitmiştir. Ondan Deni•· 

llye gidecektir. 

"Milliyet,, 
"MİLLlYET,, arkadaeımuı o• 

yaşına girmiştir. Çıktığı gilf" 

denberJ yord ve ulusa faydıll 
olmıyn çalışan değerli arkaclli 
şımızı kutlular, uzun limürlel 

dtlerfz. 

Bay Asım 
Şehrimiz müddeiumumisi bl1 

Asım'ın letanbul müddelua:aO" 

mlllğioe tayin edildiğini letuob~ 
gazeteleri yazmaktadırlar. Y., 
tığtmız tahkikata göre b" 
nüz resmi bir bildirim g•1 

memlştlr. 

itizar 
Yazımızın çokluğundan 

gillz Casusları) tefrikamız• 

yamadık. Özür dJlerlz. 

ŞUBAT 
1935 

Ka81m 
99 

14 
Peı'şemhe 

Arabi 1353 
10 Zllkade 

Ev kat 

Güne~ 

Öğle 
İkindi 
Akşam 

Yaw 

Jmsak 

Ezanı 

l,li 
6,45 

9,40 
12 
1,32 
11,37 
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Bulgar Gazetelerine Görel ~ G lÜ ll'il lÜ ifil ş a ır <dl lY y lY m o ©l ır o 1 
Bulgaristanın alkanlar- '"".._. 

'işaretler ' l{end l(urultayı Dag~ ıldı 
daki Bugünkü Durumu •. Yüksek ' 

''Yugoslavya ile Anlaşmak, Güclü 
o 

Bir Feragat Belediyeden Taksitle Arsa Alanlar· .. ... . 
Bir idare Kurmak Lazımdır. " 

--------------- dan Ne Kadar Faiz Alınacak? ornegı. 

-----·· ·---
z i memleket arasında anlaşma si· Sofya'da çıkan ora g0t:etee Vilayet mumi Meclisi eeçi· 

••Bulgaristan 'ın mevkii~ başlığı 

ile neşrettiği bir makalede dl· 

yor ki: 

Bulgariatna, Balkan yarımada· • 

ınıo ortasında bulunmaktadır. 

yasa.ına devam olunmaktadır. » 

demişti. Bu beyanatı büyük 

bir sevinçle eelimlarız. Fakat 

diğer taraftan bu iyi ko~şuluk 
mftnasehetlerlnin çabukça iyi· 

leştlrllmesf lilzumunu da hatır· 

latmak isterim. 
Dnevnlk lee şn mfilaleada 

mi, Tiirkiye'nin her yerinde, say· 
lav seçiminden bir gün sonra, 
yani cumarıeai günü yapıldı. Öde· 
miş"te iec, vaziyet başka türlü 
olmuş, uzak yerlerden gelen ikinci 
seçmenlerin dilekleri üzerine, Vi
lıiyet lf mumi Meclis seçimi cuma 
günü yapılmıştır. 

Bu me 'ele hııkkmdo, C. JI. 

Kenı kurultayı, don öğleden 

sonra saat 16 da doktor Bay 

Behçet Uz'un boşkanlığı altın· 

da toplandı. Geçmiş zabıt üye 

!erden kAtlp Bay Kemal Ta

lat tarafından okundu ve aynen Şimal sınırını teşkil eden Tuna 

nehri Bulgarletan'ı o ta Avro· 

pa'ya baghyor; diğer tarafran 
Bulgaristan, Vlyana-Budapeşte· bulunuyor: 

İki memleket araamda mual 

F. Vilayet heyeti hııekanı Yozgat 
saylavı Bay Avni Do~an'ıo, ANA· 

kabul edildikten sonra müzakereye 

geçildi ve 933 yılı kafi hesap 

mazbatası okundu ve tayini 

esami suretHe reyt' konarak bir 

reyi müstc:okiCe karşı 'li reyle 

onaylandı. 

Belgrad Sof ya İetanbul-Asya yolu 
lakta bulunan mes'el,.ler biı bi 

rint müteakip halledilecektir. 

Evvelti ufak işler müsbet neli 

celere bağlanacak ve ondan 

eoora daha karışık mes'elelerio 

halline geçilecektir· 

H üsnfinlyetle bunların hep 

sinin halledileceği ve iki mem· 

leket arasıodıı normal eiyıssel 

münasebtıtlerln lmşlıyacağı mu 

hakkaktar. Siyasada mucize 

yoktur. 

İkt memlekcılo mcnfaatl!!rlne 

de lıürmetkllr bulunmak ve 

anlaşma yolunda samimiyetle 

yürünmek suretlle her halde 

iki memleket fçln de iyi olen 

: DOLU'ııun dünkü eayısında 
bir bildirimi çıktn. Bu bildirim· 
elen öğrendik ki, Ödemiş'ten Vilıi· 
yet Pmumi Meclisi üyeliğine se· 
çilen arkada§lar, seçim günü üze
rinde yapılan yanlışlıktan doAan 
vaziyetin düzelmesi için yedek· 
lerle birlikte istifa etmielerdir. 

Bu harekeı, J•'ırka <lisiplinine 
hağhlıgın, feragatin yüksek bir 
örneğidir. Bu hadiae kar§ı ında, 

lıüıün Fırka1ı arkadaşların büyük 
lıir memnııniyet duyduklarına biç 
şübhe etmiyoruz. Yalnız Fırkalı 

değil, }<'ırka hal'idn.:le bulunan 
yurddaşlarımızın bile bu }ükeek 
hağlılık ve feragat hareketini tak· 
dirle kar~ıladıklarana inanıyoruz. 

üzerindedir. Roğazlat, Rodop 

dağlarının eteklerinin biraz or· 

taeıodadır. Tuna, Bulgarlstan'ı 
Romanya'ya bağlamakta, Sıra· 
ma, l\lesta ve Meriç nehirleri 

ayni znmanda Elen ve Tiirk 

topraklarından da geçmekte, 

Norava vadisi ise Bulgarlstan'la 

Nf ş ve Belgrad arasında mu va· 

sala huuını teşkil eylemektedfr. 

Bulgaristan, İtalya gibi bir y~ 
rım ada değildir ve bu sebepten 

dolayı böyflk bir sahil müdafaa 

terılbatına ihtiyacı yoktur. Bul · 

garfsıan, bir kısmı Avrupa'da 

diğer bir kısmı Asye'da bulu· 

nan Uusya'ya da benzetilemez; 
ahmışbeş milyon oüfu@luk Al· mü bet neticelere varılacaktır. 

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

Atatiirk' iln l•'ıtkıısına hağlı 

olaıılnr, Fırka yasasının buyruk· 
lanna da ayni derecede kuvvetle 
hoğlıdırlar. Türk ulusu, bunu her 
zaman ve her fırsatta isbat et· 
miştir ve etmektedir. Hu bağlılığa, 
feragat denen çok yüksek haelet 
de katılınca vaziyet çok başka 

oluyor. İştt>, son Ödemiş hadisesi, 
ulus ve yurd işlerinde yurddao· 
lardan beklenen feragatin en canlı 
ve en ) ükeek bir örneğidir. 

Bundan sonra Bi numarl\lı 

adadan arsı almıt olanların, 

geçen celsede be le diye başkao· 

f.ğına vermiş oldukları latldaya 

dek nizam encümeninin maz 

batası okundu. Üyelerden avu· 

kat Bay Mustafa MQnlr, 9:10 
yılından önce ıakehlr. arsa alan· 

lardan borçlarını pı-~i ıhın ver· 

mek lstlyenlere kolaylık göste 

rilme.i ve bu gibllere yüzde 

4 iskonto y11111lmaeı hakkındaki 

şifahi teklif t yazı ile yapıldı 

ve reye konarak kabul edildi. 

Bundan eoora, belediye zabıta 
memurlarından 61 sayılı Bay 

Bamdi'nio, sanantoryoma gön· 

derilerek tedavi ettirilmesi hak· 

kında sıhhat encQmeaf tarafın 

dan verilen mazbata okundu. 

Belediye başkanının lzabatındım 

aonra üyelerden müh~ndls Bay 

Aziz, göz doı tora Bay Mitbat, 

doktor Bayan Saada, Bay Suad 

ve bay BOsnil söz söylediler 
ve bu memUt'UD sanatoryoma 

manya 'ya da benzememektedir. 

Bulgaristan, küçük, zayıf, 

nüfusu altı mlJyoo ya var ya 
:yok bir memlekeuir. Büyük 

devletlerin lükslerini yapamaz. 

Diğer taraftan kc>mşulımndan 

da ayrılmaması ldzım gelmek· 

t edlr. Bu halde bizim için ya· 

pılacak yegdne le, ulusal ve 

eoysal bir teeanftde dayanan 

kuvvetli bir idare vQcude getir· 

mektlr. 

Bulgar· Yugoslav 
IMnnaselıctlcri: 

Bulgar gazeteleri, son yazı 

larında Bulgar-Yugoslav müna· 

sebetlerine temas etmekte ve 

iki memleketi birbirinden ayı· 

ran mes'elelerlo halli için iki 

mPmleket murahhasları arasm· 

da yakında yapılacak olan mü· 

zakerelerl sellimlamaktadır)ar. 

Slovo gazetesi diyor ki: Son 

aylar içinde Bulgar · Yugoslav 

münasebetleri bir tevakkuf dev· 

resi geçirmekte idi. Vakıa iki 
memleket arasında bir anlaşma 

yapılması f lkri her iki ulu~ca 

kabul edilmiş bulunuyord~. Fa· 

kat bu anlaşmanın mahsus bir 

hale geılrflmeai kabil ola mı· 

yordu. Halbuki bankalarda ha · 
rış havasının tam bir surette 

yapılabilmesi için bu anlaşma· 

dan daha mfihl m hl r anlaşma 

tasavvur olunamaz. Bundan 

dolayıdır ki Lir bahaya kadar 

başlayacak müzakerelerde müs 

bet neticelere varılmasını hü· 

Ulu kuvvetimizle temenni ederiz. 

Nfr gazetesi de mOteve ffa 

Kral Alekaandr'ın Sofya'yı zl. 
yaretl esnasında iki memleket 

dış işleri bakanlarının almış 
oldukları kararları hatırlatıyor 

\'e bu kararların iki memleket 

hakkında ne derece sevinçle 

k1rşılandığını tebarüz ettirdik· 

ten sonra diyor ki: 

Arada kral Alekeandr'ın ve· 

fatı gibi hadiseler dolaylelle 

bir tevekkuf devresi geçmesine 

raAmeu iki ulusun fiklrlert de· 

ğlşmemlş ve hOkumetlerln dü· 

şQncelerl de ayni olarak kal· 
mışbr. 

Yugoslavya eJçfel geçen gfin 

bir beyanatında «İki komşu 

Büyük Ulus 
Kurultayı Baş

kanımız Gittiler .. ___ _. .... ._ __ 
Feragat; olgunluk, ilerilik ali· 

metidir. Yurd ve ulus iılcrinde 

vazifo alanlar, icabında feragat 
sahibi olmayı ela bildikleri gün, 
işlerimiz, istediğimizden iilli olur. 
Memnuniyetle görüyoruz ki, yurd· 
daşlarımız1 hu alanda da olgunluk 
göstermektedirler. llüyiiklüğünü 

yaradılı~ından alan Türk çocuk· 
larındnn beklenen de budur. 

ggoderllerek tedavi ettlrilmcsfni 

lsıediler. Söz söyleyen ftyeler. 

bt.ledlyenin, memurları fizerlnde 

çok haeaas olma9ı ve bunların 

sıhhatlerine yakından al4ka 

göstermeai lQzumaoda ıarar 

ettiler. !Ju sözler Ozerlne 17 
~ fivenln imza ettikleri bir takrir 

lar, ihracatçı tacirler, şehir •e'-..:::=:=====::::;;;;;;;;:;;;;;;;~~==~'==:-::==:..-------
vlltiyet mecllei azaları tarafın D c d 1 • ç k 

- Ba~ı 1 inci yüzde -

Antalya saylavı bay Rasih, 

Bayezld eaylavı bay Halid, 
Balıkesir eaylavı bay Hayreddin 

ve 1 parla eaylavı bay Kemal 

Turan, belediye başkanı Dr. 

bay Behçet Uz, er11nlytıt mü· 

dürü bay Feyzi Akkor, Ticaret 

OıJası haşklnı bay Hakkı Bal· 

cıoğlu, baro baı,kanı avnkat 

Mustafa Münir, birçok doktor· ** 
dan karşılanmışlardır. enizden ese erı ı a-
Sayın baekan; istasyonda Mker, 

polis müfrezeleri tarafından 80· rılan ZavallılqrTahkı· • ... atı 
IAmlonmış, kendilerini teşyi eden -..t ~ 
zatların ayra .ayrı ellerini sıka· 

rak Aydın posta trenine eklen· 

mlş olan hususi salona girmiş 

lerdir. Tren l!&a~ 8,05 te istas 

yondan hareket eımtş ve soym 

başkan ealonon pençereslnden 

ıapkasUe kendileri nl teşyi eden 

zevatı tekrar eelıimlamışlardır. 

General başkana Vali Gene· 

rol Kazım Dlrlk ile Bay Hay· 

dar Rüşdü ve ref ikalau1 Ue· 

nlzli eaylavı Bay l\lazhar Mü· 

fld, Antalya saylavı Bay R11sih, 

Beyazıt eaylavı Bay Halid, Ba · 

lıkeslr saylavı Bay Hayreddin 

ve Isparta eaylavı Bay Kemal 

Turan refabt .. etmektedirler. 

Sayın baekanımız dan ve 

dün gece Aydın'da kalmışlar· 
dır· Bugün Aydıo'dın Denizli· 
ye hareket edecekler, bir gilo 

ve gece Denizli'de kaldıktan 
sonra Burdur yola ile Aotal· 

yaya gideceklerdir. Aotalya'da 

iki gün kalacak olan sayın 

başkan General Kazım Özalp; 

gene ayni er.yahat yolundan 

şehrimize dönecekler ve intibah 

def relerini görmek il zere bura· 

dan Bahkeslre gideceklerdir. 
• 

• • 
Aydan, 13 (Hususi) - Bü· 

yftk Ulus Kurultayı başkanımız 

General Kıizım Özalp'le refı 
katlndekf zevat, bogünkQ trPnle 

Son Günlerde Çok Ourğun, Biri 
Diğeri De Parasız imiş .. 

-·--Belediye et takip memuru pıuar'da denlıı: kenarında ba· 

Bay Hacı Süleyman oğlu Alt lundogunu yazmıotık. On. on· 

Rıza ile Tepeclk'te Terıi Ma· bet gündenberl ortada görül· • 

nisa'h Bay Mehmed Nurl'nin mlyen ve aranmakta olan bu 

cesetlerinin evvelki gün Halka· iki klı,fden Bay Ali llıza'oın 
- son gOolerde çok bOyfik bir 

şehrimize gelmiş ve hararetli 
teeesOr lçf nde bulunduğa tesblt 

bir şeklide karşılanmışlardır. 
edilmiştir. Memleket baltane· 

istasyonda asker, jandarma 
sinde cesedine otopsi yapılmış 

DJüfrezeleri Ue sayın mlaaf iri· 
ve yüzOnde bir bere ile kabur· 

mizln geleceğini duyan kadmlı, 
ga kemiklerinden birinin kml· 

erkekli bir halk kaf fleel bu 
mış olduğu teebh edllmfı,tlr. 

lunuyordu. 

Büyük mi saf irf miz ve arka· 

daşları alkışlar arasında JndUer 

ve milesseaeler namına kendi · 

lerlnf karşılıyan zevatın elle· 

rint sıktılar, halkı selAmladılar. 

General başkan Mraz ııonra 

hükumette valiyi, askeri ku· 

mandanlığı 1 belediyeyi ve fır· 

kamızı ziyaret buyurdular, ko· 

no~malar yaptılar, malumat 
aldılar. 

Şehrimiz belediyesi bOyük 

mlımf frlmlz şeref ine bu akıam 

bir ziyafet vermiştir. Aydın ı 

hlar General K&zım Ôzalp'ı 
aralarında görmekten doğan bir 

sevinç içindedirler. 

Cesedin denizden çıkarıldığı 

sırada ağzında görülen kan hu· 

laşığının kaburga kemiğindeki 

bir kırık yüzftnden ileri geldiği 

tahmin edilmektedir. Bay Ali 

Rıza ihtiyar ve kendi halinde 1 

bir ıattı. Klmaeye fenalığı olma 

mışta, bo itibarla bir cinayete 

kurban gitmiş olmasına ihtimal 
verilmemektedir. Bir gece kör· 

fez vapurlle 1zmlre gelirken, 

yahod İzmlr'den Karoıyaka'ya 
geçerken yukarıdan dilomfio ol

ması ve o sıradı yüzü ile göğ· 
silnün vapurun bir tar,.Jına 

çarpmış bulunaıaeı muhtemel 

görülmektedir. 

Son zamanlarda kırk llrı 

okundu ve derhal kabol edl 

lerek 61 sayılı bay Bamdl'oln 

Hnatoryoma gönderilmesi tenslb 

olundu. Bundan aonra ltfrlye 

oin, civar köyleri~ nahiye ve 

kazalar da çıkacak yangınlara 
gldib gitmemesi hık.kında nl · 

zem encümeninin mazbaras1 

okundu. 

Nizanı rncOmenf; bt.lediyeler 

yasasına göre lzmfr itfaiyesinin 

lzmlr'e mOobaeır olduğunu ve 

frkat, tehlikeli yangınluda ci· 

var k/\yleri y11rClımeız bırak· 

mak gf bl bir hareketin de lo 

eani olmadı~ını Heri Bürüyor 

ve fevkal4de h4dieelerde vilayet 

makamının göııt~recf'ğl lüzum 

üzerine itfalyl'nln lzmlr dı~ıoa 

çıkmBl!ID\ muvafık görtıyordu. 

Bonon Qzerlnr-, nizam eocftme 

ninln mazbataeı ile bu işe dair 

olan tarife encQmenloln maz 

batası müzakere edildi. 

İzmir civarındaki köy -.e 
nabiyf'l!!rden kazalarda çıkacak 

yangınlara gldildlkte itfafyenlo 

gaz ve benıln maerafı için kilo 

metre baı,ına 30 kuruı ve yan 

gın devam ettlAl milddetçe de 

Hat bıı,ına 10 lira alınmuı 

lüıumu gö:ııerlliyordu. Üyeler 

deo mübeodfs bay Aziz, bu 

ücreti çoı< ve avukat -bay Mü 

nir de az gödOltr. Uzun mtı 

oıkaoadan aonra beriki mazbata 

rey~ kondu ve aynf'D kabul 
edfldl. 

Bundan ııonra, yoğurtların, 

sfidü alındıktan aonra yapıl· 

makta oldoğu, bazı yoğurtların 

eczah ve tamamen gıdasız ba 

londoğu hıkkındakl takrir 

okundu. Kurultay, böyle htlell 

ve gıdasız yoğurt Batanlar bak· 

kında takibatta bulonulmaaı 

için ho takririn beledi ye bat· 

kanlığına hnalı-elnt tl'D lb etti. 

lzmlr'de manifatura, tuba · 

f iye, kavaf vesalr mağaza mfiı· 
tıhdlmlerl, geçen celeedo ver· 

dikleri bir fstlda da çalışma 

saatlerinin tesbhlni beledi yeden 

istiyorlardı. Bu istida nizam 

eocüm~otne havalt.. edilmiş ol 

doğundan taoıhn olunan maz 
bata okundu. Mazb tada, bu 

gibi esnafın çahema aaatlerile 

btlediyenfn alakadar ola mı ya. 

cağı ve bu Hl4hlyetf n, ancak 

hilkumete ald olduğu blldlrllf. 

yordu. Kurultay, mazbatayı 
kanuni görmüı, ve aynen kabul 
etmiştir. 

Bundan sonra, sebze banla 

rının Oat katlarında bulunan 

odaların otel odaları sınıfına 
girip glrmiyeceğl hakkındı be· 

ledlye başkanlığından verilen 

takrir Ozeriue tarife encümeni· 

nln mazbatası okundu ve bu 

~---~---~-~~~-
aylığını tamamen 1sıınboldakf 

karısına göndermekte olduğu 
nı oradan da mGtemadiyen 

parı gOnderllmeelnf bildiren 

acıklı ve kendisini mOteesslr 

eden acıklı mektoblar .. ıdığı 
tesbit edllmletlr. 

Terzi bay Mehmed Nuri 

son zamanda fasla komaTa 

düomOtUl. Batt& aon haf tı 

içinde paraaını tamamlle kay · 

bettlğl için bir kahvede içtiği 

kahvenin parasını bile veremi· 

yecek durumda bulunuyormue. 

odaların, nacak bahı;avanlı.r lçlo 

olduğu anlaşıldığmdan otel la· 

rifesl dışında kalması tekili 

ediliyordu. Tarife encilmenl 

reisi Bay HOıoü izahat verdi 

ve mazbata aynen kabul olund•ı. 

Bunu müteakip, cadde ve 

eokaklarıo yen[ isimler almaeı 

lçio üç kişilik bir heyetin seçil· 

mesl ve bu f şle meşgul olarak 

E;elecı:k NiEan Ni:ıan toplantısına 

kadar bir rapor vermelil belediye 

başkanlığından i~ıeoiliyordu. Bu 

istek, kuroltayca muvafık görül 

mOş ve ltaret reyile ilyelerdeo 

Bay Hüsnü, Buldao'lı bay Mos · 

lafa ve bay Suad seçllmlşlerdir. 

Belediyeoln, bulvar şirketin· 

den alacaklı bulundu~u 40 lıin 
Ura için me:ıl.lır şirk.etin aley· 

hine açılan dava üztrine şirket, 

sulh teklif eımlştf. Biltçe en· 

cftmenl1 ktndlsloe havale edilen 

evrak üzerine bu şirketin takas 

için gö~terdlğl b .. şbln kOsur 

metre murabbaı ana üzerinde 

tetkikat yapmıı, v" mazbatasına 
kurultaya vermişti. J.t'akat bu 

müddet içinde otrketten bele· 

diye b,u~1'aohğına gelen bir 

tezkeredı-, olrket bu arsayı be

lediyeye devretmek lıtemediğin· 

deo, bdediyenin alacaklı bu· 

lunduğu rara için dnanın lral 

dıgı nokıadan devamına karar 

verildi. 

Bundan soora lzmir ııaylav · 
lığına seçilen bayan Benal Nev· 

zad'dan açık kalan telefon olr· 
kdl azalığı içia tayini eaami 

ıuretlle aeçi'D yapılmıt "e tas· 

nlf &onunda ftyelerden dl.4 
doktoru Bay Ait Halimin ıe · 

çlldlği aolıoılmıştır. 

Düokd toplantıda Telefon 

şirketi hakkında g•oe uzun 

oı üzakereler olmu!Jtur. Üyeler· 

den bay Haaan ve L6tf inin 

telefon şirketi fdare mecllıl 

ayelerine verilen huzur bakla· 

rnun lnd!rilmesiol iı.ıliycıı tak· 

rlrlerl azı-rJne takrir lehinde 

ve ıleyhlode tö~ alaıı:ar bu· 
lundu. D.r. bay Mltat ve bay 

Mustafa Münir teleCon şirketi 

lşleril'lo mea'uliyetl ağır oldn· 

ğunu, !Jf!Ob meclisinden :df'(on 

şirketine ıeçllt n arkada~lana 

çolt çalıştıklarını. bioıt.naleyb 

huzur hoklaruun çok ul:nıdı~•· 

nı söyl~diler. 

Mübend;., ha f Aziz de tele· 

fon eaotralın' konan 11ç dakika 

Aletinin halkı zaraıa soku•· 
ğunu söyledi. Uzun müoah 
şılardao sonra, huzur baldı· 

rıom lndirllmesl hakkındaki t1&h· 

rlr reye kondu, kabul edllmed~. 

Kooutulacak blrıey k'lma 

mıttı. Batkan dedi ki: 
Mftzakere edilecek baı,ka bir 

felmlz kalmadı. ~lııanda top· 

lanmak Gzere celıeye nlbıyr-t 

veriyorum. ----
Valimiz De 
Don Gitti. 

Vali General Kbım Dlrik 

Bftyük Ulua Kurultayı baıkanı 
General Kbım Özalp'e Aydın, 
Denlıtll ve Antalya ıeyahatle· 
rinde refakat etmekte oldukla· 

rındın \'llUlk vazlfealni veka· 

leteo \'ili muavini Bıy Sedat 

Erim ifa etmektedir. 



Tarihten Yapraklar : 

almıştır. Bu vesile ile ayni 
mevzoa tekrar dönüyorum : 

MllAdi beşinci, altıncı asır· 

larda, Arablsıan'da muhtelif 
nlUh oeullerl vardı. Boolar 

dokuza kadar çıkıyordu. Bu 
nlkııblardan biri de, fakir bir 
zevcin, şerafet ve uğur dölG. 
alması için, karıaını zengin, 
asil tanınmış bir zatın· koynu· 

.na vermesi idi. Kadın, hamile 
kalıncıya kadar orada kalırdı 
ve doğan çocuk, fakir aileye 
guya, asalet, saadet, şeref, go· 
rur getirirdi. Keza, zengin olan 
Jar, ellerindeki servet sayesin· 
de başkalarının kadın ve kız 
la.ını rehin olarak alabllirlerdl. 
Yani, herhangi bir fakir çiftçi 
veya esnaf, bir kredi bulmalı.:, 

veresiye bazı a14t ve edevat 
almak istese, keudfsiotı böyle 

bir teklif yapılaMllrdi. HulAsa 
.kadın; bu kokmuş, f ğrençleş· 
mlş cemiyetin lbtidai hayatı 

içinde her zlllete, her bayağı· 
lığa ses çıkarmıyan ve ayni 
zamanda hiçbir hak, hiçbir 
kıymet sahibi olmıyan zavallı 
bir mahh1ktu. 

İşte tarlhdt>n bir hAdlse: 
. 1ı!l4mlyet doğmuştu, peygım· 

her .Muhammed Medine'de idi, 
oldukça kovetlenmlştl. Fakat 

gerek Müşrik denilen dinsizler 
ve pota tapanlar, gerekse Ya· 
hudl ve hırlstlyanlık onu tezyif 
ediyorlardı. Devrin ş41rlerlnln 
bunda bftyilk bir rolQ .ardı. 
Çiinkü şAfr, bulunduğu kabile· 
nln bOtün maneviyatına ha· 
kimdi, kabileyi cenge o hazır· 
Jardı, kabilede her an'noeyl 

o kurardı. Yıldızlara bakar, 
hastalık işlerine el uzatır, mev· 

sime göre hicret kararını ve· 
rf rdl. .Medine cfvarındakf Ya· 
hadi zenginlerinden Ka'b İbnl 
E~ref de fslAmiyetl ve onun 
peygamberini dile doll mıştı. 
Peygamberin şahsını mütema 
diyen didikliyordu. Balk ara· 

smda bu manzum ve alaylı ta· 
rf zlerln tesiri de oluyordu .. 
Nıhayet ondan intikam almak 

kararı veril.dl. KA'b ialAm da· 
vası için tehlikeli olmuştu.. Do 
kararı, gOnün komlteclsl gibi 
olanlardan Muhammed lbnl 
Mftallme ile arkadaşları tatbik 
edecekti.. Dört beş arkadaşı şu 
kararı vermişlerdi: 

- KA'b zengindir, kale gibi 
bir evde oturuyor. Oraya yık· 
laşmak için eeHlı bir sebeb 
14zımdır. Bu da olsa olea, on· 
dan bir lstlknz akdine gitmekle 
mflmldln olur. Kendisine gide· 
rlz, Yahudi taraftım görOnii· 
rflz, konuşmak flzere dışarıya 

çatırır ve öldOrfirfiz. 

- Evet, öyledir, karım da 
bu kokulara bayılır .. 

Ka'b böyle aöyllyerek dışa· 

rıya çı .. mıştı. Hem yOrüyor, hem 
konuşuyorlardı .. 

Nihayet diğer 1el4m Arab· 
lar dı gözftkmOşlerdl.. 

Ebu Naile faizci şiire gene 
yaklaştı: 

- Musa ıeknıa dur, ya KA'b, 
şo saçlarını bir kere koklaya· 
yım, insanın içi açılıyor. 

KA'b durdu. Ebu Naile kok· 
ladı. Arkadaşlarına işaret etti:· 

- Celin, gello, siz de kok· 
layın? Bakın, Mehmed'ln ıaç· 
ları böyle kokuyor mo? 

Onlar bu yağlı ve kokulu 
uçları koklarken 1 kinci bir 
işaret k4fl geldi. Hep beraber 
saldırdılar ve blnz sonra dev· 
rln o methur tAlrl, kanlar 
içinde yuvarlandı ve ölGrken 
son defa acı acı bağırdı .. 

İşte geçenlerde yazdığımın 
başka bir çeşidi!. 

M. Ayhan Gökçe 

rek Attlka'nın cenub noktasın· 

den geçerek fevkalAde bir gu· 
roba karşı ilerledik. .Mehtaplı 

bir gecede Ege deni zinl ve 
parlak bir sabah Çanakkale 
boğazmdan geçtik ve güzel hl r 
günde Marmıra'dı llerllytrek 
pazar günQ akşamı ayın yirmi 
OçG6de lstanbul'a vardık. Dost· 
lar ve resmi zevat bizi en 

doıtıne surette karşıladılar. 

Senatör Connally erteııl sabah 
erkenden doğrudan doğruya 

Parls'ten geldi. Hepimiz Pera· 
pılaı oteline indik. TG.rk ma · 
kamatının dikkat ve nezaketi 
ve kendi 'devletimiz mftmeeeil· 

tlnce r:mrlmlze bir 
ile eoförii verilmişti. 

ve Haliç hakkınd11kf 

baımız kubbeli ve 

oıomobil 

İstanbul 

Uk intl· 

mahareti sayesinde varılmışur. 

Mumalleybln füallyetl Rueya'dı 
16 ıncı asır sonunda keza atı· 

lete, fakra, yenhş hlkadıtı, 

taassnba ve cehalete karşı bel· 
yük Petronun yaptığı mG.cade· 
leyi hatırlatmaktadır. 

Maamaflh Gazi bir impara· 
torluğun değil, bir cftmhurlye· 

tfn başında bulunmaktadır. Ôy· 
le bir cümhoriyet ki bet yftı 
senedenbert yalnız bir otokratlk 
rejim altında yaşamıt olduğa 

halde timdi her t11rlü şovlnlıaı· 
den ari bütiln dOnya ile ıulb 

içinde yaşamaktadır. 

TOrkiye'de 
Amerikan Menafii 

Amerika bfttiln bu ıııyaoı 

dikkat inkişafa alAkadardır .,e 
birçok Amerlka'lının yen TClt· 
kiye hayatının muhtelif eafh•· 

larile tahei rabıtalan vardat· 
Paul Monroe'nln riyaseti altıo· 

- Sonu 6 ıacı yllıdedlr -
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................. ı;~ir'de Spor işleri • Londra Beyannamesinde Yurdda.., Hava Dı:ıru~u 

JeyazıdSaylavı B. Halıd- Karanlık Noktalar Var! TrakyaSogukDaigas~nın 
h (Anadolu)ya Beyanatı. Askeri Bakımdan En Çok Kazanan Tesiri Altındadır. 

. . ·ı"f K lk L. I Evvela lugiltere, Sonra Fransadır .. Yurdda Hava va-;iyeti Çok Karışık zmır'dekı ihtı a a mıştır. ıg er 
Varoova, 12 (A.A) - Askeri lngUuıre'nla Avrupa'dakl men· 8 • M Gö • 

Bırakıldığı Yerden Başlıyacak! mehafilln Dafirl efklrı ol.o faırlerlne uygun rhir ıoretle in· ır l.'f~~nzara sterıyo,r. 
Plaka gazetesi, baemakılealnde kipf etmekte olduğunu "" bu Ankara, 12 (A.A) _ Zfraıt - E A d ı 

ı edeceklerini konetle ge ve orta uı o o mıata· 
tem n Londra itilafının akdinden sonra hususta Fransa'nın ancak ikinci Vekaleti 1 · 
t.bmlD ediyorum. Bu •ayeye meteoro OJI enstltQ. kalarında bava bir gfto ~nele 

" yapılmakta olan müzakerelerin d d bl l oyn•mıLt d ld 
1 k erece e r ro • • ıln f'D a ığuıuz malumata nazaran be• derer.e eıraCuıda çarçabuk dsıl olmak mut a ------- v 

.,ardımı ba u"orda bize e.n olduğa tezini mtldafaa elmek· göre, 1100 24. Hat lrlnde "· urd· dabı 181nmı•tar. B:ı iki mınla· kuvveıll mftttehld bolunmıya fı " v 

k 1 k büyük ümidi vermektedir. tedlr. da bava vaziyeti çok karıt-ık ve kadı normalın tamamen bari · vabestedir· Dağını o mı tansa 
toplu olmak zaman zaman te· 
mastar yapmak çok faldelldlr. 

1zmlr'ln bütün aporcularıom 
bir f lklr etrafında toplanma· 
ları lazımdır. Memleket !!por 
culan bir f lkir, bir emel, bir 

arzu ahanda blrleşı>rek toplu 

• •. Bu gazeteye görr, Londra pek seyrek görftlen bfr qıanzara cinde olmak ılı:ere ~ece subu· 

Futbol heyeti anlaşmaya na beyannameııinde birçok kıranlık gönermiııtir. Balkan'lardan ge netleri sıfırdan yakarı 1 ili 
zaran, dün toplanarak liklerln noktalar vardır. Mesela, hava len soğuk hava dalgası ve IS, gündOz ıubuoetlerl ise l l 

k 'ldfji.. ı . d L b' k 1 yu"Ls.,L ıa·.ytk Trakya mıoıı ili 18 derecrye kadar çıkmıştır. eaı "ı ve oyun arın eeremonı hlerlne al te.. ır mu ıvt e ııı. •. ııı. •· 
Ceoub Anadoluıunda ha .. 

ile geçtiği tarihten beriye kadar mi yapılacak, yokea birçok m• kaeile Çanakkale çevresini le 
olan maçlar lçlo de bir f ikle· kavelder mi yapılacak? Möte· eiri altıoa almıştır. Bundan 
tür yapacaktı. Heroedense dün öıürQ dün gece E•JlrQe ve Is 

kabil yardım otomatik mi ola· 

vaziyeti mutatdan ııcak •e ya 
ğ 1 şhdır. Eo fazla Anlıfya'da J:l 

bir zümre vücude getirirlerse nana hulunmnştur: 
_ lzmir'dekl ilk mtJçlarında milli gayelerine daha sür'atle 

Uzun münakaıalar, karşahklı 

itirazlardan sonra, nihayet İz· 
mlr'de lig maçlarına arız ol11n 

sakat vaziyet dtızeltilmiştfr. 

Şehrimize gelen T6rklye idman 
cemiyetleri ittifakı umumi mer· 
kez ikinci reisi Beyazıd say· 
lavı Bay Halid alAkadarlarla 
temas ederek lhtilifı ortadan 

kaldarmışhr. Bay Halid dün 
eebrimlzden ayrılırken spor 

muhırrirlmlze aşağıdaki bey•· buna muvaffakıyet hisıl ola • tanbul'da karayelden şiddt>tll 
cak, yokea uluslar kurumunuo 

mamışhr. Binar.nalP.yb cuma kar fartınası olmuo ve bava 

mlllmdrc ıağmµr ıuyu ölçftl 
milıtür . Gece auhun~ıl~rf ııfar· 

dın yukarı l :J, ~ündGz subu· 
n~tlt>rl 18 derete eırafındı kıy· 
dcdılmfştir. 

1 vasıl olmu, olurlar. Memleket 
vokua gelen anlaşamamaz ığı 

günft lilı. maçı yoktur. verect>ğl karara leıioad edilerek sıcaklığa Edlrne'de sıfu dan 

Yalnız Kar~ıyaka • G~ztt>pe mi yapılacak? aşığı beş lstanbul'da sıfır de 
ı l ' @poronun lnld,ıfıada en ön 

tahkik. etmek üzere rm r e kulübleri Alaancak sahasında Bu noktalar hakkında ton· r~ceye kadar düemüeıör. Trak safra bulunan lzmlr'fo uU geldim. Kısa zamanda !!porcu 
ruhlu sporcularmdao bunu husuei bir maç yıpmağa karar dra beyannameılnde t 91rlbat ya mıntıkasında gece bışlıyıp 

arkadaolarla yaptığım temastan beklemek bakkımızdar. 
çok memnunl!m. İki sene evvel • 

vermişlerdir. Maçlara saat on· yoktur. Buna mukabil müıbet kar lutın.aı •akit vakit şidde· 
üçte beriki takımın .. 8,, takım noktalar da vardır. Meeell Al tini artarmak suretile eabaha 

de Ttırklye birinciliklerinde 

bulunmuş idim. O zamanla bu · 
gOn arasında lzmlr ıporcula· 
randa, ştlkran ve iftiharla eöy· 
llyebllirim ld, btıyftk tekimül 
vardır. Bedblnllkten, ümltıh:· 
Jikten dalma uzak olan lzmtr 

sporculan her zaman memleket 
sporunda esaııh bir kuvvettir. 

Vazifelerini pek mükemmel 
başarıyorlar, ilk maçlarından 
çekilen ıaliblyettar kulQb mü 
me88lllerl tle ve futbol ve mer· 
kez heyetlerJle glJrftttOm. Spo· 
run esaeanda hiçbir aolaoama · 
mazlık görmedim. Gerek ku 

lüblerin ve gerekse idarecilerin 

ve heyetlerin sporda yeni var· 

hk yaratmak, milli mefkure 

ve milll benliği biklm kılmak· 

lan başka emelleri olmadığını 

gördüm. Heyetlerin verdiği ka· 
rarlar yerinde ve tam İdman 
Cemiyetleri İttifakı niıamna· 
meslne oymaktadır. Liklerden 

çekilen kuUiblerimlzde memle· 

ket sporunda vahdet ve tesanft· 
dft temin ve sıkı bir dlstpltn 

arzo etmeleri yüzündendir ki, 
İzmir spor camla11 haricinde 

kalmalarına razı olamayarak ilk· 

lerln seremoni dolıylslle nok· 

ıın kalan mı~larının tekrarlan· 

ması muvafık görftlmtlt ve bu 
ınretle İzmir ıporunun teeanO· 
da takviye edllmfttir. 

Bu fırsattan istifade ederek 

yeni hamlelerle sporda yeni 
varlık yaratmak lstiyen İzmir 
eporcolarına kısıca birkaç eöz 

ııöylemek isterim. Spor hare· 

ketleri lzmlr'de kemiyet degll· 
Be de keyf lyet itibarile hususi 
bir inkişafı mazhar olmaktadır. 

Bundan sonra da Ege'nln 
C°tkon ve taıkın ruhlu genç· 
lertnın ytlkaek heyecanla H bir 

••111anda daha yftksek meTkiler 

ANADOLU -Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 

liaydar Rütdü ÔKTEM 
Unınnıi neoriyat ve yazı iıleri 

tnftdürü: Kemal Talit KARACA 
İdarehanesi: 

İanıir İkinci Beyler ıokağı 
C. Halk Farkaaı binan içinde 
Telgraf: İzmir •• ANADOLU 

Teiefon: 2776 •• Poıta kutusu 405 

ABONE ŞERAiT!: 
YıUıgı 1200, Altı aylığı 700, t:Jç 

ayhğı 500 kuruştur. 
Y •hancı memleketler için 1e11elik 

abone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruotur. 

Giinn geçmiı nilahalar 25 k~tur. 
ANADOLU MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

Bulıha kısa bir zamanda 

lzmir'de yaptağım epor temas· 
tarı hına sporun istikbali bak· 

kında büyük ümitler verdi. 
Busene yeni ve dlalpllne edil· 
mlş ıpor ve ,ençlik teşkilitıoı 

da başlanıcakllr. Bu yolda 
Bay Rahmt'uio bir iki gün 

ları oyunu ile bışlanıcaktır. manya'nm tekrar uluslar kuru · kadar duam dmio ve toprak 
Saat onbeşte de uA~ takımları dönmesini temin için ilzerlnde Gellbolu'da 35, Tc 
karşılaşacaklardır. mun• 

Vereay mualıedenameıinin beşinci klrdağındı 6, lıtınbul çevreıile 
A vcılarımı- fashnın llgae1, lnglltere'nln Rhi Edlrne'de iki santimetre kalan 

zın Toplantısı .. nln öbür yakası hududunu le· lık yapmıştır. 
mln etmekten imtina eylemesi, Trakya'dıkl bo !hava vuiye· 

evvel Balkevlnde verdiği kon 

ferans biz sporcuları çok Be· 
vlndlrdl. Esasen bir işaretle 
tarihin seyriaf değiştiren, taife 

İzmir avcılarınm bir arada 

çalaemaları etrafında görüeülmek 

Ozere bogün Avcılar kulübünde 

saat 20 de bir loplantJ yapıla · 

cakttr. Bu toplantıya Halkevi 

başkanı Yozgat eaylavı Bay Avni 
Doğan riyaset edecektir. 

bu noktalarda lnglltere'nln A•· 'tine karşıhk olarak Ege 
Ye Orıa :Anadolu mıntakaları1 

rupa'dakl hattı hareketine ve 
meofaaılerine tamımile uygun 

bulunmıktadır. 

cenub •e cenuba garbi lıtf ka 

metluinde bava tunederi .bir 
ııcak dalgaıı ve alçak taaylk 

eah•ı içine girmle bulunmak. 

tadır. Bundan dolayı bu iki 
mıotakıda uklt vakit kunetli 

bftıkmeden ve y<'klokıan var· 
laklar vücuda getlrmlt olan 

Yftce ATATÜRK.'ümüz de eaylav 

beyanoameslnde spor hakkında 

bu noktayı işaret buyurmuş· 

lardı. Bundan sonra hedef imiz, 

hariçte sporda muvaf Cık ol · 
mıktır. Milletimizin fedakArlığı 
ve bftkllmetlmlzln spora olan 

Mektepler Liki 

Bahkesir'de Os

lnkler Kalkıyor 
.rOzgirla kırışık ,iddetli ve 

ugaoak hıllnl andıran yağmur 

yağıeı olmuştur. Eo fazla ya~ıe 

Biga, O)Oma Ye ,()qreuobe1'de 
~ tiJAer 1erlerde bet ıa. 15 
ıınllimetn araeında olmaıtur. 

Bo~ün Mektepler ilkine de· 

vam edilerek Alsancak sahHın· 

Balık.esir flehlr mecUıl, ka· 

dınların başlarında kullandık· 

tarı Gslaklerl yıMk ,.etmiıair. 

TGrk Dili reflklmls pek Mkb 
olarak, eniaçlerial yasmakaedır. 

da Muallim · K.artıyıka, Balk 
eebanodı da Zlrut Buca kar11 
laeacaklardar. 
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Mftnafıkbk - 1. iki ytlzltlllk, 
2. kovuculuk, koğocolok 

Mtınafıkbk etmek - 1. kov 

getirmek, 2. ko'Ylamak, 3. kula· 

mık. 

'Müıııkaıa 1. atıema, 2. 
aydışma, atıf1Da, 3. çekfeme, · 4. 
eôylefme. 

MGnakaıa etmek - ı. çıkıetnak, 

2. çırpışmak (fikir çarpıeması 

man.) 3. çekişmek, 4. deylşmek, 
• 5. dilleımek, 6. kavraımak, 7. 
kırıtma ... 

Mtlnakapcı çik. 
Mlnakis - 1. çarpao, çarpıp 

dönen, 2. geri dönen, S. tersine 

çevrilmlı, 4. ter&lne dönmfte, 5. 
yankol•nmıe (D•ha ~ok ıeı bak· 

kında.) 
Mllnakit - 1. bağlanmış, 2. 

bağla, !3. beklk, 4. d6ğtlmlenmlş, 
5, dütOlgen, 6. kurolmue, 7. top· 

lanmış. 

M6nakkah - 1. ayıklanmış, 
lusaltılmıe. 3. seçilmiş, 4. aelçlk, 

5. soyul01uı. 
MOnasefe - 1. paylatma, 2. 

ovatma, 3. yarı yarıya bölme. 

Mllnasafeten - 1. ortala, 2. 
orta~, 3. yarı yarıya. 

Mftnaeebet - 1. bığ, 2. geçim, 

geçinme, 3. llleik, 4. sara, 5. uy· 
gonluk, 6 . yakıeık, yıraıık, 7. 

yöndem, y6ntem. 
Münasebat _ ı. saruı gelmek, 

2. yol dGşmek. 
Mıoasebet getirmek - 1. ça· 

lamına getirmek, 2. sır11ını daotır· 
mek, 3. yol bulmak, yoluna bol· 

mak. 
MOnıeebettle - 1. öçOrO, 2. 
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ötftrtl. 
Mnnaıebetl keımek - 1. btçlş· 

mek, 2, bosbfmak, 3. dnbemık, 
4. glcenmek, 5. llfolğl k~ımek. 

Mftneeebetll 1. orenh, 2. 
uygun, 3 yakııır, yanşır, 4. yön· 

teaıll. 

Manasebetnı - 1. ıykm, 2. 
çılgısız, 8. denılı, 4. ô•lndz, 5. 
patavatııı, 6. uygunsuz, 7. yakı· 

eıksız, 8. yakıımaz, 9. y•raımaz, 
10. yolıus, ıı. yöntfımslz. 

M6nasebeısl•llk - 1. blçimılz · 

ilk, 2. •taisıılık, 3. yakışıkınzhk, 

4. yol10ıluk. 
Mlnıeebetslılik etmek - J. 

denılı1ik etmek, 2. tıtıızlaamak. 

Mtlnaeebeısls söı - ı. l'lklek 

2. uçma, eaçma·aapaa. 
MDnasebet olm•k kıdılmak 

B6snl mlnaeebet - 1' tyl ge· 

çlnme, 2. konueul. 

M Onasip - 1. göndn, 2. cop, 

çup, 3. çftre, 4. dölek, dGter. 5, 
6. el•erlıll, 7. genes, 8. lbll, 9. 
lrftlOğ, tO. k•lay, 11. kolaylı, 12. 
koldınca, 13. oaaı, 14. onay, 15. 
onaylı, . 16. oran, 17. öğet, 18. 
tapalı, 19. tlıll, otlyloll, 20. 16p· 
ttlk, 21. uyg•a, 22. yakııır, 23. 
yarağlığ, 24. yaruh, 25. yar•tık, 
26. yerince, ~7. yerinde, 28. ya· 

rafa, 29. yönet, 30. yöoıemli. 

MClllaıfp bul•ık - 1. f>ymek, 

2. yakıetırmak, 3. yomıık. 
Mtlnaılp olmak - 1. elvermek 

(kifayet man.) 2. kellımek, 3. 

keliemek, 4. oymak, 5. yakıtmak, 

6. yaramak, 7. yıraımak. 

Mftnaılp ıorette - yolole 

Gayri mlDillp - yakıtmu 
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bakı, 3. dlrgencf, tlrgencl, 4. kol· 

cu, 5. kaloa· 
Mlflls - 1. batkın, 2. culas, 

3. kama•, !&. tırıl, 5. ırallas, 6. • 
11gert. 

Mlf lls olmak - 1. batmak, 
2. top •tmak. 

Mlfred - 1. blren, 2 . birik, 
3. tek. 4. yalnız. 

MOfredatile bir bir, birer birer 

Mlfrez, - l. ayrılmıo (b'r 
btlt6n den m6frez mın.) 2. bö 

lftınmGe, 3. ~ıkaralmı~, 4. savu 
(fe1ı:kedlhnle man.) 3. da5. uruk. 

Mtlfrez~, - 1. ıbağ (fırka şo· 
be man.) 2. böllk, erı;e ( cae 

keri kıt'a man.) 4.. kot, 5. kom· 

bol, koohul, (aıkeri kıt'a men.) 
6. koıun, 7. ıımın (ııkeri m(if. 

reze -n.) 8. tabın (SO kltlllk 
kıt'a haeaa böHl!G) 9. takım, 10. 
yerek (plttar ı6nrl mtlfrezesl 
•aa.) 11 yesek. 

Mllrf, 1, çıkaran, 2. d~en. 
Mllsrlt, 1. batır, 2. hlamlı. 
N.6frlt olmak, kadukaak. 

Mftfeit, - 1. ala~az, •l•ğıı 2. 
aHboun, boHn, 3. aagın. iti 4:., 
bulaycıl, 5. ltulgatluç, bolgotluç 

(fğtlt•ecı, f ltne, feeaı karııtarıcı 
man.) 6. burgaç, 7. camgok, 8. 
çaagıt, 9. cıgazan, 10. karaetıran, 
kırıehrıcı, 11. ko•ca (nemmım 
man.) 12. kClrliğ, 13. yagar. 

Mllftehir, - 1. lunaçh, 2 ko· 

bı, 3. öğ6nen, '· ögaaıeı. 
ı M ftftehlr etmek, ylı a~rtm•k 

MGfteblr olmak, - 1. luıran· 

mak, 2. kaHDma.k 

Mafterl, - beyleaçek (m6nı· 

fık, müsenlr maa. da) 2. t1mguk 

Do~o Anadııl•uiUnda bava 
boluılu, fakat yığır,ıız gt>çmi,tir. 
Eo dftşftk eubunet Kan'tı ıı · 
fardın •tağı 25, Erzorum'da 
12, Erzlncan'da 7 duecl'ldir. 
Karadeniz kıyılarında t'D dütGk 

aohuaet sıfırın ÜAtOade 7 df'D 

yQkeek ıucakhk l 8 dence etra· 

fıodadır. Bu aııntpkada dMıoık 

bir ~kilde olmak 6Jere 1~1· 
U)IJırlu g .. çmiıtJr. En fazlı ~k· 

tır Zorıguldak'ıa J 7 mUlmet1re 
6lç<Umüot lh. 

Ankara'da )>u aabaah 9,ŞO da 

bıılıyan lodoı lıtlka~eıhıde 

kunetU fartıoa baliade rl•ı•r 

aanlyede 14 mdre bıalı eımlıtlr. 

Ôğledrın sonra fla•t 14 de b8'fı 
1ıcaklığı eı(ınn üııftnde 18 de· 
rrceye lı.ıtlar ):iikselmi,ıir. Şu· 

bat ayında Aukat11'dıı )lua ıı· 

caklJ&ınıP bo d"{"'ccye ka4ar 
çıkııı spn qn , yıl qrfu;ıda Jlk 
defa •ukua ~elmietlr. 
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camgı. s. oaypucı, 4. çomra, 6. 
5. karacı, 6. kolçır. 7. kopça, 

8. kovucu (Anadolu t•kovacu,. 

tekliade) 9. ••1•~. ıo. l6se•ll, 
11. tilyfk. 

Mlfterlı, - l. lrn:arluoçı, 2. 
yırtıcı. 

M tlhendls, - 1. ince öreD, 2. 
or, ör, 3 ölç~r. 

Mlbeykel, - 1. balaban, 2. 
cotala, 3 . dlıman, 4. hl yırı. 

Mftbeyya, - l. anık, 2. anuk 
3. yığ (dlspose, prepar,., mao.) 

Müheyya etmek, - } . aaakl•· 
mak, 2. p :tloth:mf'k. 

Mftıbeyya olmak, - 1. annD• 

mık, anınmak, 2. çemrez:ıwek, 3. 
dlrne,mek, 4, earlanmak. 

MOblm - 1. ağır ( v.ı~im, cid· 

di man.) 2. düeGndOren, dOtlD· 
düröctl, dOoilndtır.ftr (oan~}'c• te· 
emmQl man.) !3 . en bqla, 4, .ge· 

rekllı 5. bıbk. 
M6hlmeemek - 1. baJık, bol· 

mak (ehemmiyet nr•ek 111ın.) 
2. dakmak (ebcımmJ1et nr"ek 
man.) :ı. glllenmek, 4 tıyNo...-k. 

Mnblmm•t - ı. karağ, 2. 
poeatı 3. aoruı (bit' blenln, mH· 

klln, ••y• ordunun mahlmmatı), 
4. ayak.lok. 

Mlbia - 1. Alçak, 2. borlaglı 
Mlblp (mohlp) - korkular, 

korkunç, korka nrlr. 

MGblet - 1. bolcal, bolcar, 

bolcae, bulca•, 3. mesgtl, 4 . mtl· 
çel, 5. önel, 6. 6&Gk, 7. ucar. 

Moblet nrmek - l•gtUmek. 

Mabllk - ı. 6ldOrClcD, aldft· 
rOr, 2. 616mcCll. 

llllallk codba - l.. 



o ı ü üğe Yazdıran aşlarımız., ______________________________ .. ____________________________ ___ 
Türk inkıla
bını örüyorlar •. 

Son yirmi dört saat içinde 
eoyadtaranı nüfus kütftğQne 

yazdırmış olan bayan ve bay· 
lan ynzıyoruı: 

Ahmedeğa mahallesinde 181 
numarada Bayram Altıntığ, 

Cüzelyelı'da 2~ numarada 
liüsofi Altaylı, 2 inci silleyma· 

niye mahıılleslnde 67 numarada 
hüerev bekpınar, lzmfr emlıik 
sahiplerinden Tevf lk ve Ali 
hüket, Güzel yalı 'da Şahanzade 

sokağında 27 numarada cemsl 
bayposar, Al ancak bahçeler so· 
kağıode Sıdkı Reşad baytuk, 

M. Aziz Ercooğlo, Korataş'da 

bayramoğlu sokağında 14 no. 
marado Abdullah hoşo~lu, hl· 
tinci hukuk mahkemesinde kA· 
tlb Saib Erakman, Seferihisar 

muhasebel hususiye tahsildarı 

Kadri Elden, Alaybey mahal· 
lesinde 22 numarada Mfimln 
Kocdoğan, 2 inci Aziziye ma· 
halleslnde K4mllefendl soka· 
ğında 15 numaıacla Ahmed 
Kondur. Tal4tbey M. 45 nu· 
merada Raşid oğlu Süreyya 
Karaksphm, Urhanlye mahalle· 
sinde Kamilefendi sokağında 

2-18 nomarada Salih Sfiley· 
mun Ktrgeç, 2 inci Kar11ntina 
mahallesinde Türkoğlu sokağm· 

da 56 numarada hulôsi Koca· 
taş, Balcılar'da · 1 2 numarada 

halld özklbenç, Kahramanlar 
mahallesinde 4 üncü sokakta 
8 numarada Ali özelle, Keçe · 
cller'de basaohoca mahallesin · 

de 1124 numarada A vnl özçe· 
tlote~, Bornava'dcı Tarlobaşında 

60 numBl'ada Musa ~zgünerl, 

Bayraklı'dn 56 numarada Sü· 
leymen ôzgöncü, Çoyırlıbahçe'de 
1- 31 numarada İsmail Tofur, 
Sahlbler sokağında 11 numara· 
da Mustafa Cezayer, Saluban 
civarında 38 numarada Ahmed 

. . . 

çlnsar, Abdullahefendi mahalle · 

sinde Meserret sokağında 672 
numarada büseyin ildao. 4:nncfl 
sultaniye mahallesinde Tenez· 
zfth sokağında 36 numarada 
Bayram lldlrf, Damlacık'ta iğ. 

neci sokagmda 17 numarada 
Yusuf Zıya Nftlloğlu, Dolaplı. 

koyu mahallesinde Makara so. 
kağında 82 numarada Ali Nur· 
metin, 1 inci Aziziye mahalle· 
sinde Si nekll caddesinde .Mas· 
tafo parloker, İzmir telgraf M. 
Abidin Suyabatmaz, Eşrefpaşa. 

da Niyazi Şaliş, Şamlı sokağın· 

da 10 - 3 '3 numarada Ahmed 
Milat Ünkaya1 Karantlna'da 
hülbftl sokağında 12 numarada 
Haşim Ysmaç, Uzunyolda 16 
numarad.!l Muetafa Yücal, Te· 
peclk'te Arslanlar eokağında 

11 numarada Alt Rıza Yarın, 

2 inci DoJaplıkoyo mahallesin· 
de koyu sokağında 232 numa· 
rada halli Yuvarlaktaş; Hacı· 

mahmud mahallesinde 267 nu· 

merada Ali Yenltemel, İnhiear· 
lar başmüdftrl6ğilode tahkik 
memuru Kansey, Mally«' eke 
peri Ahmed Fahri Kesken, 
Uluııal Birlik gazetesinde mil. 
retttp Mehmed Ali ve babası 
Alt Karakurt, Burnava beledi· 
yeelnde Münir Kabonbağ, Em· 
itik bankasında memur Sabri 
Kıvanç, Karşıyaka'da Sellmlye 
sokağında 7 4 numarada Ömer 
Kürk0tl6, Emltik bankasında 

Muhsin Kapçıncı, Şehidler'de 

Mümin oğlu Mehmed Kınat, 

Devlet demlryollarmda f letme 
müfettişi hüseyin Yakub Kal· 
gay, lobi-arlar tütün fabrika· 
sındo Necati Kurtuluş, Orman 
başmfidürü Sami Kılıcın. bele· 

diye yazı işleri dairesinde Seyld 
Ali Kanttır, Halilrifatpaşa cad· 
desinde 266 numarada M. Ne· 

cali Kurtkuş, Buca'da Yağhane 
caddesinde 6 numarada Bllll 

Kaptan, Def terdarlık memur· 
farından Fadıl Kündem, AH· 
ağa mahlleslnde Mehmed Koç· 
el, Karantlna'da Kaddefendl 

sokağında 8 numarada Ahmed 
ve kardeşi Mehmed Keçeci, 
lnönQ mektebi başmoallimi 

Remzi Kayır, Memleket hasta· 
nesinde memur Jsmall Hakkı 

Kurul, Ortamekteb Türkçe ho 
caeı Fadıl ve kain valdesf Suad 

memurlarından Kadri Kaf it, 

Güneş mahallesi mQmesslll Ne· 

elm Kayaalp, Telgraf müvezzii 

Rifat Katabulut, Uzonyolda 20 

numarada Ahmed Kızılay, Yol· 

cu salon gilmrDğönde İhsan 

şan, San'at mektebi resim mu· 

alllmi Haydar Kopuz, Kılcı· 

mescld mahallesinde iğneci so. 

kağında 26 numarada İsmail 

Kılera, Erkek lleesf moallf rn · 

--............... __ _ 
dakl Robert kollej ile Mles 
Eleanor 1. Buroe'un rlyısetl 

altındaki kız kolleji birkaç za· 
man evvel Beynelmilel Amerl· 

ka.n kollejl namı altında birle· 
şerek beynelmilel anlaoma için 

mühim bir lstHyon 
mlştlr. 

teoki! et· 

Dr. Lorrln A. Shepard'm 
dairesinde bulunan İstanbul 

Amerikan haetaneal Amerika 
}erinden Kemal Kam, Kar~ı ruhunu ve maharetini Türklere 

Kansu, Maliye memurlarından 
Mehmed Kılın arslan, belediye yako'da eczacı Lütfü Krom, en iyi tanıtan bir müessesedir. 

doktorlerrndan Süreyya Kurta· Nuri Hayret Kutluay, polts 86 Türkiye'nln eınai hayatı ile 

ran, polis 158 Refet Kayakıran, numaralı Zeki KayaeJ, Tahmil alakadar birçok Amerikalı iş 
İnhlsarlor depo memuru Mus \'e tahliyede vunedar M. Arif adamlara mel'cottur ve nihayet 

tafa Kıyıcı, Palancılar'de tab Keratayı, belediye müzayede Amerika hükumetinin Türkiye 

mis Mehmed Kemah, Balcılar. rüsum mt'ıııuru K,.rfm Kadır deki gerek diplomatik ve gerek 

da 183 numarada Süleyman. ve gao, gümrük muhafaza memur- konsolosluk memurları, eef tr 

İsmail KublAytekfn, 5 inci !arından Abdullah Bllmi Kı · Sklnner ile müsteşar Shav'dan 

sultaniye mahalle inde kaptan rıcı, Bisarônüud~ tütüncü Ta· ba~lıyaıak çok acloyışlı ve muk· 

sokağında 4;3 numarada Halil bir Kemikli soyadlarını almıo tedir zevattır. Bütün bu zevat 
Konakcı, Burnava'da Maliye 

)ardır. ve müessesaf vaslteslle Amerika 
memuru Abidin Koçak, Saim •--------·---
Kiio, Burnava'da bando mu. r- ' Türkiye ile bağl11rımn hakiki 

alllml İbrahim Kanbay, Tüc- Fotoğrafçılık ve samimi olduğunu idrak et· 

cardan Jzzet Keten, 220 nn. • • mektedir. 

maralı belediye memuru Sü· 
leymen Kıradoğan1 Adliye mü

baolrl İbrahim Kakyar, 101 
numorah polis Avni Kızak, 

Eşrefpaşa'da Maliye memuru 
.Mustafa Korkmaz, lnhisarlarda 
sevk memruru Rıza Konur, 
lklçeşmeHkte Camgöz sokağında 
37 numarada Mehmed Kırlı, 

24 numaralı itfaiye memuru 
Mebmed Kızılkaya, Gardiyan 
Mehmed Karakaya, Orman he 
sah memuru .Mustafa Kof tan, 
Cedld mahallesinde Morabaoe 
eokeğında 196 numarada Mu· 
ammer Kaçmaz, Birinci mQIA 
zlm Kenan Kocatürk, Tınazte· 
pe mektebi muallimlerinden 

Makinelerinızi 

Fil imlerinizi 
Camlarınızı 

Foto~rnf kiğıt, kart ,.e fotog. 
raf malzemenizi bizden alınız. Her 
çe:il am atör işleri kabul edilir ve 
en iyi cim,teo kağıt kullanılır. 

Atölyemizde 
Müessesemizin çektiği fotoğ· 

raflar, kart postallar ve ağrandis· 
manlnrı t vaiyeden müstağni gö· 
rüyoruz. 

Ucuz, güzel, zevkli, te

miz, çabuk, taze iş ve 
malzeme ile aj 

Hamza Rfistem 
Emirler Çarşısı 1 

Karşıyaka'da Hila
liahmer Kougresi. 

Hilaliahmer cemiyetinin Kar· 

şıyaka oubesinin 1935 yıla kon· 
gresi toplanmış, §ulıe ve dfs· 

panser loterl görüşülmüş idare 
heyeti rapor ve bütçesi kabul 

edildikten sonra eski heyetin 
toplu olarak istife etmeleri 

üzerine yeniden yapılan seçim 
neı fceslnde idare heyetine bay 

Hüsnü Tonak ve bay doktor 
Fikret -Soydam ve bayan dok· 

tor Sada Emin ve eczacı bay 
Ön er Saydam ve hay Avni Ozan 

müttefikan intihap edllmfe. 
Nuri Kürcan, Ziraat bankası \, ~ lerdlr. 

- -- - - - - - - --- - - - - • .iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~.;;~ ........... .. 
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--------------~-----------------------------l\f üh!1Jel - 1. burağılmı~, 2. 
burelgO, 3. salma (metruk man.) 
4. uçoz, 5. usan, 6. yatuk. 

Mühtedi - l· çandır, 2. dön· 

me, 3. kertlğe. 
l\1uhtez - ı. bnlkiildek, bftl· 

küldök, 2. kay (ses hakkında), 

3. titrek, 4. tltrlyen· 
Mühür (mübr) - 1. hasat, 2. 

damga, 3. damka, 4. tamga, 5. 
tuğrağ, 6. tüOgil. 

Müdürdar - tamgaçı. 

Müdürlemek - ı. damgalamak, 
damga vurmak, 2. damgalamak, 
3. tomga urmak. 

Müjde - 1. muştu, 2. mııştu · 
luk, 3. sava, 4. sevinci, {). süpçin, 
6. eüyüncQ1 7. şüyoo. 

Müjdeci - 1. boştu birici, 2. 
muştucu, 3. 6ndiiç, 4. savacı. 

MQjdelemek - 1. buştumak, 
2. muştulamak. 

Müjdelik - 1. muştuluk, 2. 
elvüncl. 

etleç, 3. köşmen, 4. semirgin, 5. 
ıemtz, 6. şişman, 7. tombul 

MOliikat (etmek) - 1. birleş· 

mek, 2. buluşmak, 3. gOrüşmek, 

4. kobuşmık, 5. kavuşmak, 6. 
ulaşmak 

MOIAkl - · 1. buluşan, 2, gö· 
rüşen, 3. kavuşan 

Mülaki olmak - (hak: mülA· 
kat etmek) 

MülAslk - ı. bitişik, 2. ulaşık 
3. yan yana, 4. yapışık. 

l\IülAtafa - şakalaşma. 

Müldyemet - 1. uygunluk, (te· 
vafnk man.) 2. oeen, 3. yavaşlık, 
4:. yumuşaklık. 

Millôyemet kesbetmek - J. 
yavaşmnk, 2. yumuşamak. 

Müldyemetle muamele etmek 
- tatlı kullanmak, tatlılıkla kul· 
lanmak. 

Mftlliylm - ı. gevşek, (yumu· 
şak, man,) 2. gGndem, 3. ığıl ığıl, 
4. uyar, 5. uygun, 6. yavaş, 7, 
yumuşak. 

Malaylmane muamele etmek -
uçuklatmak. 

l\lülAzemet (eden) - yedek. 
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---------------------------------------------tlll, 3. katılmış, 4. koşuntu, 
takılmış, 6. takma 

Mülhak.at - ealımak 

Mülhem olmak - ebelmek 
Mülhit - 1. inanmaz, 2. eapık 
Mülk - barım, 2. bark, 3. 

barok, 4. ôzlilğ "eahei miilk 
man.) 5. var, varlık. 

Mülka6z - ı.;hırzan, 2. hızan. 
Mülteci - 1. paeunç, 2. eığınç1 

3. sığınmış, 4. sığıntı. 

Mtlltefit - 1. bakın, 2. ca· 
ğımdı, ~l . güler yüzlO, 4. y vrak. 

MOltef itane - güleç, giilerce 
(mOtebesslm yüzle man.) 

Mnltehtb - 1. alevlenmlo, 2. 
şişip kızarmıı, 3, tutuşmuş, 4. 
yahnlanmıf, 5. ynngılanmış. 

Mcılteka - ı. çat, çatak, 2. 
çetel (ırmak çatalı maa·) 3 karış · 

tıran, 4. kavşak, kavtıt, kavşut, 

5. kavnşak, 6. koyar, 7. yuvar, 

8. su çatı, 9. su kayar. 

Mfiltemls - arka. 
Mültevi - 1. burgaç, 2: bcıkal 

müş, 3. eğil mi 01 4. sarılmıf. 

Mcıltezlm - 1. başkak (tah· 
ılldar man.) 2. boynalaoan, 3. 
kesenecl, 4. kesimci. 

görnüş, 3. körüğ, 4:. köriik, 5. 
yala baç 

Mümeyyiz - 1. ayıran, ayırıcı 
(iyiyi kötüden ayıran man.) 2. 
ayırt eden, 3. euncı 

Mümin - ı. bütçfi, 2. bOtgln, 
3. inanan, 4. klrtgilnç. 

Mümkün - ı. elden gelen, 2. 
geğez, 3. kılarlık, 4. olabilir, 5. 
olacak, 6. olağan, 7. olur, 8. unç. 

Mümkftn olduğu kadar - 1. 
gilcü yatlğioc, 2. olabildiğince. 

Mümsik - l. eli sıkı, 2. kım· 
sır, 3. kısmır, (haais man.) 4. tu· 
tucu, 5. tutumlu, 6 . yığınığlı. 

Mümtaz - 1. Bayın, 2. talı, 

talu, a. urundu, firClndü, 4:. üsUln, 
5. ylğ (möntehap· gftzfde, muhte· 
rem, imtiyazlı.) 

Mümtaz olmak - seçilmek. 
Mümteni - olamaz, olmaz. 
.Mümtezlç - 1. bağdaşır, 2. 

karışmış, 3. kıynaoık, 4. kayDaş· 

mış, 5. uygnn dOımüş. 

Münacat - ı. yabrış, 2. yal· 
varış, yalvarma 

Mftracaat etmek - 1. yakar· 
mık, 2. yalvarmak 

Yardım 

Ve Yararlık 
Çiçekleri. 

On üçüncü yüz yılın bıan· 

gıcındaydı: Bir vakitler llm 

küçük bir vlldyetimlz olan la· 
carlstan'da çok Jyl kalbll >lr 
Türk prensesi yaşardı. 

Eski tiirelere göre ne ea· 
fını saran, dizlerine kapsın 

binlerce insan, n" de eayıStı 

bulamadığı paralar, zengfnllk'r 

onun temiz JçU gönlünQ kaL 
laştıramamıştı. 

Prensesin daha mini mh> 
bir çocuk iken en çok sel'dfğl 

şey kapıları önündtıo geçen bil· 

tfin fa lrlere verebileceği bet 
şeyini vermekti. 

Küçük prenses zamanla ser· 
pilmiş, Ç•>k ta güzel bir kız ol· 

muotu. Bir gün Kırallçellğtı 

kadar yftkselen güzel prenses 

günftn birinde her vakit tçlJJ 
çok sevdiği ve yardımların• 

koşmak istediği fakirler kadar 
fakir düşmüştü. 

Göniil ıultan adında olan bil 
prenses başlarına gelenden, yo~· 

sul kalmaktan pek fizfilüpte 
yılmadı. En zorlukla zamanla· 

randa bile kendilerinden dab• 

düşkünlerine kooahllmek lçlJJ 
çarpıttı. 

Allah onun temiz duygul•r•· 
nın mftkAfatını 'Verdi. Çüukı1 
GOnill sultan kendi tebaası tıı· 

rafından aşağı lndlrlldlğl haldtı 

gene tahta çıkarılmıflı .. 

Fak.at o, bu ikinci bollakt• 
eğlenceleri, çalımı, parlak oJııO 

şeyleri enelden daha hiç eef' 
mezdi. Bunların hepsinden b0f 

büt6n soğudu. Ôyle ki faklrli~ 
zamanlarında yaphğı gibi do!1 

bildiği ıavallılar için yftn iği!' 
dl, iplik hüktO, çorap, fanti• 

ördü; yolculara konak açth 
hastaların iyi olmalatı için çahf1' 

öksilzlerl evltd edindi. 

işte gene bir giln sabah ço~ 
erkenden fakirlerine pay eııııe~ 
için eteklerine doldurduğu e~· 
meklerle kırlardan geçerkt11 

ellle tuttuğu etek uçlarının bit' 

denblre tüy gibi haf ifledfğlııf 
göriince şaştı, kendi kendtae: 

- Acaba, bunları gellrkeıı 
sokakta dGoürmüş otmıyayır:O· 

Dedi, bu düşftnce ile adııl'' ., 
larını sıklaştırarak adetA b' 

koşuda fakir kulübeleri önoot 

gel dl. 

Etek düyümlerlni çüzOp 1~ 
podlyaeının içine yerleştirdi? 

~ 
ekmekleri meydana çıkarr:O• 

ııı· istedikte ekmekler yerine b ~ 
bir renkli koca, kocn golle 
görllnce hep şaşmışlardı. 

İşte bu gördfigiimüz gnıte~ 
1'e' dOnyanın en iyi bir hare fP 

olan dfttkf\oleri gözetme f şlO ~ 
bu en içli duyg11•unun b ~ 
(Tfmeali} örneği olduklarıod'11 
bu kadar güzel, bu kadar ııJ 
kokuludurlar. 

s.~~ 
Torbalı Ziraat Dııitr 

Mükafat - 1. aykut, 2. bOlek, 
3. culdu, çulda, 4. iyliki, tylllği, 
iyilik, 5. karav, 6. karşılık, kar· 
şulu ,· 7. koru, 8. kayra, 9. kay· 
ral, 10. kıno1 11. künlevO, 12. 
muyan, 13. öden, 14. ödOI, 15. 
öğdül, 16. önçfil, 17. öndül, 18. sar. 

gut, 19. savga, 20. tilş, 21.vetlm,22. 
vesek, 23. yal (ficret men.) 24. 
yanıt, 25. yanut, 26. yarı 

Mülemma - 1. alaca, 2. hele· 
me, 3. bulaşmıı, 4. sıvama 5. anan· 
mış, 6. sıvaşm 

Mülevven - 1. boyalı, 2. 
boyanık, 3. boyanmış. 

Mümanaat - 1. karşı dormı1, 

~- önüne geçme~ :1. önünd alma 
Mümıııese - 1. ahşıklık, 2. 

el alışıklığı, 3. sınaema, 4. yordam 
Mümarese etmr.k - 1. ekze· 

mek, evrlşmek 

MOnadi - 1. carcı, 2. çarçı, 

3. çağırı, çavçı, 5. kığrıkçı, 6. 
tevaçı, 7. tiilmeçl, 8. Gndevcl, 9. 
tindftçl sinden: 

,,ıı~ 

Mükdleme - 1. oydış1 eydlş, 

2. ayıtkı 1 3. dilleşme, 4. konuş 
ma. 5. söyleşme 

Mükaleme etmek - 1. ayıt· 

mak, 2. eydlşmek, 3. konuşmak, 
4. söyleşmek 

fülahbam - l. börtmüş, 2. 

Mülevves - 1. arıksız, 2. 
bulaşık, 3. çöpftrdük, 4:. klrçikll, 
5. kirli, 6. püsOrlü 

MOlevves olmak - 1. bulaş · 

mak, 2. kirlenmek 

Moıeyyln - 1. yumuşatıcı, 2. 
yumuşaklık verici 

Mülhak - ı. bağlı, 2. g!rln· 

Mümarese keebetmek - yi· 
şllmek 

.Mamusll - ı. ancılayın, 2. 
J~ekdeş, :J. benzer, 4. benzlyen, 
5. gibi, 6. okşaş, 7. yaraşı 

Mümessil - 1. benzeten, 2. 

Münaferet - 1. ara açıklığı, 

2. bozuoukluk, soğukluk, 4. se· 
vişmemezltk, eevlomeme 

Münafık - 1. alağız, alaea. 2. 
cemguk, 3, çakmakçı, 4. çeşit, 5. 
çoğul, 6. çoğul, 7. elberek, 8 . 
f ttçf, f hleyicl, 10. iki yüzlü, 1 l. 
iki yüzlülük, 12. kılbız, 13. kov· 
co, kovucu, 14. yüzelek 

Torbalı kazaeının yeıılçf fit 
ve ftçpınar çiftlikleri •"",,c 
rinde sahipleri tarafından pfr 

ziraatı yapılmak isteniyor· J:ıO 

Komfo arazi eahlplerfnfJJ ~ 
hoıusta bir itirazları ~~,ı 
15 gftn içinde Torbalı ıl 

010 
dairesine bildirmeleri uao 
nur. (449) 
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lzmir ithalat Gomroğn Müdür-
lüğünden: 

. Ellerinde lnlçre eşyasına alt beyannamesi olan rQccar ve ko· 
mısyoocularm bunları J 4 2 935 günG akşamına kadar gamrüğe 

getirmeleri akııl halde kontenjan haklarını kaybedecekleri Uta 
olunur. 465 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Eeaı No. Mevki yeni No. eakl No. 

1 
3 

26 
42 

23 25 

Cinai 
Ev 

" 

evin 3 8 payı 

Drpozho T .L . 
550 
200 
700 

30 

Bergama C. Moddeiumumiliğiuden: 

219 Al11ncak meı'ııdlye mah. karıkol 11okağı 3 
413 Cedit mıh. Dandır sokak 7 
599 Burnava nahiyesi yıkık minare me•kil 28 
642 4 lncti ıuhaolye mab. eşrefpışı 110.kağı 48 
644 3 tlncü ,, ,, k omit1er mahmot 11 21 
650 Dayı emir mıh. dayı emir ıokak 12 
651 ,, ,, yeldeğtrmenl ,, 102 

12 
102 

6 

" ve avlunun 2 8 payı 
Arııa 

24 
5 
7 

)0 
Bergamada yeniden yapılarak olan 26221 lira 69 korno be· 

deli keolf 11 cezaevinin inoaeı 10-1-935 tarihinde kapalı zarf 
usulile münakasaya konularak usulen llAD edllmlıı ve zuhur eden 
tallpledn teklif Jeıf 10·2·935 tarihinde .komisyonca tetkik edile· 

rek !.addi layıkta gör61medlğlnden 10·3·935 tarihinde pazar 
gftoQ &aat 15 te pazarlık suretfle (ihale yıpılmık Ozere bir ay 
rntıddetle mQnıkaeaya konmuş C>ldoğundan taliplerin yüzde 7 
buçuk teminat akçesi mıl sandığ1Da pyat1rdıklarını dılr makbuz 

veyahut teminatı movakkate mektubu ile 2490 no. h arttırma 
ve eksiltme kanonunun 2 inci maddesinde yazıla neikalarla ihale 

gılnG bergıma C. M. U. ilk dairesinde arthrma ve eksiltme ko 
mlsyononı mOrıcaatları ve bu husustaki keotf ve şartname BU· 

retlerini beı lira mukabllfnde alıblleceklerl llAn olunur. 
14 20 26 4 46, 

lzmir Vilayeti Kadastro 
loğonden: 

Mndor .. 

Dolaplıkuyo, tozcu, hasanhoca, mecidiye, bratalJ, memduhlye, 
llQvarj mıhallelerlndeki gayri menkul malların kadadtroau bltmlıı 

Ve ktıtOklere de tescil edilerek maliklerin senet ve çaplarıda 
dığıtılmıktı bulunmuştur. Bu mahallelerde gayri menkulü bulu· 
ııup henllz senet ve çıplırını almıyanların gelip almaları ve 
nıOlklerlnln kadastrolarında btr yanhelak vareıa en çok llao gil-
nGnden sonra iki ay içinde komisyona milracaatla dftzeltllmestol 
iatemelerl blldlrlUr. 463 

lzmir Vilayeti Kadastro Mttdttr
Joğonden: 

Sellmlye, mecidiye, mahmudiye, fatih. birinci ıllleymınlye, 
blriacl, iklacl, lçllnncft brataelar, akdealz, çorakkapı, ıalhane, 
birinci, ikinci kınntfaı, lı:ôprft, mehmetkaptın mahallelerlnf n 
kaclutroea yapılmııı ve yapılmaktadır. Bu mıbıllelerde gayri 
meakal malı bulanan •eya gayri menkul mallar fizerlnde ayal 
hakları baluaaalar ilin tarihinden ltlbaen mıyıı 935 sonuna 
kadar her hafla ulı ve çar~mh• gftolerl lzmlr kıdaatro komi&· 
yonana mOracaatla ne gibi ayni hakları varaa bildirerek kayt ve 

tescil ettirmeleri veya yapılan kadastroda bir yanhşlak vana 

dftzeltllmeslnl istemeleri bildirilir. 462 

üniversite Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonundan: 

1 - Bedeli keofl 269,007, 78 lira olop hıyvınıt ve nebatat 
eaııhaııa blnaaı inşaata 24·2·935 pazar gftoft 11aat 15 de Gnlver· 

ııltede ihale edilmek tızere kapılı 1arf uııollle ekelltmlye ko· 
nalmaıtur. 

2 - Talipler bo işe ald doıyalan almak için Gnh•ereite mi· 
nıarhğıadan alacakları veıika ile Gnlvenite •eznealne 14 lira 
yatırmaları IAzımdır. 

3 - Talipler bedeli keıfln % 7,5 nlıbetlnde temlaatlarile 
birlikte kapalı rarf larını ihale güoQ ııaat 14 de umumi kttipllge 
vermlı olmaları lhımdır. 14 lö 18 23 447 

Hilôliahmer Cemiyeti lzmir Mer
kezinden: 

Bllillıhmer eeaı alzamaımeılnln 83 tıocG madde1I mucibince, 

Y•llık kongre 16 ıubıt 935 tarihine raethyan cumarteıl gDnQ 
11ııt 17 de UJ01e•iode yapılacağından cemiyete yazılı azanın o 

gtın kongrede bolnnmıları UAo olunur. 11 12 1 :J 14 15 407 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilinları 

Ankara M. M. V .... al. Jı:o. dıo: 
Tahmin edilen flatl ooyedi bin altıyüz kırk lira olaa lldyGz 

OtQz lkibin tane muhtelif renkte mak11ra kapılı zarfla eksilt· .... . Ye koaalmoıtor. ihalesi 24,oubat,935 ptzar gDnQ saat 15 te 
~•pılıcaktır. Ekıılltmi1e gireCf"klerio 1323 liralık muvakkat ban· 

• lbektubu veya maliyeye yazılmış teminat karoılığınd• alını· 
Cak lbakbuzlı arttırma ve elulhme kanununun 2 net ve 3 ncü 
111•ddeleriode ytzıh veıılkaları göetermelerl, şartnımeıiol parasız 
•l111ak ve örneğini görmek lstiyen her gün, öğledP.D ııoorı mü· 

'•caatları ve ekıılltmiye gireceklet'in teklif mektublarını 3 cil 
lrlıddede yazılı veılkalırla birlikte ihale saatinden enaz bir eaat 

l•vel Ankara M. M. "· sa. al. lrn. aunı •ermeleri ilin olunur. 
i 10 14 19 3&i9 

DOKrfOR 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mfttabassısı 

HERNJ.' Vt RONTKEN MUA YENELERI 

Te ELEKTfRİK TEDAVfLERJ. 

Yörümi,en ve Bilhaaııa RAŞİTİK Çocuklara Ultra - \ iole 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yııpıhr. 

İkinci Beyler Sokak Fınn Tele. 2542 

652 ,, ,, dayı emir ,. 6 
667 Birinci sultaniye havai gç. 22·1 
677 Orhanlye mabılleıl yokutbatı ıokağı 19 
i06 Alııancak mes'udlye mah. zambak ,, 

712 Kestelli mahallesi :kahraman ıokak 

" "' " " 
,, İkiçeımellk camii 

13 

18 
22·2 
~8-3 

168·170 

,, 

" 
araanıo yarııı 

evin 64 256 payı 

E• 

8 
40 

650 
odanın yarısı 30 
Evio 1·24 payı 5 
ev ve dftkkinın 34·72 payı 270 

713 
715 
716 
724 
728 
741 

i11tUı:l4l mıhılleel gOndDz ıokak 
Tepecik hilAI eokak 

24 
30 

182,184 
16.18.20 16 2,16 l,16 n ve 2 ,, 35 64 payı 2i0 

Ev 350 
Mea'odlye mah. linci ve 2inci kordon 

İkinci . ftleymaolye klmllpııa caddeal 

12 
332 273 
159 1 

48!&·501 eY •e dftkkıioın 1·3 payı l 700 
Anı 15 

745 ,, ,, ,, ,, 195 2 Araa 250 
7 50 ,, ,, kiremitçi ıoka\: 8 6 Arsanın 128 256 payı 22 
752 ,, ,, çorak 150·12 Areı 16 

" 756 ,, ,, mısırla caddesi 154 17 Arıanın 3 4 aebmi 60 
812 Glzelyurt mıh. kemerahı caddesi 194 182 Uftkkinın 1 48 ıebml 7 
87 3 Darağıc ıehltler meh. mukaddeı me. cıd l 02, 104, 106 80 Depo 1600 
878-1 " " " " " 96,98,100 96,98,100 " 1600 
~81 2oci ailleymanlye mıh. yftzbıtı haaan ığa ı. 41 41 Evin 3 8 payı 45 
883 ,, « " kiremitçi sokak 6 4 Areaoın 128 256 pay• 5 
938 güzelyurt Türk pazarı 40 32 dakUnıo 596208 808704 p. 120 
947 lımet Pf· mıh. Alp Aralın ıokak 22 41 Ev 140 
948 " « " tt « 20 42 « 150 

1025 Cedit mah. bGlbCU sokak 41 39 E•in 14 240 payı 6 
Yerleri ve numaraları yukarıda yazıla emltklo ıekiı takııltle 11tışları 28.2. 1935 perıembe gftoft 

ıaat onda ihale edilmek Clzere açık ırtacmaya koaulmaıtar. istekli olanların hizalarında ya1ılı pey 

ıkçelerini •ezoemlze yatırmaları •e artırmayı girmeleri lhımdır. 14. 18. 24 (466) 

Milli Emlik MCldGrlftğClndea: 

Karşıyaka M.,nlali Buraava caddeıılude 97 eıkl 105 tıj No. h kahvehane 450 
500 
450 
350 
300 

> Doaıamacı Rıyegıa ııokaAında 24 eski 
Alıybey Rağbet ıokağıadı ) 6 eakl 

K.arııyaka ılıybe1 ııe.dı 
« > gandoğda 

" 
« Oımaaıade intikam > 

12 eıkl 
5 eıkl 

14 eski 

38 t•j 
18 taj 

6 taj 
6 taj 

17 taj ve 

" 
" 
" 
> 

" bahariye ıfhıp 

alıybey D161temıt 

bayukh billbftl 

" ,, 
20 eıld 12 tıj ., 

23 25 eııkl 17 l tıj ., 

" 
" 
" .. 
> 

.. 
< 

" 
« 

" 

" !l4 " 
it 

" 

penkeude 
karanfil 

boltınlı mekteb 

> .. tt 

" .. 
8 eald 40 taj 

10 taj 

30·124 
7 100 
9 101 

bahariye tanlr " 28 
oımıaude caddealnde 28·80 eılı:I 22·1·22 2 tıj 

dedebışı Menemen cıddealnde 53 eıki 126 taj 
Tarın lakele caddesi 2 eıkl 231 tıj 

.. .. 
> 

tt 

c .. 

hane 
hı ne 
hıae 

hı ne 

Reııdlye ıolı.ağıodın 33 nu 

marı tajh dakktn 

hane 

bahçe elyevm tarla hıllnda 
hane 

tıbalı:baae 

dlkkia 
daklı:An 

dlklı:ia 

dGkkin 
bahçe yeri 

dftkktn ve oda 

kah'fehaae 
kahvehane 96 hl81ede 89 
hlneıl 

350 

150 
605 
100 
600 
230 
100 
120 
75 

418 
150 
300 
678 

» ılıybey mekteb 10kı&ında 37,39,41 eılı:I 37 taj < tarla 1065 
" boııtanh merkeı ıokatıadı 14-82 » kabvehıae 175 

Seydlkny hClkGmet caddeılade 24 1 < fmn 250 
K.aratao ısanıör ıokağıadı 19 eııkl 19 1 yeni No. n 21 tıj -. hane 96 

Yukarıda y11ıh emnlln m61klyetleri peşin para nya ikinci tertlb mtlbıdll taaf iye kaydlle 

ödenmek ftzere 28.2 935 peroembe glnl ... ı 14 de ihale edilmek lzere mGzayedeye konulmuştur. 
Tıllplerln o uatte milli emlAk mftdftrlftğClae mlracaatlan. 472 

lzmir 2 inci icra 
memurluğundan: 

Bay nlyazinlo emllk ve ey· 
tım bınkaeından ödftnç aldığı 
parayı mukabil bankaya ipotek 

eyledl~i lzmlr ıll a~a mahalle· 
si ıroavot aokık hıplıaoel 

umuminin yan tarafıoda 158 
•ergi 174 tıj numarada 178 
adanın 41 pareellade 174 M. 
M. ve takdiri kıymet raporuna 
göre kapıdan girildikte bir tıı 

hk 11ğda bir oda ittl&1liade 
ikinci kala çıkılır merdiven 

arkada avlu, avlunun eaAında 

mutbak ve bılt ve bılAoın 

arkaaındı goaulbıne ikinci kata 

çıkaıken merdi•en araııındı 

ufak bir oda ikinci katta bir 

sola n sokağa nazır bir oda 
arkı tarafı ahşap ve OetG lama 
rina ôrtfilil bir mutbak ve kum· 

panyı suyu mevcuı 1600 lira 
kıymetli evin tamımı. 

MGlklyctl açık artırma ıare· 

tile ve 844 numaralı emlAk n 
eytıtm hankaea kanonu mucl· 

blnce bir defayı mahauı olmak 

~rdyle artırm1111ı 21.3.935 
perııembe günü eaat 11 de ya . 

pılmak Ozere 30 gftn mftddetle 

ııatılı~a konuldu. 

Ba utırma aellceılnde Mlıt 

bedeli tahmin olunan kıymetin 
yftzde yetmie beşini buloru 
eaçok artıranı lhıleal yapı. 

lacıktır. Akıl takdirde 2280 
numaralı kanona göre 11tı1J 

geri bırakılacaktır. Sıtıı peşin 

para ile olub mflıterlden yılDız 
yftıde lkiboçuk dellillye maa· 

rafı alınır. İıbu gayrimenkul 
(berinde her hangi bir tekilde 
hık talebinde buluaaalır elle· 

rladekl reımi veaalk ile birlikte 
yirmi gfto zarfında fzmir icra 
11na mftrıcaatları ltzımdır. 

Akııl halde hakları tapu ıici · 

lince maJdm olmadıkça paylaş 

mıdan hariç kalırlar. 11.3.935 
tarihinden itibaren tartname 
herlı:eee açıktır. Talip olanla 

rın yüzde yedlbuçok teminat 

ıkçuı veya mllli bir banka 

itibar mektubu ve 33 18642 
doıya nnmarasUe lzmlr 2 inci 

icra memurluğuna mcıracaatları 
ilin olunur. B. lı.Np. 213 

lzmiı· 2 inci icra 
memurluğundan: 

Bay elem ve raalmla emltk 

ve eytam bınkaBından ödDoç 

aldığı parayı mukabil bankayı 

ipotek eyledikleri lzmlrde fatih 

mıballeıl mabmod ığı değir· 

mendagı sokağındı 85 87 kapı 

numar•b 'f eıkl 73 No. 75.77.ı 

nomaratıjlı ve vaa'ıy~t zaptına 

göre değlrmendağı caddesinden 

7 5 7 i ve mahmut 1~1 eoka. 
ğında 1. numaralı hanenin iki 

lı:apıaı vardır. dirsekte tahtını 
bir dakkia mncottur. cadde· 
deki kapıdan girilince mermer 

bir ~o~a .caddeye ve arh sokağa 
nasır akı oda, merdina· yanın· 
dı bodruma inilir bir mahal 

bir hali ve kumpan}a ııuyu 
iki merdi•ea araııında muıbık 

· olarak mlııtımel bir oda, ftat 

katta iç oda ve cadJeye nazır 
bir balkon ve altındı bir dük· 

ktn vardır. ktgir Gçbln lira 

kıymetli ma mOttemlliı hane· 
nlo tamamının 

Mallı:lyeti açık artırma sure· 

tile ve 844 numarala emlAk ve 

eytam bankaaı kanunu mucl· 
hince bir defaya mahsus olmak 
şartlle artırma&ı 21.3.935 
perşembe ı,rtınfi eaat 11 de lzmlr 

ikinci icra memurluğunda ya· 
pılmak 6zere ;30 gün milddeıle 
flatılığı konuldu. 

Bu artırma netlceılnde Hll~ 
bedeli tahmin olunan kıymeıin 
yüzde yetmlı beılni bulursa 
en çok artırana ihalesi yapıla · 

caktır. Akei takdirde 2280 mı 
marala kanuna göre ntış geri 
bırakılaca\tır. Satış petln para 

ile olup mnıterldea yalaıa yillde 

. 

Bergama Asliye 
aiodeo: 

mahkeme• 

Bergamanm Uranlı nahiye· 
11loln Kadıköyüoden Arif cıglu 

Salih ve Mustafa, KAbya oğlu 

Ahmed ve Kınık nahiye mil· 

dılrft Şftkril taraflarından Ka · 
dıköyilnden Mahmut oğulla· 

rından Arif oğlu Mahmut aley· 
hine açılın 171 lira alacak 

davasının doruşmaeında, müd· 

dealeyhe çıkarılan davetnameye 

mObıştrln verdiği meşruhatı na· 

zaran elyevm oturduğu yer 
belH olmadığından kendisine 
llloen tebllğıt yapılmaeına ve 

duruıımının 25 mart 935 pa· 
Hrteeiye talikine karar verildi. 

Duruşma g6oü mahkemeye gel· 
meal Teya bir vekil gôodermeel 
ve akel halde gıyaben duruşma 
yapılacağı tebllğat makamına 

kaim olmak üzere llAn olunur. 
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Akhisar Sulbceza hakimli· 
ğlndeo: 

Akhlsar'ın Reşadbey mahal · 
lesinden yapıcı Halil usta kızı 
Fıtma'nın Doktor Necib Te 
karısı Hasibe aleyhlerine Sulh · 

ceza mahkemesine ikame eyle· 
dlğl dövme ve tehdld davasının 
yapılmakta olan duruşmasında 

davacı Fatma'nın ikametgahı· 

nıo meçhul kalmasından dolayı 

Hukuku umumiye namına ga· 
zeıe ile llioen tebligat icraeına 

karar verilerek mıh.keme 22·3· 
935 tarihine talik lı:ıhnmıo of. 
doğundan ye•ml m,.zkurde dı· 

vacın•n Akblaar Solhceza mah· 

kemeelade haz1r bulunmaaı ve 

aksi takdirde C. M. •u. Ka. nun • 
344 ve 361 inci maddelerine 

te•fikıo davaaındao vazgeçmlı 

sayılarak dGomeslne karar ve· 

rileceğl tebliğ mı.kamını kaim 

olmak Gzere ilin olunur. (448) 

Otobftscftler Birliğinden: 

Benzin Alınacak 
Ege mıntakıııı bOtüo motorlu 

Yörftk arabalarının bir ııenellk 
benzini ihale edilecektir. Benzin 

bir yerden alınacaktır. Gerek 

mevcod kumpanyalardın ve ge· 

rek hariçten bu iti yapabilecek 
iateklilerla kapılı zarf usullle 

K.ardiçalı hanında Birlik buy· 

rukcolnğuaı bildirilmesi. Zarf. 
lar 19 Şubat Sah gflnü 11aat 

ikide açılacaktır. Eo mO,ıld ve 

en iyi teml1Jat gôetereo tercih 

edilir. (441) 13, 14, 15, 17, 18 

Aydın demiryolu umum mfl· 

dftrlOğüoden: 

997 numarala tava! mahsulü 

nobud tarifesidir. 

Milddetl 31.12.934 tarlhtnde 
biten tavaa mehsolQ olmak 

ıartlle denizliden izmlre taşı· 

nacak nohudlara alt olan beher 

tonu 900 kuruşluk: 997 noma· 

ralı hususi tarlle 16.2.935 ta· 

rlbloden 30.6.935 tarihine ka · 

dır yeniden mevkii 
konmuştur. 

meriyf'le 

lklbuçuk delltllye masrafı alı· 

Dlf. işbu gayri menkul Gze· 

rinde her hıngi bir şt kilde 

bak talebinde bolooanlar elle· 

rindekl reıml veealk ile bir· 
likte yirmi gGo ıarfıoda İzmir 

Jcr111ıaa mtlracaatları lazımdır. 

Akel halde haklara tapu elci . 

lince malum olmadıkçıı pa}lao 

madaa hariç kıhrlar. l 1.3.1935 
tarihinden itibaren eartnarne 
herkese açıktır. Talip olanların 

yüzde yedlbuçuk teminat ak

çesi veya milli bir banka iti· 

bar mektubu ve 93H 18701 dos· 

ya numarasllf' izmlr ikinci icra 

m,.morlu~onı müracaatları llAn 

oluur U iv. o ı 



........................................................ , ................. ... 
Ôksnrenler! Mut· 
laka (Okomentol) 
ÖksO.rnk Şekerle· 

Aylık elektirik 

Masrahnız yüksek mi? 
rirıi Tecrnhe Edi· 

içi gazli niz ... cc: 
<C __, 

• lambalarını kullanınız 

>
< 
al 

Bu marka az sarf iyat,r bol ışık, 
ve uzun ömQrlUdOr. 

...... 
> 
z 
<C 

Mehmet Tevfik 
>< 
a::ı 

80.yO.k Elektirik, Telefon ve 
Malzemeleri deposu. ve Porjcn ~ahupuı 

En Üstün Bir Mils· 
lıil Şekeri Olduğu
nu unutmayınız. 

o:: 
LU 
t.!:S 
Lı.I 
Q 

Peştenıalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

f.,ı·atel i Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAI~ KUMPANYASI 

11 HERMES,, vapuru elyevm limanımızda olob 14. şubatta 
(Doğru) Anvers, Uoterdam, Ameterdam ve Bamburg limanları 
için yük alacaktır. 

"ORESTES,, vapuru 2;J euhatta gellb yftküoü booıl . tıktan 
eonra liurgaz, Varoa ve KOstence için yok alacaktır. 

1·GANYMEDES11 vapuru 23 şubattan 28 şubata kaJar Anvere, 
Hoterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yilk alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LlNlEN 

"FROST,, vapuru 17 şubatta Roterdam, Bamburg, Copenhı· 
gen, Dantdg, Gdynla, Goteburg, 06lo ve lekandlnnya limanları 
için yfik alacaktır. 

"DEDRUN,, 28 ıuhattı& Roterdam, Hımburg, Copenbagen, 
Dantzlg, Gdynfı, Goteburg, Oelo ve Jıkandinavya Jimanları için 
yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İımlr Nn-York ara11nda aydı bir muntazam ıefer 

"TAMESIS,, vapuru 12 martta (doiru) Nnyork'a hareket 
edecek.tir. 

sım.VICE MARlTl~ı ROUMAlN 
Garbf Akdeoiı fçfo ayda bJr M uotazam Sder 

11 P.ELES,, vapuru 15 tnbıtta gelip 16 ıubattı Malta, Mautlya, 

Banelon ve Ccızalro hareket edecektir. 
"ALBA JUL YA., vapuru l 2 marna gelip 13 martta Malta, 

Ceoova, MarsHya, Cezalre hareket edecektir, yolca, yak kabul eder. 
Hamiş: f IAnlardakf hareket tarlhlerfndekl değltlklilderden acente 

mee'ullyet kabul etmez. 

Fazlı tafaUAt için İkinci Kordonda Tahmil u Tahliye olrketJ 

binası arkasında Fratelll Sperco ıcentıllğına mtlracaat edllmeııl 

rica olunur. Telefonı 2004 · 2005 

Olivier ve şilreka-
ün1vers1tede Döçent 

Muavin Profeaör • Si Limİlel Vapur 
Dr. A. Safeddın · Acentası 
Ağız ve Diş Hekimi 

Huıalıra hergün öğleden 
sonra bakar. 

feıiklıil r.addeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • J S TA N BU L 
Telefon : 49250 

V. N. 

\'V. f 1

• H. Vaıı 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE L1NlE 
"ÜLM,, vapuru J 8 şubatta 

bekleniyor, 20 şubata kadar 

Anvere, Roterdam, Bamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

11AQUILA,, vapuru 22 şu 
lıatta bekleniyor Hanıburg ve 
Anversten yok çıkaracaktır. 

ARME.MENT B. SCBULDT 
HAMBURG 

"HA~SBURG,, vapuru 25 
tobatta bekleniyor Hamburg ve 

Anveraten } ük çıkarıp Roter
dam, Hamburg ve Anvere için 

yük al11caktır. 

JOBNSTON LINE LTD. 

J..IVERPUL 
"QUERNMORE,, vapnro 2ö şu 
batta bekleniyor L•verpul ve 
Anvere'ten yük çıkarıp, Burgae, 
Vurno, Köatence, Galaç Ye 

Hrailn için yük ılıcaktır. 

THE EKSPORT STEAMSH1P 

CORPORAT ıON 
11EKSMINSTER,, npuru 20 

Cendell Han. Birinci &ordon 
Tel. 2443 

The Ellermın Llnee Ltd. 

" TRENTİNO " vapuru 29 
ikinci kaounda Loudra, Holl 
ve An vers'ıeo ~elip tahllyt:de 
bulunacak ve ayni zamanda , 
Londra ve llull için yak 
alacaktır. 

"ALGERİAN,, vapuru 6 şu· 
halla Liverpool ve Snaneea'dzn 

gelip tahliyede bulunacaktır. 

"MARON1AN,, vapuru şubat 
ııoııunda Londra, Ooll n An· 
vers'ten gl"lip tahliyede bula· 
nacak ve ayol zamanda Lon 

dra ve Hull için yük alacaktır. 

The General Steam Navl· 
gatlon Co. Ltd. 

"ADJUTANT,, vapuru 5 oa 
batta beklenmekte olup Londra 

için yok alacaktır. 

Deutecbe Levante Linl e 
"ANGORA11 vapura :lO ikinci 

Ununda Hamburg, Bremen ve 
Anvers'ten gelip tahliyede bu· 

lunacaktır. 

Not Vurul tarihleri Ye va· 
porlımn lelmlerl ~lıı~erlne deni· 

tfkliklerden mee'ollyet kabul 
edilmez. 

şubatta bekleniyor, Neyork 
için yok alacaktır. 

·' EKSARCB ., nporu 2 
martta b.-kleoiyor, Nnyork 
için yük alacaktır. 

N. B. - Gello tarihleri Ye 

npur tarihlerinde ıcentemlz 
hiçbir meıı'uliyet kabul etmez. 

Telefon No. 2007 · 2008 

Sıhhat 

Eczansi 

Ku ''vctl i l\liis bil 
fstiyenlcr Sıhhat 
Snrgnn Haplarım 
Arasınlar. 

HAMDI NÜZHET Maruf Ec7.aneler
Ucoz, taze, temiz lltçlar bulunur 

-t.!:S 
>
<C 
en 

11 Başdorak - Büyilk Sa· dt!n Arayınız. 
lebçl Hanı karşısında. ' •ı ____ _,, 

Tesviyeci ve Tornacı Alır 
nacaktır. 
As eri Fabrikalar Umum Müdür· 
lilğünden: 

Kırıkkale fabrikaları için teniyecf ve tornacı alınacaktır. 

İsteklilerin imtihan için istida ile Ankarada Fiıl'!k fabrikasına 
fetanbulda Bakırköy barut fabrikasını, Jzmirdekiler Halkapınar 
eilfi.h ıımlrbaoeelne müracaatları. 

3 4 6 8 10 12 14 )f> 18 20 22 24 26 ~8 2 3 346 

~Akşehir bankası= 
;;; Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Dzmörr ŞlYllbesö 
ikinci kordonda Borııa civarında kendi binasında 

TELEFON: 2363 

--·-~····---
Hcrtürlü Banka Muamelatı, Enıtea 

Kumusyonculuğu .. 

~lüsait şeraitle mevduat kabul edilir 

Hububat, ftzO.m, incir, pamuk, yapak, zeytin
yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuAu ya· 
pılır. Mallarm• vnrudunda sahiplerine en mQsa· 

it şeraitte verilir. 

--

----
--
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Zekai Tarakçı 
Dahiliye l.\ıliitehassısı 

-- İkinci Beyler sokak No. 45 Beyler Hamamı karfıeında.. §§ 
- Ôğledeu sonra !'l - 6 ya kedor hastalarını kabul eder. == 

TELEFON : 3806 
§ 
== :::::: 

il 111 il 1111111111111 1 11111111111 il 111 111111 11111 111 111111111111111 il 1111111111111 11111111111111111 

Memleket Hastanesi Baştahihli· 

ğinden: 
Memleket ve E,ref pı:9a bastanelcrlle san'atlar mekteLlnin bir 

eenelik aşağıda cln!lerl yazılı erzakın eksiltmesine talib zuhur 

etml"diğioden yeniden sene nihayetine :kadar 01110 4 aylık lhtl· 

yaç olen 41 UO kilo ~eker :150 kelıb :buz 450 kilo eczane pa 
muğu 9.2.H:l5 günh:ınecloden iJ .2.935 günlemeclne kadar on 
beş gün müdd~tle açık ekelltmfye konulmu~tur. Talib olanların 
şeralıi öğrenmek üzere Mt•nıleket hastanesi baştababetlne mftra· 

cnatları \e yüzde 7,5 nlsbetiode teminatlarını muhasebeye vere · 

rek banka makbozlle eksiltme günü olan 24 2.935 gtınleme· 

cinde ve pazar günü saat 10 dan 11 rn kadar İzmir daimi vllıl· 
yet encümenine gelmeleri ilan olumu. 11 14 17 20 401 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111f1111111111f111f11111f111111111111111111111 ti 
- -

Meyva Fidanları ~ 
= TOrkfyo •• Auupou•u eu iyi ciuı aımıd,kfarrndın ~-== 

aşılı hastalıksız ve fenni surette yetlştlrllmlt meyva fi . S: 
daolarlle : _ 

Aııııız f ldanlar lzmir'de Başturakta lzmlr ve elvan ~ 
meyve vtı sebze eatıo kooperıtlf I tarafından aatılmıkta ~ 
dır. Fazla tafııilı\t almak lstlyenlerlo kooperatif lmlze mO -

racaatlert. ~ 

• • 
IZMIR 

Esnaf' ve Ahali bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. 
---··---

HertOrlO Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir ıenellk mevduata % 6 
Ahı aylık ., % 4,1·2 
Vadesiz hesabı carilere % 4 faiz verir. 

1111111 11 1 1 1 

Maliye vekaletinden: 
Darbedllmekte olan gömOt paralardan Dört milyon liralık 

kısmı az bir zaman .!arfıoda tamamen tedavlUe vazedilmlı ola· 
cağından ~ekt gömüş paraların 1 ıobat 1936 tarihinden itibaren 

herhangi bir kıymetle milbadele vasıtası olarak kollanılamıya · 

cağı hilafına hareket t'denler hakkında kanuni takibat yapıla · 

cağı 22ö7 No. h .kanunun ııekizinci maddeııl rouclblnce lllo 
oluuur. 6 8 ll 14 17 20 23 244 3il 

--

-----------

Yerli Bıçak Ve Hassas ,.ferazi 
imalathanesi 

Hüseyin Usta 
---··---

Hernevi bıçak ,.e el terazileri toptan ve peraken· 
de ıipari' kabul olunur. Terzi maka81arı, ziraate 
ait hernevi alftt imal olunur .. 

IZMIR Kantarcılar çaroıaı No. 39 

Alameti Farika Horozdur .. 

Ziya Hamdi 
Kulak, Burun, Boğaz 111ütahaııem. Cumadan 

hergün haetalarını !J · 6 ya kadar kabnl eder. 
Beyler sokağı, Beyler hamamı karşısı No. 41 

TELEFON: 3686 

t 


