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1 lzmir'li, Sana Mutlu Olsun: En Büyüğümüz önder = 
1 Atatürk, Bugün lzmir'i Şereflen~iriyorlar. 
1 Istanbul, 16 (Hususi) Atatür iti şam ge vapurile Istanbul'dan __ 
1 hareket etmiştir. Ege vapuruna to pitolarım z refakate mektedir. ~ 
:;;::: -
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Büyük önder Atatürk Bu-::i~~iz.. Kurultay Başkanı Kazım 
gün lzmir'i S, ereflendiriyor. Yu:an Başbakanı özalp'ın Seyahati. 

ile Neler Konuştu?.. ·----
General Başkan Seyahat intibaları lzmir'liler En Büyük Türk'il Aralarında Görmekle 

Bayram Edecekler. Şehir Baştan Başa Donanmıştır .. 

latanbol 16 (Hosoai) - A ı. 
nı'dın gelen haberlere göre 
Adna elçimiz Yunan baobakanı 
Bay Çaldarlıı'Je oınn bir mftli· 

Etrafında Beyanatta 
Bulundu, Memnuniyetini Bildirdi. ,_ ________________ ~ 

Atatürk, 
Boş Geldin! 

İsmlr, dtlndenberl sevinç 

içinde çalkanıyor. Baycık Ôo · 
der AraUlrk'Gn lzmlr'i şeref 

lendlrcceğl haberi, yOreklerl 
ecvlncle doldurdo. 

lzmir' ll, aanı muştu olsun: 
Atatürk, bugGn lımlr'I şeref· 

l~ndirJyor. Tlrk ulaıonu .. 
Tark yurdunu kurtaran, ona; 
Uloıılarıraıında layık olduğu 

yakaek yeri veren En Bfiyiik 
Tark'G bngOn aramızda, içi· 
oılıde görmek gönencine eri· 
ıeceğlı. 

Sevin lzmir'li .. Bııını göve 
kaldır ve Akdenlz'e doğru 
bık. TOrk'Gn gtıven ve inan 
kaynağı bagGn oradan geli · 
Yor. YOrğln lunnçla dolııon 

lımlr'll! Acunun en bftyfik 
•dımı, Tark'Gn bftyflk önderi 
Atıtark, bugtın ııenin arandı, 
&eıılo içinde olae1k. Sevin ve 
coı hmlr'll. 

Bngan bayramımız nr. 
- AtatQrk ttellyor. 
Diye birbirimizi kotlolayı· 

cı~ıı. En Dayak Tıırk'a kır· 
t•lımak, onun geleceği yolu 
beklemek Qıere eokaklara dö· 
~Gleceğlı. Bogftn yer ytıztınde 
111lir'Uden daha gönençli 

•dı1111 yoktur. Buna olan ina· 
11

:
11

• tazele İzmir'll .. . Hangi 
: 
0•nıı tarihi, bir AtıtOrk da 

1 Y•ııyor? Kurtarın, yaratan, 
~ftkeelten, ilerleten... Bfltfln 
e oıı~ırı yapın •damın bl r 
ılıu, hiçbir tarih yazmımıf· 

tar " e yızmıyacaktır da .. 
BtıyQk AtıtDrk, Hoıgeldln! 

l' l.nrtırdığın, yukııelttlğfn 
Grk uluııonun 1ımir'll çocuk· 

~arı bugan bayram ediyorlar. 
eofn varh~ından aldığımız 

gfben ve inanı, bogQn eenl 
lllııdı görmekle yenileyeceğiz, 

lızellyeceğlı. 
- Boegeldln en bnyftğil · 

lnftı. 
.......__ ____________ ~J 

Rusya'da Ekim 
.btoelto•a l 6 (A.A.) - Balk ko· 

:
1••rleri mecliti ile komüaiıt fır· 

~il lllerkezf komiteıi 1935 yılı 
d'Lbılıanna aid ekim plAoını lll• 

·~ etıniılerdir. 

Büyfik Ôader Atatflrk'4n İz· 
mır·e geleceği haberi oehrlmlz· 
de doyohlnca berkeııl bir ııe · 
•İnç kapladı . fzmlr'lller mem· 
lekeli kurtaran, yfikeelten ve 
ilerleten Atatfirk' ü candan sev· 
gi Ue karoılamak için hazırlan· 
dılır. Şehrin muhtelif yerlerin· 
de hemen .. fer takları kurul· 
do. Şehir hattan bııı bayrak· 
lır1mızla ve yer yer taklarla 
ıOıılenmiı bulunuyor. 

Dayak AtatOr~; denfzyolJan 
ioletme idaresinin Ege vaporlle 
gelmektedirler. Torpido moh· 
rlblerlmlz (Ege) ye refakat 

ediyorlar. 
1zmlr'liler, 11bahıtın kor· 

donu dolduracaklar ve Bdyilk 
kurtarıcıyı bekllyeceklerdlr. Ata· 
ıark'il lzmlr'e getirmekte olan 
Ege vıporonon ııaat kaçtı llma· 
nımıza geleceği bugOn anlaşıla · 
caktır. Öğleden evci gelmeııl 
muhtemeldir. 

Btıyflk önder Atıtftrk ; kor· 
dondaki konaklarında kalacak· 
)ardır. Konaktaki hazırhk bld· 
rllmfıtlr. Dan, Vail General 
Kazım Dlrlk ile belediye bıı · 

kanı doktor Bay Behcet Uı, 
konağa giderek hazırhkları 

gözden geçlrmlılerdlr. 
Vail, komandan, C. B. F. 

n beledlyn batkanları bir mo· 

törle vapura giderek AtatGrk'6 
karoıhyacaklardır. Hılk, vlll· 
yet, kumındanhk, farka ve 
belediye erkanı da, blyGk ÖD· 

deri kordona çıkıılarında ııe· 

IAmhyıcaklardır. 

kat yapmıobr. Bu mtılikata 
ehemmiyet nrJJmektedlr. 

Ynnan gazeteleri; bu mtUi · 
kaun Yonanlıııan'a karo• ya· 
pılmakta olan tahkimat mee'e· 
leaile •lAkalı olduğunu yazı· 
yorJır. 

ltalya 
Ne Haldedir. 

Roma 16 (A.A) - BllyOk: 
fqlet mecliılola jk.iacl toplan· 
tı11nda B. Maseollnl :içeri nzf. 
yeti anlatmıştır. Maliye h•kanı 

İtalyı'nın para ve ökonomf Büyük Uluı Kurultayı baıkanımızm Avdın•da c il L ' k · · 
d b d 

. . , . . r. mer ezmı 
uramu 1'e fırka kAtl 1 e fır· zıyarct ıntihalan . 

kının ve tetkllAtlarınrn çaht· Denizli, 15 (A.A) - Korol· ı eaıt 20 de şehrimizi teşrif et· 
maları hakbad• izahat ver· tay başkanı General Kizım mfalerdfr K d' 1 i 1 1 ô " · en ıs n say av arı · 

.!'!1!~~· ......................... !~1! ... ~~:~!~~!~~!~~.Z:!!~a. - Sonu 6 ıncı yftzde -

Yunan - Bulgar HüdiidU·n·aa 
Tahkimat Yapılmaktadır. 

lııtanbol, 16 (Husaıi) -
Bolgarletan, oyi muahedeal 
maclbince, kendlelne tayin oln· 
nan aekeri kuvveti arttarmamağa 
ve hudutlarda harekette bulan· 
mımağı mecburdur. 

-Hılbnkl Bulgar hOkdmetl, 
bunun hllAfıoa hareketle hod0 • 

donu tahkime baılamııtır. Kom· 
oa dnletlerln bugQnkO dorum 
ve elyasalınna göre, Bulgırle· 
tan'ıo hiçbir tecnQz teblikeııi 

··-·-·-·-·-·ı;~-iy;·:·u~ı,~;i~t;;··A;;~·;·d;ki-ihiilAL-·-·--·-·-·· 

karşıııında bulanmadığı malOm· 
dur. Buna rağmen hudutta tah· 
kimata başlaması Yunınlıtanı 
da bilmukabele kendi siperlerini 
tahkim etmek ururetlne ııilrftk · 
lemiştlr ve Y unanlstan bunun 
için de faaliyete geçmiştir. 

Haber alındığını göre Balkan 
misakını akteden TOrkiye, Ya· 
nanlstan, Yugoıılavya ve Ro· Haheş'ler Silar Müstahkem 

Mevkiini Almıslar .. 
' İstanbul l' (Boııuıf) - Ha· 

beo aekel'1erl, İtalyan eomaliııln· 
de Sllar tehrinl lıgıl etmitler· 
dir. Bu ltgıl keyf lyetlne ehem· 
mlyet verilmektedir. ÇDnka 
bu bAdlııe Teıılleıılle aradaki 
gerglnltğio artmasının mohte· 
mel bulunduğu söylenmektedir. 

Hıbeşlııtan, btltfln dOnya 
milletlerine hitaben bir beyan· 
name neıretmlotlr. Bu beyan· 
namede bllhaııııa deniliyor ki: 

- Sulh iıtlyornz, f ıkat ha· 
kokomuıo ılddetle mtıdafaa 

edeceğiz. 

Silar şehri, m611tabkem bir 
mevkidir ve ukerf harekat 
herin• mleuirdlr. Roma ma· 
haf ili bur1c1a ltalyaa aıkerf 

Habet eavarileri bir geçit rt-ııminde. 

garnizonu bulunmadığını ve 

ın~k 150 klolllk bir Habeo 
knnetl tarafından ltgal edlJ. 

dlglnf ıöylemekte, kan dôktll· 
medlgf de llhe etmektedir. 

Rom ı 15 (A.A) - BDy6k 
fatlet mecllıılnln kıt içtima dev. 
reıl celııeelnde Dace beynel · 
milel dyuettıa bahıetmlı Te 

- SoDu 6 IDCI y4ıdedlr-

manya, Uluslar kurultayını haf 
vurarak Bulgariıtan'ın bo hare· 
ketlnl protesto edeceklerdir. 

Atlnı, 15 (A.A) - HaHı 
Ajansının hosuıi muhabirinden: 

ErkAnabarblye baıkını B. 
Katenyotla, harbiye bakanlle 
uzun hl r görfişmeden ıonra 
gazetecilere verdiği beyanı1tta 

Yunanfetan'ın hudutlarını tah· 
kime karar verdiğini ıöyledlk · 

ten sonra: 
- Yunanistan ıolh emelJerl 

beslemektedir. Fakat komoula . 
rımızdan bazılarının ayni tema· 
yftlAtla mGıehıııaiıı olmadıkları 

gl>rfll6yor. Bonon için Yuna. 
nlıtan banom neli namını em. 
niyet tedbirleri almalıdır. De· 
mlotlr. 

Yeni Mekteb Binası 
'frab:Eon 15 (AA) il ~ . • - uııuııı 

!dare beebin liraya bfi}ük bir 
ılk:mekteb bina11 efltın almıttır. 
Yakında yeni mektebin açılmaıı 
yapılacakllr, 



Gilniln Poletikası 
CQQQ oc Crl °ClCXX2?tZ? 

ltalyan'lar 
Habeşler' le 
Harhedecek Mi? 

lıalya ile Habeşistan ara11n• 
daki gerginlik, acunun heryerinde 
dikkatle takib ediliyor. Hele, İta}. 
ya'nın a&ker toplaması, bir har· 
bin nerede ise patlak vereceği 
zannını doğurdu. 

Gelen haberlere göre, İtalya 
harbetmek istcmiyormu~... Beri 
yandan, Habeş'Jerin müstahkem 
bir mevkii ivgal ettikleri bildiri· 
liyor. Bu gidişle, iein ıonu nereye 
varacağı timdiden keıtirilemez. 
Deniyor ki: 

cİtalya •• Habeıistan eraıın· 
daki gerginliği ancak, uluslar 
arası kurumu ortadan kaldıra· 

bilir. Yoksa, ansızın bir harb pat• 
hyabilir ... ,, 

Biliyoruz ki, İtalya ile Habe· 
tiıtan, Uluslararası kurumunda 
azadırlar. 11 böyle olunca, Ulue
lararası kurumu acaba ne gibi bir 
karar verir ve hangi tarafı haklı 

çıkanr? Jşte, acunu düşündflreo 
de budur. fogiliz'lere kahrea, on· 
lar İtalya •. llabeıistan ihtilafının 
Uluslararası kurumuna götürülme· 
Bine taraftar değildirler. 

Diyorlar ki: 
- Uluslarara81 kurumu bu iti 

halledemez. 
Edebilir mi, edemez mi? Eğer, 

Uluslararaaı kurumu şimdiye ka· 
dar bir iı yapabilmit obaydı, hiç 
duraklamadan 

- Edebilir! .. 
Denirdi. llalbu ki .... iıte, Çin· 

Japon mes'eleei hıili birtürlü yo. 
luna konamadı. Kuvvetli olan za· 
yıfı durmadan didikliyor, tepele· 
mek istiyor. Bu vaziyet k:arımnda, 
Uluslararaaı kurumunun İtalya • 
Habeıistan gerginliğini :le ortadan 
kaldıramıyacağı söyleniyor ki, bu 
iddia hakeız sayılamaz. 

O halde, harb mı olacak? 
Avrupa siyasi mebafili, harb 

sözlerinin bir göııteriı olduğu ve 
buoupla Habefleri amana getir• 
melı: arzu edildiği kanaatindedir. 
itin doğrusu da bu olsa gerek. 
İki taraf, oimdiki halde, müzake
relerde bulunuyorlar. Belki anla· 
eırler. Aolaoamazlarsa, iki yoldan 
birini tutarlar: Harh veya Ce· 
nevre ... 

Bugilnldi ;;idiıe bak.ılırsa, 

ikinci yol daha yakındır. Nitekim 
Babefistan, acun ulualarma hita· 
ben neşrettiği beyannamede bak· 
lannın korunmaaıoı istiyor. İtal· 
ya da, harbetmek niyetinde olma· 
dığıoı tekrar ediyor. ihtilaf Ce
nevreye giderse ne olııcak? f ote, 
acunu oimdiden dfişündiirmiye 

baıhyan bir meı'ele ... UJuıılararası 
kurumunun, iki üyesinden han· 
giıini haldı çıkaracağı dütünül· 
miye değer... ikisini de bir tu· 
tarsa ne Al{ı.. Tutmaz da iki la· 
raftan birine ahbablık ederse o 

zaman itin rengi değişir ve o za. 
man, yukanda itaret ettiğimiz bi· 
rinci yol kendiliğinden açılır. 

** 
Tiirkiye . fsviçre 
Ticaret Muahedesi. 

Türkiye - lsvlçre Ticaret mu· 
kaveleslne yeniden llAve edilen 

maddeler gümriıklere bildfril· 

mfşdr. Bo maddelere göre mo· 
kueleye bağlanan (A) llsteelo· 
deki İnlçre eıyası serbestçe 

Türktye'ye girecektir. Buna kar· 
ıılık Türkiye menıell mahsulat 
hiçbir kayde tAbl totulmalmzın 

lnlçre'ye ithal edilecektir. İs· 
vlçreye gönderilecek taban ha· 

lııı miktarı ıtmede 1000 kental 
olacak 'fe Türkiye mali olduğu 
iebıt edilecektir. 

Atyarışları 
lamlr ilkbahar atyarıılır1 

maıbn son haftaaında başlıya 

cak 'fe dört hafta sfirecekdr. 
Ayrıca bir hafta da muhaeehel· 

hoeudyenln yıllık atkoıoları 

yapıa.c.br. 

-

Parla, 16 (A.A) - lıslzllk 
müzakeresi esnaa1nda hıy Flan· 
den'ln söylediği söylev genel 
siyasa haklnndı beyanıt mahl· 
yetini almıştır. Bay Flanden 
dış emniyet için hOkOmetln Şar, 

Roma ve Londra anlaımaları ile 
yapmış olduğu gayretleri hatır· 

tatmıştır. Bu anlatmalar uloelar 
kurumuna hlUfln ulusların na· 

zarınCla eski değerini verdlrmlt· 
tir. iç siyasada bay Flanden 

hOlnimetçe adliye, ökonoml ve 
tHarrofon korunmaaı için ya· 

Vali General 
Dirik Geldi .. 

Büyük Ulus Kurultayı bıf• 

· kını General Kizım Özalp'•• 

Aydın ve Denlıll tıeyahatlerj11• 

de kendilerine refakat ede• 
vali General K4ıum Dlrlk şeb· 

rlmtze dönmOttflr. 

Oda Meclisi 
Ticaret odası meclisi bugl' 

saat 14,80 da oda aalonoadl 
toplanacak, ticaret odası 11' 

borsanın yeni yıl bfitçelerf 
Qzerlnde görüşecek ve hu bOI' 
çeled tasdik edecektir. Ondd 

"Silah imali Sovyet Rusyada Olduğu 
Gibi Bir Devlet işi Olmalıdır." 

pılan 1 dıri tanzim atı bfitçe mii· 
Hzenesl için aarfedHen gayret 

Jerl hatırlatmıştır. Bııbakan hfl· 
kumetln timdi fılz nlsbetlnl 

azaltması ve sermayelerin fail 
bir hale getirilmesi mes'eleslnl 

ele aldığını söylemiştir. 

sonra yeni yıl lçto riyaset cll
YBnı ve 1 dare heyeti eeçloal 
yapılacaktır. 

Şehir işleri 
Şehit meclisinin 1Qbat tor 

Jantı devresinde verdiği \a,..r 
lar tasdik edilmek ftaere belr Cenevre 16 (A.A) - Sillh 

imalAtını ve ticaretini tanzim 
komitesinin toplant111nda Sov· 
yet murıbhaeı Ventzof So•yet 
heyeti murabhaaasının sllAh 
lmalAtını ve ticaretini tanzim 
edecek olan bir mukaveleye 
iştirak eylemeğe Amade oldu· 
ğonn, ancak böyle bir moka· 
•elenin umumi ıllAhların azal· 
tılmaııı mukueleslne dahil ha· 
lunmı8J lcab ettiği mataleasında 
bulunduğunu ıöylemlştlr. 

Ventzof Amerikan projesini 
tahlil ederek demiştir ki: 

- Dilnya sflAh lmalAtında 
başlıca rolQ oynıyın hususi ea· 

nayle bu projed~ devlet sanı· 
yllne nlıbetle bir takım mllea· 
mahalarda bulunmaktadır. Bu· 

nun sebebini aolımık gOçtür. 
Huıuılyetle ki oloalar konseyi 
bfitün dl kkıtlnl buıoei ıllAh 

1 malAtın• karşı ah nacak ted· 
birlere hHretmekte ve hoıuei 
ellAh sanıylinl tahkik için Ame· 

rlkan •yanınca teıkll olunan 
komisyonda fezlekesinde bu 81· 

naylln zarar verici hareketleri 

meydanı koymaktadır. Binaen· 
aleyh Amerikan heyeti murah· 

haaaaının ve bizzat komitenin 
huıosi bir reımi allAb aanıyll 

hakkında tamamile mOsavl bir 
rejim teslıl keyf lyetlne iştirak 
edecekleri Omldlndeyiı diyor. 
Diğer taraf tan müzakere edil· 
mekte olan mukavele mes'eleyl 
kıt'i surette hal değil, olaa olaı 
ıulfıtimallerl tahdit etmektedir. 
Bu ıollıtlmıllerln tamamlle 
önilne geçmek için silah 1 mali· 
tını ve ticaretini Sovyet Roı· 

ya'dı olduğu gibi mOnhHıran 

devlete tevdi etmek llAzımdır. 
Sovyet heyeti murahhaaaeı 

baz, ıınıf ellAhlar ve bilhaeea 
barot ve patlayıcı maddeler 
hakkında daha mfteaair olan 
tedbirlerin alınmuını, kimya 
ve yangın harbine m6nhaaır 

olan maddelerin ve Aletlerin 
imali memnolyetlnl tamamUe 
yerine getirilmesini, bir takım 
1 ptldai maddeler ve yarı mamul 
eıya bıkkındı tanzim edici 

kararlar nrllmeılnl ve nlhı· 

yet sflAh ticareti, mflıellAh 

lhtll4f ta bulunan devletlere 
karı• konulan ambargo mora· 
kabealnln takTlyeılnl teklif 
edecektir. 

V anbof Sovyet Ruayanın 

ancak yukarıkl tadllAtı ihtiva 

eden bir mukaveleye lttlrak 
edeblleceğlnl ve ayni zamanda 

bu mukakavelenln başlıca dev· 
!etler ve bllhaaıa Rosya'nın 

komşuları tarafınd•n kabul 
edllmeal lbım geldiğini eöyle· 
mlştJr. 

Çok alkışlanan bay Flanden 

iti mad rey inde elde edilecek 

ekseriyetin hflkumete iltihak 

edeceğini söylemiştir. Celsede 

124 reye karoı elde edilen 444 
reylik ekseriyet hOktimetln Is· 
tlkrarı lehi ne büyOk bir mana 
ifade etmektedir. 

Türkiye ·• Fransa ökono
mi işleri Konuşulacak. 

Fransa Ticaret Ataşesi, Ankara'ya 
Geçiyor, Talimat Yanındadır. 

1.tanbol, 16 (Boıusi) - Memleketimlale Franıa araıındaki 
lktııadl mGnaaebetlerde bazı aknkhklar görGlmOıtilr. Bunun da 
sebebi, Franea hfikdmetlnfo, kend.J ntındaeları tçfn takibe ha~· 

ladığı himaye sistemidir ve neticesi de, blı?m zararımıza olmuş· 
tur. Çfinkft iki devlet ıraaında yapılan ticari anlatma bilkOmle· 
rlnce yapmakta haklı bulunduğumuz, se•klyat için FranH mah· 
recltrl daralmııtır. 

Bu vaziyet fizerlne hfiktimetimlz de mukabele bllmlsll zam· 
retlnl doymuıtor. 

Bogftn Fran11 Ticaret atışesl, htıktimetln talimatını hamil ola· 
rak Parlı'ten tehrlmlze gelmlttir. Yarın mftaakereye baılamak 
için Ankara'ya hareket edecektir. Vaziyetin dftıelecl'ğl umul· 
maktadır. 

diye baokanlığmdan vfltyelf 
verilmlıtlr. Bo kararlar 'fflAyet· 
çe tudlk edildikten sonra k8" 
iletecektir. 

lzmiı 'de Sıtma 
MOcadelesi Hazırlığı· 

Belediyece bu yıl lımlr'dl 
yapılacak olan 11tma macadl' 
leıl geçen aenekllerden dall' 
esaah ve verlmll olacaktır. 8" 
DOD için ııhhat mCldGrlDğG .. 

rafından bir program hazırla.,.. 

caktır. Bundan ıonra ıehrlnıl' 

deki bGtdn doktorlar beledJy_. 
bir toplantıya çağmlıcak ff 
doktorlann dı motaleeları ılr 
nacaktır. 

Mekteplerde Tem· 
sil Edilecek Piyesler" 

Ortamekteblerde temeli J 
lecek piyeslerin, Maarif bıtt' 

lığınca tetkik ve tasdJk edU ... 

piyeslerden olacağı bıkan hl" 
dan şehrimizdeki mektepler ,.t 
dtlılftklerlue blldlrllmlıtlr. r1' 
llşl gf\zel piyesler temall edil' 
mly«ıcektlr. 

Tayyare Cemiyetimiz On M Nazilli Mensucat Fabrikası 
B. . . G •• •• T Cemiyeti Kongresi 

B. y G. . . artın ırıncı unu e- İzmir verem m(lcadele ce~ 
ır aşına ırmıştır . . . yeti yıllık kongreıl yarın,, 

Verem Mflcadele 

Orduya 10 Yılda 50 Ml·ı- mel Atma Merasımı Var .. 16da cemiyetin Birinci Be~ Cemiyet sokağındaki merkez blnaP_., 

L• V • . Ankara, 16 (Bosoıi) - Hükumet tarafındın lnıa ettlrllo:cek yapılacaktır. 
yon ıra ermıştır. Qçftnccı mensucat fabrikasının yeri Nazilli'de tesblt edflmiııir. Bay ilmi Ankaraya Gi 

Ankara, 16 (Busuei) - BugOn, Tıyyare r.emiyetlnin korula· Martın birinci gilnil fabrikanın temeli atılacakrır. Bu mflnıse· cU 
betle Nazilll'de btlyilk şenlikler yapılacaktır. Kayseri mensucat Aydın demiryolları mfifel J ıunon on birinci ylldönfimftdür. Tayyare cemiyeti, Tftrk neelfnln J ı N f A ter 
fabrikasının ln11atı bitmlıtir. ve zm r a ıa mueuefd 

kendisine gösterdiği sevgi ve itimatla bu on ıene zarfında mem· • komiser vekili Bay ilmi; 81 
leketin mfidafaası emrlode htlyOk lhizmetler görmftotOr. y h d d d ıl 

Unan U U Un a yındırhk Bakanh~ından ~~ 
Büyftk mllletlmizln on aene içinde yalnız cemiyet kanalların· bir emir Gzerlne cama p 

dan orduya nrmlo olduğu paranın miktarı 50 milyon liradır. tekrar Ankıra'yı gitmiştir. 

Ankara - lzmir Telefon Hattı 

haziran Ayında Bu Tele-
f onla Görüşülecekmiş •.. 

Ankara, 16 (Hususi) - Ankara · lzmlr araııoda otomatik 
telefon tesisatına yakında tekrar baılınacaktır. Haziranda bflttln 
tesisat f kmal edllmlş olacak ve Ankara • lamlr araıında bu tele· 
fonla görfişftlmlye baılanacaltır. 

harh tehlikesi yoktur. eay ıımı; hakılm•lçe ~ 
alınma mfilakerelerl yak•-' 
bitirilecek ve eıH Gzerlnde fi' Atlna 16 (A.A) - Btıyük erkanı harbiyeden verilen bir 

tebliğde general Katenyotfs'in geçenkl beyanatının mQbalAga ile 
nakledildiği ve bu suretle hududa öyle blroey olmadığı halde 
Hnkl bir hırb tehllketi varmış gibi alelAce mftdafaa tertibatı 
ahnmıtkt• olduğu zebıhını verdiği söylenmektedir. 

Bayak erkAnı harbiye sulhun mtlemmen olduğn kanaatinde. 
dtr. Bununla beraber vazifesi icabı olarak tatbiki htıktimete Ald 
herttlrlft emniyet tertibatını nazarı mütaleıyı almaktadu. 

Antep 16 (A.A) - Dan gece Alıybey maballeelnde yağmur· 
ların teslrlle bir ev yıkdmııtır. Üst kattı yatmakta olan ihtiyar bir 
kadınla bir çocnğun alt kattaki ahırda bulanan Ud deve ve bir 
merkebin öltlmftne sebeb olmuştur. Bir kadın pollı tıraf1Ddın 

kortaralmıştır. Bu evin yıkılmaıile ç6ken arkadaki e'fde de beş 
y.ııada Gç kıa enkaa altında kılarak 6lm611 ana ve babaları 

kmt8na.lfbr. 

tabakat hA11l olmuı olan Afi' 
demlryollarının aatııına ald ; 
mOaakerelerde bolonacaktıf• 

ŞUBAT 

Arabi 1353 
13 Zilkade 

Ev kat Ezani 
Ganeı 1,10 
Ôğle 6,43 
İkindi 9,89 
Akşam 12 
Yatsı l,3J. 
1meU 11,30 
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.. ::=~. ~~~;: :::o:;::k -:ı:· Telef on S, rlieti ve Halk Difteri ::~0°:~:::;~~~~:) 
Ulnde k1rkblr bin köyde onlki 

••••• ınilyon insan var. Türk ulusu· 
nun belkomlğl budur. Türk 
duletlnl, bilUln tarih boyunca, 
herUlrlü feltkederden koruyan 
odur. Bu devletin en aziz ytıkü, 
onan omuzlarındlldır. MHli ser· 
Veti yapan, onun sspınıdır. 

Kadınlarınan elleri nasırlı ise, 
bak.la, darı, pamuk çapası elle· 
rlnden dOşmedlğlnd'!dir. Erkek· 
lertnln ellerindeki naıur, sapın· 
dan ve kezmadandır. Ne kutlu· 
dur o eller. 

Şirket, Halktan Aldığı (50) Bin Li
haJka iade Edecek .. rayı 

lzmir'de Vazi
yet Nasıldır? 

Cuma gOnkil gazet~lerde fz. 
mir, İstanbul ve Ankara'dı 
dtf teri hastalığı bulunduğundan 
cocuklara aşı yapılacağı bBdf. 
rlllyordu. 

Ulolarımızdan biri: "Tayyare· 
ellik, terakklyıtı ablresl ıema· 
farına bAktm olmıyan milletle· 
rfn hor ve ınflıtıldl olarak ya· 
şıyabllmelerlnl gayri mümkfto 
kılacak bir dereceye vasıl ol· 
muotur.,, diyor. Bu sıide söz 

bize yirminci yüz yılda vata· 
nıo selameti, ba tak (lstlklı\l) 

lığın emniyeti için vacudu J 
zım olan kuvvetlerin başında 

ı .yyarento olduğunu nr latJyor. 

-İzmir otomatı k telefon şirketi 
imtiyaz mukavelesine göre. ge· 
çen dört sene içinde halktan 
almış olduğu (azla paranan 
Bayındırlık Bakanlığınca yıp· 

tırılao tetkikler neticesinde 
60,000 lira tutarında olduğu 

Komiserlik vize etlikten eonra , Komi erlikce yJze edllmtyen 
şirket masrafı alabilecektir. masrafı şlrkd elamıyecaktar. 

Realhl'l, o ellerin içindedir. 
Tılrk köylOeO tarlasında, işinin 
başında en büynk bir kahra· 
tnandır. Zemherinin eoğuklsrı. 

Teınmuzun eıcaklurı altında bir 

llleşe gibi sağlamdır. 
Ah ne yazıkki bu kahraman, 

işini, bugilnftn iş tekniğine oy· 
duramamıştır. Sultanların hfl· 
kumetl, köye iş tekniği değil, 
eııdece maiyeti jandarmalı tah 
eildarlar gönderdi. Aldı, aldı, 
aldı. Köylünün bir caoı kaldı. 

KöyOo ha dorumu karşısın · 

dı, Atatürk. içinin acısmı şöyle 

döktü: 
«Yedi aeırdınberl cihanın 

dört köşesine sevkedllerek kan 
larını akıttığımız, kemiklerini 
yabancı topraklarda bırektıAımız 
ve yedi asırdanberl emeklerini 
ellerinden alıb iero! eylediğimiz 
ve buna mukabil dalma tahkir, 
tezlll ile mukabele ettiğimiz ve 
bone• fedakArhklarma ve Ihsan 
larma kuşa nankörlük, kiistah 
tık, cebbarlık ile uııak menzile· 
efne indirmek istediğimiz bu 

asil sahibin huzurunda bugfin 

f htlramla hakiki vaziyeti mfzl 
alalım.,, 

BogOn dayan ve düofineo 
her eöz Türk'ün en büyük bir 
borca, asulardanberl ihmal edi· 

len kırkblr bin köy için kendi 
kalbinde bir ateş tutuşdurmak· 

tır. Bize en gerekli şey, bir 
köycülük seferberllğldlr. Kırk 
bin köyü ileri teknikli lstiheale, 
ferdi ve içtimai sıhhate, nurla 
ve müteeanid btr cemiyet haya· 
hna ulaştırmak. en önde bir 

amacımız olmalıdu. 

Kırkblr bin köye: Asri iş 

tekniği, sıhhat prensipleri, her 
Yfiksek ,eyi yaratan içtimai ha· 
Yat girmedikçe Türk miinev· 
Verled, kendilerine hertftrlü 
rahatı haram bilmelidirler. 

Bu büyfik işe nereden bışl11· 
ınılı? Kırkblr bin prometeyl 
nasıl, nerede hazırlamalı? İşte 
blzlnı en büyük mes7elemlz ... 

- Bizim f ikrlmlze göre bu 
Prornetelerl bızırlamağa Zirast 
IDekteplerf nde açılacak köy mual· 
Unı ınekteplerlle başlamalıdır. 
l6ylerden alınacak köy çocuk· 
1•rı; deralerfnln yırıeı Ztraat, 
Yarıeı terbiye olacak bu yepyeni 
l!lüeaaeıelerde ba işe hazırlan· 
IDılıdır. 

(Oalkevl) nln köycülük kol· 
ları, bu baynk seferberUğln 
plştar mOfrezelerldlr. Tecriibe· 
lere dayanarak program çlzmeğe 
Oğraşmaktadır. LAboratoar ol· 

IDak fizere bene1dedlğl köylerde: 

Doktor, baytar, Ziraat mftte· 
hıaaısı, içtimaiyatçı ile çalışıyor. 
Uboratuar köylerde, Halkevl 
heyetini getiren otomobil görft· 
lcır görnlmez, çocuklar: 

anlaşılmıştır. 

Bayındarlık bakanlığından 

şirketin şehrimizdeki komiser· 
Jlğine gelen bir bildirimde 
olcketln halktan almış olduğu 

bu fazla parayı halka iade et· 
meal blldlrllmlşttr. Şirketçe de 
bu paranın tadeıl kabul edil· 
rniştir. 

Bayrndırlık balı:aolığı ile şlr · 

ket murahhasları orasında yapı· 
lıııo temaelartlan sonra bu neti 
ceye varılmı~ıır. Bakanhkca 
yaptırılan tetkiklerde şirketin 

ilk tesis sıralarında teıleat mas· 
rafı olarak alınan 70 şer lira 
bir müddet sonra 57 liraya 
indirilmiştir. Halbu ki telefon 
saatinin yakın bulunduğu yer . 
terde de bu masrofıo asgari 
12-13 liraya kadar lndirile· 
bileceği anlaşılmış ve bu da 
şirkete kabul ettirilmiştir. 

Bundan sonra telt'fon alacık 
olanların mürac11tleri üzerine 
şlrketce keşif yaptmlacak ve 

masraf tahakkuk ettirilecektir. 

deve, beygir eahlplerlle ko 
nuşur. Ziraatçı; tarlaları, hah· 

çelerl dolaşır. f çtlmniyetçı, in· 
kılabın büyük umdelerlnden hl· 

rlni açar. PJştar müfreze böy
lece çahşmaktadır. 

Bu satırları karahyın insan 
dı; bu milfreıenln (Mehmetçik) 

!erinden biridir. Yazıkki bo 
neferin kaleminde, gönülleri 

tutuşturabilecek bir kudret yok. 
Yanıb da bakamıyan gôolil ney. 

Uyeylm ... Bir şAlr olaydım, en 

gOzel şiirlerimi TOrk obalarının 

çamlı tepeleri, billur pınarları, 

elleri n11ırlı çlftçtlerl için ... 

Piyes muharriri olaydım dram· 
Jarımı, çocukluğuna doymadan 

genç kız, genç kızlığına doyma· 
dan kadlD, kadınlığına doyma 

dan kara toprak olan Türk 
anaları için yazardım. 

Çoban'ın, sopayı havaya atıb 
yere düşünceye kadarcık ııözü 

geçer adam olaydım, bOtOn Türk 

gençliği için köy sef erberllğl 
UAn ederdim. Şehirlerin her 

Jeyll mektebi için, civar köy· 
terde birer örnek ev yaptırarak 

t.lebelerl her perşembe eua ile 

köylere gönderlb birer gece 

köylerde yaturdım. UJueomozon 

köka ile gençleri tematıa getl· 

rlrdlm. Halk tOrkillerlni, halk 
hikmetlerini, balkın iş kahrı· 

manlığını, gençlere ta kaynak· 
!arından g~sterirdlm. Köy ile 

şehri, şehir ile köyft kaynaştı· 

rırdım. 

Her hafta köyleri dolaştıkça 

şuna biraı daha derin lnanıyo· 
romkl kırkblr bin köye bilgili 

"Geliyorlar ..... Diye otomohl· 
le doğra koşuşurlar. Hastalar, 

·ve asri teknikli iş, ferdi ve 
içtimai sıhhat, yaratıcı cemi yet 

l!lektebln, 1sınmış odasında, dok· 
tor tarafından muayene edilip 
Çoğuııuo llAçları verilir. 

Baytar, ıara ıahlplerlle, inek, 

hayatı temelleri; ancak ziraat 
mekteplerinde açılacak köy mual· 

Hm mekteplerlle olacaktır. 

Rahmi Balaban 

Hiliiliahmer Vilayet 
Kongresi Dün Topla dı. 

Sıhhat mOdürlOğünden nhnan 
meliinııtı göre, ikinci kAnun 
IÇlnde vflayer dııhillode 6 tfU 
teri vok'uın gttriilmü~Ulr. 16 
şubata kadar do haııtohk kay. 
dedilmı>rulştir. 

Evet, bütün msntığır"ıda ve 
J,ütlln b!astınhı:I~ ina":Juı • t'e 
' nanıyoruz kf: (Ağzı açık oir r 
!:aplsn g;bf. kfiçilldı ri J .mıya 
çalışım L.aoh r.mperya fırm) ın 
tecavüzilt tı u~rıo · •nme k ı~·n te· 

caviiz r.c:!ecek '·adar kuvvı ıli 

olmamız gerektir. Bnuua ıçın 
dr Çaoakkala ve Dumlupıoıı- • ''I 

bu yurdu, enrsılmez ezim ''e 
huctı·sll~ lrnany (Müda(aa) mı 
fıtr ıiıımartfa l-f kan ve hir 

kefptekt iman gibi bir oln": 
~ı. hın ı dclklt·ri ,.,. sevı:;lli Olkc.. 

'lllzi yarının cotln~ma (Mulııı 
rr lı~) sirıdc havo bücumuıırluu 

korumak için (Yıldırım gibi 
seri, ruh gibi nafiz) olan ray. 
yar~olo adedini çoğaltmak ha· 
yatımıza devanı ettiren teneffüs 
kadar g,.rekll olan b!r ih
tiyaçtı ·. 

Heyetin ir yıllıli f(·raat ve 1 esal> 
Kabul Ecrld.i Raporları Okunub 

anay r 
Bu 'ıl Çok 
Giizel Olaca 

• 

Riliilialııner Cemiyeti h:mir merkez heyeti üyelerinden bazıları 

Hllıillahmer vilAyf!t kongresi, 
dQn öğleden sonra saat 17 de 
Halkf!vlnde toplandı. 

HilAllabmer başkanı doktor 

Bay Cevdet Fuad, kongre baş· 
kanlığına Cümhurfyet Halk fır 
kası ~illiyet idare heyeti baş 
kanı Yozgad saylavı Bay Avni 
Doğao '10 geçirilmesini genel 
heyete teklif elti ve bu tekit! 
müttefikan onaylandı ise de 
Bay Avni Doğan, heyetin ken· 
dlsine karşı gösterdiği teveccüh· 
den dolayı teşekkür ederek ye· 
rint, doktor Bay HasH Yusufa 
bıraktığına ve bunun onaylan· 
masanı rica etti. Boy Avni Do 
ğanın teklifi ilzeclne kongre 
başkanlığına doktor Bay Basın 
Yusuf geçti ve kongreyi açtı. 

Udulen iki k4tlbln seçimi 
yapılarak doktor bay Fikret 
ve hay Kemal Sulih klitlbllk· 
lere eı:çUdlkten eoura BllAllah· 
mer İzmir mrrkezlnln bir se· 
nelik icraat raporu hay Fikret 
tarafından ok.ondu. Rapor bek. 
kında genel h~yete söz verildi. 
Doktor bay Bahtiyar: 

- İcraat raporunu teşekkür· 
le kabul etmekten başka söy· 
llyecek eözftmüz yoktur. 

Dedi. Başkanlık, bay Bahtl· 
yarın teklifini reye koydu ve 
müttef lknn onaylandı. 

Bundan 11onra kat'i hesab 
raporu da okundu ve onaylandı. 

Bu rapora göre, geçen yıl 
dispansero mftracaat eden 2023U 
hasta için 11157 lira 31 kuruş 
sırletmiş, 3 ayakuı:a ayık yap· 

t1rmış ve bunun itin S90 llra 
vermiş, :na çocuğa bayramlık 
almak fizere 862 lira 85 ku-
ruı vermiş, 881 yoksul için 
18t9 lira 12 kuruş sarfetmlı 
ve açlı~ı aşevler!nd,. de fıkara
ya 560 lira 6 kuruşluk yemek 
yldlrml;tlr. 

İcraat ve kat'i hesap rapor· 
ları onaylandıktan sonra kur7a 
ile heyetten çıkm111 IAzımgelen 

beı aza için kur'a çek.Um~elne 

başlandı. Cümburiyet Balk Fır· 

kası başkanı Bay Avni Doğan, 

saylavlığa seçilen dok.tor Bay 

Şükr6 Osman 11~ Hay Lütfü 
Kardarm h~yettP.D itıtifa ettik · 

lerlnl ve bu iki üyf!nfn yerle 

rine gene heyetin münasip gô· 
receğl iki üy,.nin Et.çiminden 
ıonra es 1 idare heyetinin ipka 
sını teklif etti ve nizamname· 
nfn buna müsait olduğuna ilıhe 
etti, bunun ilzerlne, aylavlığa 

seçilen doktor Bay Şükrfi Os· 
man ile doktor Boy Lütfü Kn· 
dardan boş kalan ızahklar için 
yapılan seçimde Bayan Münire 
Avni Doğan ve doktor Bayın 

Sada ekseriyeıl kazandılar. 

Tısolf neticesi bildirildikten 
sonra Bay A vnl Doğan 'ın tek· 
Uf t ve~hfle idare heyetinin 
lbkaeı ittifakla onaylandı. 

Bundan sonra umumi kon· 
rrede lzmlr'I temsil eilecek beş 
zatın seçimine geçildi ve işaret 
reyi ile İzmir ııaylavlarındao 
Bıy Hamdi Akeoy, Bay KAmil 
Dursan, Bay Rahmi Ye doktor 
Bay Lütf l Kudar ve gizli 
reyle idare heyeti üyelerinden 
avukat Bay Baha eeçfldil~r. 

Bunu müteılı.lp, Aıııtürk'e 

Başbakan General İsmet İnö 
nfine, Bilyük Ulus Bsşkom 

General Kıizım Özalp'• ve 
Sıhhat İşleri Bakanı Bay Re· 
!ik.e tazimat telgrafları çekil
mesi teklif edildl ve bu teklif 
alkışlarla kabul olundu, koo. 
gre sona erdi. ----
Yol Parası 
ikinci Taksiti 

Şose ve köprüler kanonuna 
göre umumi va mOlbak. bOdce. 

lerle belediyeden ve devlete 
ald müesseselerle lmtlyazh ve 
roh111atlı şirketlerden maaş, 

dcret ve tahsisat alanların 1934 
yıh yol parasının ilk taksiti 
olan Qç lln ığostoı ıyında 

maaşlanndon kesilmişti. İkinci 
taksit olan Qç liranın da mart 

ayında tahell edileceği ve ma· 
aşlarile Ocretlerl verilirken ke· 

stlmeel vilayetten bütün daire 

müdürlüklerlle diğer mOesaese· 

lere bir bildirimle blldirJlmfştlr. 

Uluslararası İzmir panayırı 
bıı yıl ı;eçeo yıllara nauren 
daha parlak ve geniş ,ekil<l~ 
açılac1tktır. Panayır .komiıeı;j 

başkanlığına ~imdiıien ger ... k 
uıemlekf't içinden ve gn,..k 

dişından lıazı firmaların müra 
caat ertlklr-ri haber alınmıştır. 

SP.brlmfzdekl konı'llo fardan 
J,azılerı lrnmhP. başkanı dokror 
bay Rehcet Uz'u ziyaret rderek 
panayır hakkındn muhtelif uıa 
itimat almışlardır. 

Karşıyaka 

Suyu işleri· .. 
Bakanlıktan Henüz 
Bir Cevah Gelmedi .. 

Yamanlsr'dan Korşıyaka'ya 
getirilen suların kaynaklarında 
belediyece yaptırılacak olan (Bi 
maye tesl alı) için istikraz pa 
rasındao onbtr bfo lira earfıoa 
mfiaaade edflmeel hakkında be. 
ledlye başkanlağınca içeri işler 
bakanlığı nezdinde teşebbOete 
bulunulmuştu. içeri işler bıkan . 
lığı; belediyenin bu müracaatlne 
arıııdan uzun zaman geçmesine 
rağml'o cevab vermemiştir. 

fieledfyece bu mea7ele için 
tekrar bıkanlJğe müracau edil · 
mlş ve mü 11denln biran eni 
verilmesi fıtenmlştlr. 

Halkevinde 
Devrim 

Konferansları. 
Halkevlndekt devrim ko" fe 

ranslarına cuma günü de devam 

edilmiştir. Konferansı dlnlemf ye 
gelenler saloou doldanouıılardı. 
Dinleyiciler arısında C. B. F. 
vilayet idare heyeti b11şkanı 
Yozgad saylavı bay Avni Doğan, 
lzmir ııaylavı hayan Benal Nev

zad, Konya eaylavı bıy Ali 

Rlza da bulunuyorlardı. ( lnkı . 
IAb tarihi) mevzulu olan kon. 
feraosı erkek Ueeef tarih mual· 

ilmi bay MJtat vermlotlr. Milli 
mOcadele eenısında İstanbul 

l~lddiği ulut1un yardımma 
bağlı olan Türk Tayyare ce· 

mi yeti l G t;ıubat 19~ll (19ı5) 

de kurulmuştur, Tayyare cemi· 
yl'tl, Gen ... ral fsıoı t luönil'oOa 
dediği gibi ( .... ç,.tJn bir mJlli 

ihtiyacın bütün millerce his e· 
dllmel'ioci ... n doğmuştur.) İşte 

bugün onbir yaşına giren bu 
kurumdan, attıgı tı~lerı ama· 
cıoı ulaştırmseım beklemek 
hakkmı kazanmak için, kamu 
Türk ulusuuun; ulotııl işlerde· 
ki birliginl bu alanda da gö . 
terecek olan Türk Tayyare ce· 
mlyellne yardım elini uzatması 
gerektir. O, cemiyetle ıunula· 
cak: yardımlarla dedelerimizin, 
babelarımıuo, analarımızın ve 
kardeıılerl mlzln etini bez ka· • 
nını renk, kenıiklerlnl sap yap· 
tığı (Al güneş) fn of konu, gil· 
neo ı;östcrmfyen bulutlar gibi 
kaplıyacak olan (Çelik kular) ın 
adedini bine, onblne, yüzblne 
çıkaracak..... Bunu görmek, 
birbirini ıeven Ye koruyan her 

TOrk'üo ôn ereklerinden biri 
olmalıdır ki, bo dı ancık ıopu· 
muzun (~illi kanat ianesine) 
candan iştirak etmeellcs ıabık· 
kok eder. Bunun için cemiye 

tin gelir yollarını kar§ı ( .. . Er· 
keklerin göğılsJeriodeki meme· 
ler kadar vazifesiz) kılmıyalım. 
ÇQnkü: Türk ıoprağt Ozl'rfnde, 
lellllz ve engin havamızın için· 
de aray (Saadet) le yaşamamıı 
için kalllumuza dO~en bir 
borçtur. 

Hiçbir Türk'iıo, iyiliği iki 
y~nden olan bu uluııal letekl 
yilkünden çeklnmlyeceğfne oGp
he edilmez .... 

Şakir Atıilil ----
Beraet Ettiler. 

Taslıçeşme'de Bay Mehmedin 
karısı Bayan İdfye ve kızı Ba. 
yın Firdevs ile peynirci oğlo 
Bay Ba&ao; bir yıl önce evle· 
rlnden çalınan mCcnherler! 
çillmık ıuçtından Asiiyeceu 
~ahkemeılne verflml~lerJI. D . 

hiikiimetinlo, padişahın, hllAf 
devletleri işgal ordularının do- . 

romları, AtıtOrk'üo Anadolu'ya 

geçişi, Erzurum, Sıvas kongre · 

lerfnde ılınan kırarlar, lııt~n
bul'da son Osmanlı ıneb'uaan 
meclisinin kapetıhşı bütfin taf· 
sll4tile anlatılmışhr. Gelecek 
konferanıı; mHli mQcadeleyl 
ihtiva edecek, ondan sonrakiel 
zafere ait olacaktır. 

Bay Mltat, konferansın bir· 
çok yerlerinde şiddetle ve sfi· 
rekll bir şeklide alkışlanmıştır. 

uıımaları dün netlcclennıle ve 

eYlerloe giren maskel~ hırs.z. 
ların znbıtıca bulunmatl u·• kt n· 
!ctlnia de saçlı: :ılAkalıı t olma· 
dığı ant"'~ılmJ,, heraeılerine ka· 
rır verilllllşıir. 
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Kandiller. 
Koçnk zım ozalp'ın Ay- lşlerı Ne Halde? 

Esasa Muvafali.ati Bildiriyor. dın'da s~~~naı1 .. ..... 
Gnllerln bu çok gOzel hlka · 

yeslnl pek seven çocuklar yeni 

blrşey öğrenmek için bak1Dır· 

larken, 1 ocl kırlarda her vakit 

gördüğü küçOcük bir çiçeği 

göstererek: 

- Ya bu küçQk kandil çl 

çeğlnl , d edi, hunun da bir hl· 
kayesl var mıdır? 

- Bizim kandil dediğimiz 

bu çiçeğin neıl adı Yanancadı 

gene bu anlama gelen (Laknis) 

tir. Daha çok kırlarda tarlalar· 
da görülen bu çiçekler akşam 
koraohğı ortalığı yayılınca çev· 

r elerine 1 nceclk bir ışık saçar· 

lar. Bu da bakın ne vakıttan 
haşladı çocuklarım: 

Yurdumuzun batı kıyılarında 

bahkçılıkla gf'çlof'n İbroş adın · 
da fakir bir adam vardı . Bu 

adam hirgün uzaklarda bulu. 
oan pek sevdiği bf r dosıundan 

bir mektub alır. Mektubu 
yazan zavalh dost acıklı bir 

dille çok hastayım , diyordu, 

ancuk çoktenberl yattığımdan 
ve cebimde de bir on para 

bile kalmadığındaa hastalığım · 
dan çok açhğımdan bitiyorum. 

En yakın bir dostum sen ol 
duğun için bunu senden baş· 
kasını yazamadım. Eğer hasta· 
lıktan ölmesem açhğa dayana· 

mıyacağım. Bana bir yardıma 
gelemlyecek misin? 

İbroş bu haberden pek çok 
fizüldü. Kendisi de fakir, çok 

fakirdi ama göalilnün sesini 
tıkıyamazdı. Banu!! için, kayı · 

ğını, bahkçı ağlarını bir zaman 
lçlo bıraktı; yanına ökonomisi 

ile biriktirdiği bir ahın lirasını 
ve biraz yemiş falan aldı, dağ· 
Jardao, kırlardan aşarak bun· 
ları dostuna götürmek için yola 
dılzilldü. 

- Vaktinde yetişebilecek 
miyim? Diye fizillüb dururken 

dostu Aliman' a getireceği se· 
vf ncl geçe bırakmamak için 

koşarak yilrilmefe batladı. Fa· 
kut aksiliğe bakın ki koşarken 
ayağı euçto ve yere kapaklandı. 
Ellerini dizlerini bereledlğlne 

bakmıyordu ama altını düşür· 
mOştO, onu ararken gece ka· 

ranh~ı da basmıştı. Yeşllllkler 
taşlar arasını belki bir eaattea 

arlık bir zaman arandı durdu. 

Başka parası da olmadığı, hele 
zavallı All'slnln baııına erken 

yetlşemlyeceğl kaygusn ile ağ· 
lamaldı olda. 

-Allahım, bunu bulmak için 
sabaha kadar nasıl beklerim! 

Ya bo korun içinde Allman 

ölüb giderse .. Diye lnlemlye 
başladı. 

Fakat, işte bflyflk Allah bu 

kadar temiz yfirekll olan İbro · 
şun yüzüoQ güldürmüşUi. 1\Ie. 

ğer bu bizim İbroş'on düştüğQ 

yolun sağlı sollu biltün kenar· 
ları bu, Yuoan'lıların {Laknle) 

dedikleri beyaz çiçeklerle dolu 
imiş. 

Birdenbire ak yOzlü güzel 
çiçeklerden fışkıran ışıkla İh· 

roş'un yilzQ şenlendi, telleri 

güldü. Çüokii çiçeklerin aydın· 

lattığı yol Oetündc altının ışıl 

ışıl p11rladığım gördü. Koştu, 

onu bir çırpıda yE>rden kaldı· 

rarak yoluna düzOldü. lbroıı 
birkaç giln haetasınm yanında 

kalmakla onu kurtarabilmek 

için kandil çiçeklerine bereket 

vaktinde yetişebilmişti. 

Fakat dönüşte hu giizel dost 
çiçekleri unutmadı. Onları, her 

vakit sevebilmek ve göılerl 

önfinde bulundurabilmek için 

kilçücfik kolılbeelnlo bahçesine 

ekıl. Muallim 

S. A. (Jıon 

----------------------.. 
.. .... 

B. Halid, TetkikJeri· 
nin Neticesini izah Et1 

Fakat, Almanya (3) l\les'eleye Utoku-
Aydın, ıs (A.A) - Ulus Ko· 

rultayı başkanımız perşembe 

günü harada (Ulus) gazetesinin 

özel dayumcusuna beyanatta 

bulunarak ezcümle demioler· nuyor: Hava An şması, Şark Misakı 

ve Tuna havzasının Alacağı Vaziyet ... 
dir ki: 

•. - Aydın'ı şimdiye kadar 
görmemiştim . Ancak ul usal kur. 

tuluo tarihimizde b üyük yeri 
o1ao güzel Aydın 'ı mücadeleoin 

ilk günleriodenberl yakından 

takt b ediyor, adeta içinde ya· 

şamıı, kadar onun acılanoı pay· 
!aşı yordum. s~vinçlnlne katla 

nıyordum. Şrhti gördükten 

sonra, ötcdcnberl mubayyeJem· 

de yaşıyan youmış, harap ol · 
muş Aydm yeri ne mamur ve 

güzel bir Aydın kaim oldu. 
Yeni yapılmış caddelerle mo 

dern bloalıı r, bize yeni bir 
Aydın bağışlıyor. Bunu, halkı . 

mızm yapıcılık ve çalışkanlık 

ruhu başarmıotır. 

Notada ne < eniliyor? 
Berlio 15 (A. A) - Alman· 

yanın Franıız · lngllfz notasına 
verdiği cevabta denllfyor ki: 

- Almanya eulhu ih1ılle 

teşebbüs edecek olanları kor· 

katmak veya tevkif etmek hu· 

sueunda yardımda bulunmak 

içln hava kovvetleril'i angaje: 

etmeğe eıas itibarile amadedir. 

Notada iyice hazırlanmış olan 

birçok devletler araeındıt yapı · 

lacak olen müzakere ler in bi r 

takım müşkfilita tesad üf ede· 
ceği beyan olunmak.tadır. Bioa 

enaleyh bu gibi ınüzak.err le r e 

iştirakten ev..! hususi m ü ka le 

meler yapılması te menniye şa 

yandır. Nota doğrudan doğruyll 

noktal nazar teatileri yapılruuı 

için loglltereye bltab etmek 
tedlr. 

Almanya'mn durumu: 
Parlıı, 15 (A. A) - Alman· 

ya'nın Franııız . loglllz teklif· 
terine cevab olarak vermiş ol· 

doğu nota, emniyet arzusunun 

lfadeefle başlamakta ve Avrupa 

etyaeetine mntealllk olan ted· 

birlerin heyeti mecmaH1Dı, Al· 

manya'nın coğrafi vaziyetinden 

ve silah yarışı tehlikesinden 
ilham alarak ve derin bir au· 

rette tetkik edeceğini ihsas ey· 
)emektedir. 

Almanya ~art koşuyor: 

Londra, 15 (A.A) - Siyasi 
mahaf il Almanya'nın Fransız · 

İngllfz tekliflerine vermiş ol· 

doğu cevabı 3 ııobat tarihli 

beyannamedeki Qç noktayı bir· 
birinden ayırmıya matuf bir 

teşebbiis mahiyetinde tellkki 
etmektedir. Ve fakat bo ilç 

noktanın birbirinden ayrılmaz 

olduğunu söylemektedirler. 

Ayni mahaf ll Almanya'nın 

bu teşebbüsftnde muvaffak ol· 

masının pek zayıf bir ihtimal 

olduğunu ll&ve eylemektedlrler. 

Parla, 15 (A.A) - Alman· 

ya'nm Fnoeız· İoglllz teklifle· 

rlne vermlıJ olduğu cevab saat 

19 da Parlıı·Berlln ve Londra'da 
neşredllecektlr. 

Londrı 15 ( A.A ) - Bay 
Fon Nural tarafından İngiliz 
ve Fransız eef lrlerlne tevdi 

edilmiş olan notanın muhtevi· 
yatı Ue merbuto olan şlfıhi 

izahat hakkında dün akşam 

pekAz malumat mevcut idi. 

Bununla ilk haberler notanın 

gayet nızikıtne bir lisanlı ya · 

zılmış olduğunu Alman hüku· 

metinin hüenll niyetinden ve 

eolhun tahakkuku için teşriki 

mesaide bulunmak arzusundan 

bahis oldoğono bildirmektedir. 

3 şubat tarihli beyannamenin 

üç noktasında, bilhassa, hava, 

taarruzlarına karıı himaye mu· 
kavelenamesl Almanlarca esas 

itibarile kabul edilmektedir. 

Alman notasında bay Laval ile 
Moıısollnl tarafından yapılan 

Tona mlıaklle şark mieakına 

Verealllee muahedeıılnln aeked 

ahUmı yerine Almanya'ya hn· 

kok mGııavatı verecek askeri 

mokavelenamenla lkameıılnl te· 

mln için beraberce tahakkuk 

ettirilmeleri Londra ltllAf lanD· 

da derpiş edilmiştir. Hiçbir 

telmih bulunmadığı zannolun· 
maktadır. 

Berlio, 15 - Almanya'nın 

Fransız ve İngiliz ıef lrlerfoe 
vaki tebligatı hakkında müta· 
lea ve tefsirlerde bulunan Cor· 

reepondee diplomatik dl yor ki: 

Bay Bitler 

Almanya ellıtbların tah 

didl n harb tehlikesinin önftne 
geçilmesi f çln teşriki mesaide 

bulunmıya her zaman Amade. 

dlr. Londra'da yapılan teklifler 
(lzerlnde dorulma81 ve serbeeçe 

konoşolm1111 lcabeden bir talum 
noktaları ihtiva etmektedir. 

Birçok noktalara ve bllhasııa 

~ark misakı ile Tona ha vz1111 
mleakına mdtealllk mOzakere· 

lere daha olmdlden haolanıl · 

mıştır. Coğrafi vaziyet itibarile 

Almanya için pek mfthlm olan 
bo mes'elelerln memnuniyete 

şayan bir hal suretine iktiran 
edeceği dmld olunur. En mü· 

hlm nokta hava taarruzlarına 

karşı bir himaye mfeakı akdine 

Burnava'da 
Maçlar .. 

dair olan tekliftir. Bu mlsak1D 

harek et noktası ahiren Fran· 

ııı zlarla lnglllzler ara~mda ya· 

pılao müzakereln ol ıcnuştur. 

Almanya bn iki d"vleı uaeıo · 

dakl müzak~relerf n ınüıokün 

<>ldoğu kadar ıüratl~ neticelen· 

mesi için elinden ~el~nı y•pa· 

cakhr. Na~htomıgabe gımetesl 

diyor ki: 
- Lontlr.a'da yapılan diplo 

mntfk müzak"relerden sonra 

ortaya çıka o . müşküller arasın· 

da hava t.aarruzlarına karşı 

himaye mukavolr.namesi .-n az 

mani nr zetoıektedir. Çünkü 

Almanya k~ndlslnio hukuk 

müsa\lah muti ık surette kabol 

edilmek şartlle· müzakerelere 

gidemeye hazır olduğunu ilan 

etmiştir. Bdçiko ile İtalya bu 
misakı kabul arzmunda olduk· 

larını daha şimıiiden bildir · 
mitlerdir. 

SUAhlar me11'ele11I daha ziya· 

de milşkülAt arzetmektedir. 

Devletlerin Almanya'nın aııkeri 

bakımdan mfiaavatım kabul v" 
teeltm etmek suretll" teeUhat 

dellf ğine bir nihayet vermek 

için earfetmfıı olduğa mesaiyi 

hesaba katmaları memoldor. 
Şark ve Tona mfaakları Lon · 
dra'da çok uıOhlm birer rol 

oynamaktadır. Almanya ltıtemfş 

olduğu maltl.mat ve izahatı he· 

nilz almamıthr. Beynelmilel 
bir konferansın lçtlmaa deve. 
tine dair ecnebi gazeteleri 
tarafından ortayı çıkarılan şa· 

ylalar birer tahminden başka 

blrşey değildir. 

Mektehler 
Dün Açıldı. . . . . . .. ...• 

Buroava Kulübft Grih lzmir'de 
Federe Olmak istiyor Biraz Hafifledi. 
· Barona, (Hososf) - Cuma 

gftnü, İzmlr'ln federe olmıyan 
kolilplerlnden HllAl'in birinci 

ve ikinci takımlarlle idarecileri 

havanın gftzelllğinden istifade 

ederek Burnava'ya geldJler ve 

Burana Gençler birliği birinci 

ve ikinci takımlarlle birer fol· 

bol maçı yaptılar. 

Burnava halkının ve İzmir· 
den gelen birçok ııeylrcilerf n 

önünde yapılan bu maçların 

ikisinde de Bornna'lılar galip 

g.,ldller. İkinci takım sıfıra 
kartı dç sayı ile, birinci takım· 

da bire karşı beo ııayı ile oyunu 
hlttrdiler. Her iki takım çok 
güzel ve temiz oynamış ise de 

Burnavı'lılarıo daha konetlf 
oldofu göze çarpıyordu. Eski · 

den federe olan Bornava kolft· 

bftnftn tekrar federeel için mti· 
racaatı kararlaştırmıetır. 

İzmir gayri federderlnln ikin· 

elsi olan bu kolühıln civar te· 
mastarında da iyi neticeler al. 
dığı görülüyor. Geçenlerde Ma· 
nlea'da yaphğı maçta da galip 
gelmiştir. 

Burnava koldbftnün federe 
edilmesi ayni zamanda muhl· 

tinin icap ettirdiği bir zaruret · 
tlr. Mıntaka heyetinin Burnava· 

lıların bu arzo!arını kabul ede· 

ceğiul ftmlt ederiz. 

Mevsim hastalıkları ve grlb 

yüzOnden bir hafta mftddetle 

kapatılmıo olan oehrlmlııde.kt 
bfttfin mektebler dilndea ltlba· 

ren açıl mı o ve derelere baolan . 
mıştır. Mekteblerde yapılan ge· 

o.el yoklamada taledcn yftzde 
onunun mektehlere gelmedik. 
lerl anlaşılmıotır. 

Salgın; şehrimizde devam 

etmektedir. Fakat alsbeten 

haf irıemfotlr. Karııyaka'da grlb 
lhtllAtatından bir ölftm vak'ası 
olmoştar. 

Buğday Siloları 
Yeni Silolar Yurdun 
Nerelerinde Yapılacak 

Ziraat bakanlığı önümftzdekl 

ilkbaharda yapılarına başlan· 

mak flzere yordun muhtelif 

yerlerinde 35 bin ton buğday 

alabilecek onblr ııiJo dıha ya· 

pılmaeıaı karar vermlotlr. Ba· 

kınlık bundan başka Ak~hlr, 
Denizli, gibi mfthlm buğday 

merkezlerindeki antrepoları ge· 

nlşletecek.tlr. Yapılacak ellolar 

Afyon'da 5000, Çay, Kftlabya 
Sarayönft, Adana ve Polatlı'da 

4000, Niğde, Şarkıtla, Beyllka· 
hır, ZUe ve Baladız'da 2000 
toalak olacaklar. 

Aydın'da, gerek kaeab ı ve 

gerek yakın nahiye ve köylerin 

her i' bölümilodekl halklle 

görüşmek fırsl'tmı buldum. 
Hepsi bana, mabeallt rlnln de. 

ğerHe satıldıAını, geçimlerinin 

iyi ve yeter olduğono sevinçle 

söylediler. Hükumetçe alınan 

tedbtrlerlo büyük değerinden 

minnetle bahsettiler. Aydın'da 

en çok sevinçle gördüğüm; hal· 
kın toprağa ve mahsule geçen 
yıllardan daha çok bir kuvvet 

ve gayretle eardmııı olmasıdır. 

Büyük. Uluı Kurultayı Ba~kanımı 
Aydm'da sporcular ve mekteb · 

lerle konuşuyorlar .. 

Aydın (Bueuei) Büyilk Utuı 

Kurultayı başkanfle birlild' 
Aydın'dan geçen Türkiye 1d• 
man Cemiyetleri İttifakı umulll 

merkez ikinci reisi Beya11 

eaytavı B11y Halid Aydın spo 

işlerini tetkik etmiş ve netice· 

de hana şunları eöy lemlştlr: 

- Aydın'da spor selAhlyet 

sahibi müme88iller1Je görilıtftlll• 
Aldığım malumattan çok meoı· 

nan oldum. İetaııyonda sporca· 
ları gördam, zinde ve neı'e· 
lldlrler. 

Yalnaz toprakta değlJ, fabrika. 

Sahanızı gezdim, nizami e•· 

eafı haiz olan bu ııaha da· 
varla çevrJlmfştlr ve atletJ~ 

hareketler için de çok m6aaltal 

Aydın bo aaha ile hak.kile 

öğünebllfr. Pekh sporcusu ol· 
maeına rağmen bu kadar mu•· 
tazem, güzel bir saha tansld 
için ne kadar fazla htmmel 

earfedfldfğl açıkca görQlmek· 
tedlr. 

Jarda çalışan işçflerle de hasbı· 

haller yaptım. GfinHlk kazanç· 

)arını, yaOl'm• şartlarını sordum. 
İntibalarımın iyi oldoğanu eöy· 
llycbillrlm. 

Aydın'ın uzun yıllatdınberl 

hfiyük derdi olan sıtmaya hil· 
ktlmet kurtarıcı elini koymuş· 
tor. Sıhhat Vekıtletlne bağlı 

genlt ölçilde bir kurum bu 

mıntakada mücadeleyi üzerine 

almıştır. Uyanık halk da kendi 

evlerinde sıhhatleri üzerinde 

aldıkları tedbirlerle bu mılca. 

deleyl kolaylaştırmaktadırlar . 

Vllıtyetçe bataklıkların kurotol· 

mHı yolunda tedbirlere glrlııll · 

dlğinl öğrendim. 

Yllbek netlceıılnl yakındı 

göreceğimizi umarım. Devletçe 

horda incir alınmaeımn, bu 

maheolGo değerlendlrflmeelne 

çok yardım ettiğini öğrendim. 

Ônnmilzdekl yıllarda da bu yol· 

dakl iyi tedbirlere devam edi· 

leceğl tabiidir. Kftçük Mende· 
reı'ln ıelAbı ve CellAd gölftnfln 

korotolmaeı hoeusi idarelerin 
takalı dışında olduğundan devlet 
Qç buçuk milyon liralık taah· 
hütle bu işe girmiştir. 

ÔnftmQzdekl yıl CellAd gölü 
havali sinin bf r varlık ve yaşayıo 

kaynağı olacağına tlmdlden mu

hakkak gözü ile bakabilirim. 

Bana bu yolculukta Antal· 
ya'ya kadar refakat edecek olan 
İzmir valisi GeDeral Kıtzım 
Dlrlk bo 1114h ve kurutma iti 

üzerinde genlı izahatta bolnn· 
dolar. Bo seyahatin bana ııevinç 

veren bayok mevzularından 

blrlel de ıeJAh ve kurutma lııt 
olmoşıur. » 

Fındık Satışı 
Trabzon, 15 (A.A) - Dan 

horeada tombul fındık 24 kn. 

roşa arzedllmiş ve 28 kuruşa 

talip bolunmoıtur. Flatler muıı· 

takar bir haldedir. Satıcılar 

piyasaya mal arzetmlyorlar. 

Esasen mal rue Ycodu çok az 

oldoğondaa piyuanıa yaksel· 
meal bekleniyor. 

HolAea, Aydıa'da ııporcol.ı 

fazla himaye edilmekte ve bl· 
tOn kurumlarda ııpor lçla yat-

dım ve kolaylıklu göııtermek· 
tedlrler. Sporculara daşen .,,. 
zlf e, bu yflkeek himaye ~ 
teveccilhe llyık olmağa çabf' 

maktır. Sporun yOkeek meO' 

featl de bunu emrediyor. Spoft 

yardım eden bfttfln koromlaıt 

bilhassa teşekkOr olunur. Do 

hakikati om o mi ef kAra UAO 
bir vazifeşinas için borçt ur. 

Borada gördüklerimi omooaf 
merkeze bildireceğim. Boeeoe 

grub birinciliklerinin buradf 
olmaeı için yapılan mQracaatl 

de mftmk:Qn olursa futbol fede· 

rasyonunonda fikri alınarak o••· 
mi merkezde tervlclne çalıfl" 
cağım. 

--~~~~-----~--~-"'-

Borsa . ... .. 
Borsada dGnkG Ozftm ve .,,. 

bire eatıtları aşağıdaki şekil· 
dedir. 

flzftm Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S·

0 174 KooperatlC 13 75 ı5 5 
115 Alyotl bira. 14 50 11 6' 
58 S. Süleyma. 11 50 14 JS 
38 Şınlak z. bl. 13 75 15 50 
23 j . Taranto 11 75 11 15 
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Zahire Satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. ~ 
50 Buğday 4 45 4 60 
75 Burçak 4 50 4 :6 
8 Börftlce 4 25 4 50 

14 M 1111rdarı 4 50 4 15 
100 İnce kepek 2 75 2 

99 Palamut 240 450 
42 Pamuk 48 48 
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Y kararlar '9erdl
1 
Yağmurlu rne~ 

riildü.HalkNefretleHomurdanıyordu :'.:.'i:·d~ır""'~:.~ ~:.~~ .. ,'"i,~: 
yolla r ın cı111ı;lı ımrr lt e tıım ı r 

A1t·~c sığman mahkum 
Bııvezlrln idamını, diğn be' 

vezirin ayni suretle idamları 

takib etti. Fakat kafası en 
ıon koparıJan '9ezir; ateşe karşı 

Bon ibadetini yaptıktan sonra 

cellada doğru yaklaşırken, ken· 
dleinden enel idam edilmiı 
olanlarm ağaç kiltilğftniln di · 
hindeki kanla baelaranı gördftğil 
zatrıan Ani bir Orkeklllde mu· 
hafızların bileklerinden ıuyrıldı. 
Berkeı merak n hayretle 
onun hareketine baka bldı. 
Acaba kaçacak mı, uçacak mı, 
kurtulacak mıydı? 

Mahkdmun bu kudreti J!:Öi!· 

tereblllb gösteremiyeceğlnl he· 
yecan içinde herkes b ekledi. 
Filhakika boradan kaçmak her 
Teçhile bir mucize idi. Koca 
meydan hancıhınç fnsan1a, her 

sokağın ağzı da sıram gibi kıhoç 
Ye pala ile örülfi idi. Esasen 
mahkum da kaçamıyıcağını 

blllyordo. İdam kütüğünün 
bhkaç adım mP.sa!eslnde ale'9 · 
)erini dalgalandıran ateee doğru 
aeğtrıtl. Kendisini olduğu gibi 
bu mukaddes cebenemin ııtnr.aine 
Yerdi. Lıldn muhafızlar bir iki 
saniyede yetişerek onu alnlerin 
uaaından çıhrdllar. Tekrar 
celladın pençesine attılar. O da 

avını hırsla, hınçla yakaladı, 

önce bacaklar1Ddan, eonra heli · 

nln ortaeından, en sonunda da 
boğazından, Qç satar darheıile 

6ç kıema uğradı. 

Halbuki o zamı.nın Adetine 
göre ateıe iltica eden herhangi 

bir ıaam mahium'dnn artık 
af feımek lcab ediyordu. 

Bu zavallı mQlteclnln ilçe 
hlSlOnmek ıuretlle leci şekilde 

ve hunharca mahvedllmeıl Adeta 
g«ıneı mabuduna karı• ısyandı. 
Bu manzara bGtOo ballun kin 
•e nefretini celbettl. Biraz 

enel bütfto nazlarıle: 

- Zlndebıd (Ya,as.n)!. 
Diye bağırın ağızlar, ılmdl 

bellralz, fakat hlesedtlen bir 

homurtu ile: 

- M6rdebad (Geberelo)!. 

Diye mmldındalar. 

Bin deve yOkO cevahir 
Bo kınlı it te hitama erdik· 

ten ııonra gene ilç nekkare 

ôtttl. Akabinde de gene aksa· 

katlının mOthlş sesi gOrledl: 

- Dağıhnıı!. 
Bu durgun lnean denizi ha· 

flf hafif dalgalandı. Meydana 

birleşen ıokaklara doğru yavae 

Y••ış sızdı ve aktı. Fıkat 
~ 

ANADOLU 
-- Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 

Haydar Riltdil ÖKTEM 
Uınurni netriyat ve yau ioleri 

trıüdürü: Kemal Talat KARACA 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler ıokağı 
C. Balk Fırkan binaa içinde 
Telgraf: lzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta lı:utuıu 405 

ABONE ŞERAiTi: 
YıUııı 1200, Alb aylığı 700, Üç 

ayJıAı 500 kunııtur. 
Y -1>aoca memleketler için eeoelik 

abone ilcreti 27 liradır. 
Herycrde 5 Koruıtur. 

.~d.n.Q ıeçmiı nflabalar 25 kuruıtur. 
ANADOLU MATBAASINDA 

- BASILMIŞTIR 
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eokaklaran başında h~pqfolo 
ttkr.r teker tepeden tıroağa 

üstleri, başları aranıldı. Kara· 
yakutu çalanın bu halk arasın· 

dı bulunub bulunmadığı arış 

tırıldı. 
Saray meydaoından evlerine 

Altm Sard'a Hir Baku~ 
Anadolunuo şarkuıda (Büyük 

lren) güneşloio bOUlo şaşaası le 

pml pırıl yandığı bu sıralard", 

garbında da Jjdyo'oıo o oıuh 

lt'fP-m, o gözl,.r kamaştarıcı 

med~utyr.tf, kemale doğru yük 

sellb gitmekte idi. 
dönenler, hıyretlnioden dona 

kahyorlardı. Kendileri earay 
meydanında iken Karayalr:utu 
aramak babanesile evlerine 

giren Keyhosrev muhariblerl 

kıymette ağır, sıklette haf lf ne 
buldularsa alıb göttlrmOşlerdl. 

Evlerinin eşyası alt Q13t edll· 

mlştf. 

Babll ve Mısır medenlvetle 
rlnfn nurları birbiri ardınca 

ıöodükten '9e ortalık bir mild· 

det karanlık içinde kaldıktan 

Iliı:arköyüode muallim, talebe ,.e muhtar birfarada 

ı90Dfl sonra artık kemaline 

erişen Ltdyıi medeniyeti cihanı 

rrngin ışı ki ara boğmağa ba~la· 

Akhisar, (Boeu·t) - Mek· 

teblere denm eden fakir yn· 
rularlD bakımı için halkımı 

zın da fştlrakile bir toplantı 

Bo taharrlyat yalnız ,,.hin~•· mııştı. Düoyaoan her bucağından yapıldı. Mearlf memuru Bay 

hın paytabtı olan Pasargatta Lfdya'mn paytabta Sard'a akıb Rahmi yavrularm acıklı nzl 

değH, fakat hükmünün geçtlğl geleo llfm ve ean•at üstatları, yetlerlot 11nlattı . Toplantıda 
bfitüo lraa şehir ve heabala burada en muhteştm Him ve belediye reisi Bay Nüzhet'le 

rindi ayol ııiddetle tatbik olun· d 1 h k ,;etim çocukları koruma heyeti " me en yet ayatını ormağa / 

mu•, daha doıı.rueu halkın ev· 1 ki h ba9kana Bay Eead ıhı vardı. Bu 
v rı ça ıştı arı gl hl, er taraf tan 

feri şahın muharlbleri tarafı o . iş iı;io yentden çaltşılmaM1 lü 
toplanıhb getirilen elmas "e d 81 h 

dan baekıoa verilerek soyulmu9 zumu anlaşıl ı. r eyet ae 
mücevherler de Sard hazlnele· 

tu. Bu baskmda ele geçirilen çlldi. Fahri b11şkaohğa, kayma 
rlne payansız bir luymet ka· k B C td K b L her cine ve çeştd mflcevberler, am ay a'9 may, ae~•n 
zıodsrmakta idiler. h d Eki elmaslar, efsanevi İran rivayet· hğa bay A me n, vezne 

terine göre (Bin deve yilkil!.) Lldya krallarından Ktgee Uk darlığa eehhli bay Ali Kemal, 

teşkil eylemle. şahın ıarayıoa parayı icad n ilstüne sonraları k4tlbiiğe bay Rahmi Bökü, 

taşınan bu kıymetli tael•r, saray Alman imparatorluğunun da azalıklara Vasfi Süverdem, Lay· 

bahçesinde Adeta kOçük bir armaemı teşkil etml9 olan çifte dır Kaytsz, tütfincfi Ka" rl, 

tepe vilcuda getirmişti (!) Key· kart11l reemt hakkettirmlıtir. Üsküb'lü Mebmed ayrıldılar. 

husrev bu mücevherat yığ1Dının Onun haleflerinden Krezüs Htıyeı, derhal işe ve bu yav· 

başında büt6n hıreUe: devrinde de ilk top oyunları rular için para toplamaya baş 
- Karayakot!.. Karayakuı!. lcad edllmlş Ye oynanmıştı. lamıotır. Kaymakamımız. bu 

tadır. Neticede ayın ikMnden 

itibaren 180 çocuğa remek 

nrilmeslae baılınmışhr. Be 

yd. ynrulara elbise n ayak· 

kabı da temin ed~cf:ktlr. Ak.hl 

aar'lıların gösterdikleri hamiyet 

ve yardımınerlik takdire , •. 

yandır. 

Hiearköy'Onde 
Deoizll, (Hoıu@i) - Vlllye · 

tlmlzln Sarayköy kazaıını bağlı 

Hlear~öytınde halk '9e köy muh· 

tarı bay İbrahim ( Kılf ıede 3 
rakkamlı ) çocukların okutul· 

nıaıı ye yeni yapılan mekt,.b 

noksanlarının ikmaU için çaltı 

maktadırlar. Mekteb batmualli· 

mi Şakir Tnnal (l rakk.amh) 

ile muallim Ali Rıza Akeoy 

tak· 

edilmeıt ve ov11 işlr.rilr. yııkın 
dan alAl.adar olnııyan Kır hele 

ı;il .. rl ıci .. n h11lkı11 ~uknlmlan 

~· kıi)etln"i de DllZ rı iıih11a 

ttlınanık bl"kçilt-rin l.orıtrol rdıl 
me~t için llf'l r' dİJ e fi J~IHlnrlen 

ve r .. ncb~rlerclf'n mütr~ ,. kkll 
hrş ki<:llik bir hryetlo tr;klli 

""' nrla11tı r ı I mıştı r. 
§ - Buruua•dıı park hı 

Bt'.rıe başlan luıea a~ıtçla'?dırıl· 
m1:1ktadır. Pdrk.ın arkıa kı11mına 

baııılArı ff'li id .~ yetim çocuk· 
larına earfeıfllmek üzr.re :.?50 
lıadem n 200 c~vlz ve ,erıali 
•~açları dfkllmİeıir. Yaloıs ıpor· 
colar için ıekh ay enel yap1l· 
maya baelınan duş Ye ıoyuoma 
yeri yarıda bırakılmıthr. Etki 
bl'yl't bunun ikmali için de 
karar vermişti. Belediyenin bu· 
nu da yalunda bltlrecrğlnl umu· 
yor uz. 

§ - Bnrona'da Ü•a kliy· 
lerinin muhtar !t>Ç1mi cuma 

" gilnü tamamlanm,şhr. Do~anlar 

mubtarlı~ma hay İı!k~der, Nal· 
dölien 'e bay Fefzl. A.avaklıd 1· 

;eye bay Melimed, Altıocblğına 
da hay Hıfzı ıeçllmiılerdir. 

Panu ba~ı kôyQoOn ıeçlmi ya 
ptlm ıtır. 

Beraet Etti 
hıtilistan ıuçlu lJ,.~lrmende· 

re nably«"ııl tLOki muhtarı bay 

Yuıuf Zıya'nın echrimlz e~ır· 
ceza mabkrmeılode cerqın 

etmekte olan dunaoma11 neti 
celf'nmiış, ıuçu eabit olmadığın· 

..du buaetin~r. vcıilmi~ Diye çırpıoıb durmuştu. - Sonu var - işle yakından alAkadar olmak· ............................................................. ._ . ......................................... . 
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dorlak, 3. oğlan. 
Milral, - 1. çuzor. 2. göste· 

rlşçl, 3. iki yftzlil, 4. elnııl. 

Milraillk, - 1. göaterlı, 2. iki 

yilzlülak, 3. elnıllik. 

Mftralllk etmek, cumılamak. 

Mftrakkam, - l. yazıla, 2. 
yazılmı91 

Mftrde, - 1. ölll, 2. öldk', 3. 
ölmO.ş. 

Mftrebbl, - l. atabek, atablk' 
2. atahk, 3. eteb, etlke, 4. le 

keleyen, 5. okutan, 6. yetiştiren. 
MOcerrıh, 1. bekrek, 2. daha 

iyi den iyi 3. ötkftn, 4. ilstfto, 

5. yeğ, 6. yeğrek, 7. yek ek', 8. 
yekrek, 9. yey, 10. yeyrek, 

Mftreffeh, 1. bayender, bayın· 

dır, 3. Erinç, 4. gönç, 5. kin 
tlkirlkllk, 6. kolayhğa ermiş, 7. 

tışhk. 

M6reffeh olmak, - gönen· 

mek, klSneramek. 

Mftrekkep, (yazı mftrekhbl 

man) - 1. kera, 2. kaarlkış, 

3. karatkış, 4. yazı boyala. 
MOrekkep, (terkltiten) - l. 

karaeık, 2. katınkı, 3. O.eme, (ayrı 

ayrı parçalardan mftrekkep mın.) 
Mürettep, - l. danıoıklı, 2. 

dözenll, 3. dOzme, 4. kurolmoş, 
5 . 111ralanmıı, 6. aıraya ~konmuş, 

7. tilrell. 
Milrettlp, - }. dizen, dizici, 

(matbaa mürettibi maii.) 2. kuran, 

3. sıraya koyan. 
Milrevvlç, - }. geçiren, (renç 

kazandıran man.~ 2. gade'b, 3. 
ileri götftren 4. tutan,( 5. yOrOten. 

Mftreel - l. elçi, (gönderilmlı 

man.) 2. gönderilen, gönde· 

Tar"çe karşılıklar 

3. yalnaç, (resul manasına.) 

4. yollanmış. 
Mfireelileyh - l. Adını ~ön· 

derilen, 2. kendt11loe gönderllen. 

Mürsil - 1. gônderen, 2. vi· 

rlcl, 3. yolJayan. 
MO.rşlt - t. hoeutçu, 2. doğ· 

royol gösteren, 3. gerçelt er, 4. 
ltılnuz, 5. tayeı, 6. uyandıran, 

7. uydacı. 

Mftrl - 1. geberik, 2. geber· 

mie, 3. kadakmı9, 4. keşermte, 5. 
ölmae. 

Masraf~ - 1. titre le, tltrlyen, 
2. ötük, (soğuktan titriyen mau.) 

Milrtef 1, - 1. aşık, aşkın, 2. 
ıyız, 3. biylk, 4. uca, 5. ilk:aek, 
6. yQce, 7. yilk:eek, 8. ytıkaelmlı. 

MiirtefJ olmak, - 1. yücel· 
mek, 2. yak.Belmek. 

Mürtef 1 yer - hftndar, 2. ör, 
3. tamak, 4. tayız. 

Milrte,ı, - ı. alamsa, 2. alom· 
ıak:, 3. cebir, 4. yiyen, ylylcf. 

Mürtet, 1. dönme, 2. dö· 

oük. 
Mi1rur, 1. geçte, geçme, 2. 

gellb gitme, gi(Hb gelme. 

Mürur eden, - 1. ertımliğ, 

2. geçen. 
Mftrur etmek, 1. çezgin· 

mek, çlzglnmek, 2. ertmek, 3. 
geçmek, 4. gf'lib gitmek, gldlb 

gelmek, 5. ötruek, 6. uzmak, (ya· 

nından geçmek, zamın geçmek 

man.) 7. atmek. 
Mftrilrlye, (reımi) geçltllk. 

MftıClr mahılli, - ı. geçecek 

geçit. 

Mtırftnet, - 1. 
görk, 3. kllfllt, 

adımlık, 2. 
4. ıeYlnç, 5. 

MOnnebe - 1. almaı (Milba. 

dele. taviz, nöbet değl~tlrmege 

çıkan mftfreze mao.) 2. keşik, 

3. ıara. 

Manavebeten - 1. almaııklık, 
2. ııra ile. 

Mönazaa - 1. atışma, 2. çekiş, 
3. gere, 4. hartia9a, 5. k:argaı, 

6. kavga, 7. kerlı, 8. kerle, 9. 
kırkaşa, 10. uroı. 

Münazaa etmek - l. atı,mak, 
2. azga,mak, 3. boğuşmak. 4. 
çekişmek, 5. çenteleemek, 6. dö 

ğüemek, 7. girişmek, 8. ltitmek. 

9. bkı9mak, ıp. karatmak, J 1. 
ıöı güç1t9tlrmek, 12. tutuımak, 
ıs. uruşmak. 

MOnzıra - l. görfiı, 2. kerlf. 
Mü.nazı - Yanaz. 
MOnblt (MOmblt) - 1. hitek, 

~. bitgel, 3. b\tirgeu, 4. bltnel, 
5. killen, 6. özlek, 7. verimli. 

Milnrer (olmak) - Varmık. 
MOndefi - 1. geçmh, 2. ıa· 

vulmu,. 

Milndefl olmak - 1. seçmek, 
2. 11uulmak, 3. H'fUfmak. 4.. ya· 
tışmık. 

Mftndemlç - ı. earılmıı, 2. 
eokuJmu,. 

Milnderlç, - 1. içinde bulunan 
1 

2. sıkııtmlmıe. 

Mftnderlcat - lçlndekller. 

Mftnderls - 1. bozolmuş, 2. 
eprlk, ylprlk, 3. izi kalma~ıı, 
4. yıkık:, yıkılma,. 

Münderlı olma\ - 1. bozulma\:, 
2. bônmek, 3. yanıırmıi, 4. yı 

kılmak, 5. yıpranmak 

Milnebblh - 1. ayığan ' (mO· 

nebblL U4ç mın.) 2. oyındar· 

mak , 
Müneccim - l. belger, 2, 

lram, :1. k.cikı~r. 4. yıldı& blllr. 
5. yıldız göyer, 6, yaldız gll<lt.o. 
7. yondazçu, 8. yumucu, yomcu 

Müoevver - 1. kuluk, 2. 
perlak, 3. d ikil, 4. oataf lı, 5. 
yahtu 

Mllnezzf'b - 1. arı, 2. arı~. 
3. arık (temiz, fazıl man.) 4. 
sOzülrna, 

Mf\ofail - 1. alın'mıı, 2. bin· 

gln, 3. darılgao, 4. gficeııik, fd· 
cenmfş, 5. karılmış, ti. ıomurt• 

mıış 

Mdnfoil olmak - ııomurtmak, 
somurtmak, ıorutmak • 

• 
Mftnfall olmak - ı. alana.ak, 

2. burlokmak
1
, 3. burtulnuk, '· 

burulmak, 5 . daranmak, 6. da· 

rılmak. 7. gftce gitmek, 8. gG· 
cenmek', 9. gftnftllenmek, • ıo. 
lçglnmek, lçinmek, 1 ı. t1rıımal, 
12. neenmek 

Münfaaıl (muofaııl) - 1. ayr•, 

ayrılmıı, 2. çıkarıhi1111, '· ıuu, 
5. üzOk, 6. y:erfodt:n ıynlmıı, 

yerinden çıkmı' 
Mftnfeblrp - aolııilaa 
MGnfeblm olmak - l. anla· 

ıılma~, 2. okulmak 
Manle'k - 1. ayrılmıı, 2. çık · 

mıı, 3. kopmu,, •· ıökGlmfif, 5. 
asft~ 

~ 

Gayd mftnfek - 1. ayralmez, 
~. bltlıtk 

MGnferlç - 1. a9k, ~çılm~ı. 2. 
ıpııak (ayaklar hakkında}, 8. ge· 
niı. 

M6nferld 1 2 L'~ - . ayrı, . ıyrıa.· 

11, 3. ıyrok, 4. bııa~, S. bircik 



• • 
anısa ıcra nıe-

murl uğu dan: 
Edlbzade bay Ahmet Nazlf'Jn 

Emliik ve Eytam ban asından 
ödduç aldığı pnroyn makabil 
bankaya ipotek eylediği :P.Lınl 

an'da Çaprazı eğir mahallesinde 
yeni sokakta ktitn ve tapunun 

·7 · 928 torlh ve 3 kadastro, 
97 ehi, 69 varak numarasında 
kayıtla s ğı 2613, arkası 2618, 
sola 2611 numaralı orsalar ve 
hastane önü yollle çevrili kısmen 
beton, kısmen tahta perde ile 

hôlfinerek kira evi yapılan kı· 

sımlardon birisine aid kapıdan 
girilince bir sofa, iki oda, bod· 
ram, motbah ve hala ve diğer 

kısmın küçük kapısından gl· 
:rfnce ufak bir koridor, kOçiik 
bir odo, bir matbah, bir hala 
ve diğer kısmın küçQk kap181n· 
dan girince ufak bir koridor, 
kOçük bir oda, bir mutbeh, 
bir hela ve üst katında bir 

sofa, üç oda olan ve her iki· 
sin" 3000 lira kıymet tahmin 
olunan bu evlerin mfilldyetl 
açık ıırrırma saretf le ve 844 
numaralı EmlAk ve Eytam ban· 
kası kanana mucibince bir de· 
faya mahsus olmak oartlle ar· 
tırması 21 ·S· 9:i5 perşembe 

gönü saat 14-16 da hükumet 
konağı içindeki dairede yapıl· 

mak üzere 30 gün mdddetle 
satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde eatıf 
bedeli her ne olarsa olaan 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya mftaa· 
dlf olması haseblle kıymetine 

bakılmırarak en çok artıramn 
iizerine ihalesi yapılacaktır. Sa· 

tış 844 numaralı Emlak ve Ey· 
tom bankası kanunu hOkOmle· 

rlne .göre yapılacağından ikinci 
artırma yoktur. Satış peşin pa· 
ra He olup mOşterlnden yalnız 

yüzde 1 ki boçok: dellıiliye ma · 
rafı lınır İşba gayri menkul 
fizel'inde herhangi bf r şek fide 
hak talebinde bulunanlar elle· 
rindekl resmi veeal kle birlikte 
yirmi gOn zarfında Manisa le 
roeına miiracaatlara 14zımdır. 

A1'sl h lde hakları tapu elcllfnce 
nıahlm olmadıliça paylaşmadan 

hariç kalırlar. 9 ·3· 1935 ta· 
rlhlnden itibaren şartname her· 
keee açıktır. Talip olanlarm 
yOzde yedi boçak teminat ak· 
çası veya mfllt bir banka itibar 
mektubu ve 34: -1856 dosya 
numaraelle Manisa icra memur· 
lnğona mftracaatları llAn ola. 
nar. H. İş. No. 693 (452) 

Manisa icra me
murluğundan: 

Bay Rlfat ve bayan Kadri· 
yenin Eml6k ve Eytam banka· 
eından ~dünç aldığı paraya ma· 
kabil bankaya ipotek eylediği 

Manlsa'nın Danlşment Bıılll 

mahallesi Ula cami sokağında 

kdln ve tapannn 23 eylül 928 
tarih ve 25 sıra, 96 zabıt, 105 
vaıak numarasında kayıtlı ve 
Hilmi vereaeslne borçlarından 

dolayı ayrıca İcranın 33 2263 
numaralı do9yaslle hacizli gayri 
menkulün kapısından girilince 
bir eofa iki oda, gusulhane ve 
boradan diğer bir kapı ile çı· 
kıhr genlt bir bahçe içinde bir 
motbah, bir hail ve kômflrlllk 
ve hayvan damı ve üst katta 
bir aofa dôrt odası olan ve 
mOotemllAtlle birlikte 3000 Urı 
kıymet tahmin olanan bu evin 
mftlkiyetl acık artırma sure· 
tlle ve 84t numaralı emlAk ve 
eytam bımkaeı kanana mnel· 
hince bir defaya mahsus olmak 

şartUe artırması 20.3.935 per

oembe ~Onü aat 14: l 6 da htı· 
kumet konoğındakl dairemizde 
yapılmak üzere 30 gfin mOddetle 

satılığa konuldu. 

B~ artırma netlcaslnde satıo 

bedeli her ne oluraa olsun 

borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanonun merlyete 

girdiği tarihten sonraya müsa· 
dlf olması hasabile kıymetine 

bakılmıyaıak en çok artıramn 
üzerine lhaleal yapılacaktır. 

Satıo 8!~ numaralı eml4k ve 
eytam bankası kanonu hüküm· 

lerlne gôre yapılacağından ikinci 
artırma yoktur. Satış peşin para 
ile olup müşteriden yalnız 

yüzde lklbuçuk dellAliye masrafı 
alınır. İobu gayri menkal tize. 

rinde her hangi bir oekilde 
hak talebinde holonanlar elle· 

rlndeld resmi vesaik ile birlikte 

yirmi giln rıarfında manlsa le· 
rasına mftracaatları llzımdır. 

Aksi halde hakları tapu sici· 
lince malum olmadıkca paylaş· 

madan hariç kalırlar. ! .8.935 
tarihinden itibaren şartname 

herkese açıktır. Taliplerin yüz 

de yedlbuçak teminat akçesi 

veya milli bir banka itibar 

mektubu ve 34 ·185 7 dosya 

numarasfle Msntsa fora memur. 
luğuoa müracaatları ilan olunur. 

H. iş No. fı94 

lzmir sicilli tica
ret memıırluğun
dan: 

İzmir ikinci hukuk mahke· 
meslnden; 

fzmlr'de mukim lemall kızı 
kodrlye tarafından Karşıyakada 
şemikler köyftnde hacı emin 
80kağında hoca ıhmed oğlu 

ahdolloh aleyhine açtığı boşan· 

ma davası üzerine tebliğ edil· 
mek üzere gönderilen arzohal 
earettle davetiye varakası ika· 
metgtihı meçhul hulnnduğon· 

dan bahsile tebliğsiz iade edil· 
mekle müddei vekilinin vaki 
talebine binaen bu baptaki 
tebllğatın llAnen icrasına ve 
arzuhal ııaretinin mahkeme dl· 
vanhauestne talikine ve tahkl· 
katın 27 2 935 çarşamba aaat 

ona bırakılmasma karar veril· 
mlo olduğundan müddeaaleyh 

abdullahıo mezkür günde aea· 
leten veya vekAleten tahkikat 

hAklmi nezdinde hazır bolun· 
maeı aksi takdirde aleyhinde 

gıyabi muamele yopılaeağı H. 
U. l\l. K. nun tebllğat faslına 

tevfikan tebliğ makamına kaim 
olmak üzeı·e Han olunıır. 490 , 

FotoğrafÇılık 

~lakinelerinızi 

Fil imlerinizi 
Camlarımzı 

ltalya - Habe
şistan Arasın

daki ihtilaf .. 
- Başı l inci sahifede 

btlbassa İtalya'yı alAkadar edeu 
mes'elelerl tetkik eylemiştir. 

Biiyük mecllı hararetli alkış · 

lazla karoılamıo olduğu rapor 
üze.ine meclisin azaeından bir 
çoğa söz almıolardır. Müteakı· 

ben Bay Mossolinl İtalyan · 
Fransız ltllAf tarının ehemmiyet 
ve mahiyetinden tiaheetmiştir. 

Romtt 15 (A.A) - Bahe· 
tlatan ve İtalyan eomallsl hu· 
dudnnda yeniden birtakım ha· 
dlseler çıkmış olduğuna dair 
olan haberler tekzlb edilmek· 

tedlr. Gerçi 150 Habeşli Val· 
val yakınıoda kilo Slları işgal 
lerl altında bulundurmakta 
iseler de Habeşliler bu mevkii 
Af doul hadisesinin vukua gel· 
dlğl gün işgal etmlolerdl. 926 
seneeindenberl İtalyan idaresi 
altında holonan Sllar'da garnl· 
zon yoktur. Binaenaleyh kan 

1 

dökftlmemiştlr. İtalya'nın pro· 
teetoları arasında Sllarm logall 
keyf iyetlnln de bulunmakta 
olduğu beyan edllmektedtr. 

Başı 1 inci eahlfede 
mızlı, vali, C.H.F. haakanı ve 

garnizon kumandanı Sarayköy· 
den ve çok kalabalık bir halk 
kiltlesl de durakta karşılamıe· 
lardır. 

KAzım Özalp letlkbale gtılell 
her karaman önünde dararak 

iltifatta bulaomaştur. Akoalll 
şeref Jerine ulusevlnde bir eo· 
vare tertlb edilmiştir. 

Isparta, 15 (A.A) - Kurul· 
tay baokanı Kazım Özalp ber•· 
berlerlnde bulunan zevatla bir· 
ilkte bugftu !laat 15 de ispat· 
ta'ya geldiler. Kazım Özalp 
vflAyet sınırlarında I pecta say· 
lavları, vali, fırka kamıındaoı, 

belediye ve C.8.F. başkanları 
tarafından karşıbnrnışlord:r. 

Isparta Kurultay başkuuın• 
büyük tezahüratla kurşılodı. 

Şehre gelfrkeo askert kıt' lar, 
okullar, sporcular ve halk moo· 
tazım saflar halinde kendile· 
rlnl ael4mlamışlardır. BaşkaO 

kendilerini bekllyen halklı 
san'atlnrındall çalıoma ve ya· 
oama oartları ftzerlnde hasbi· 

İzmir belediyesinden: haller yapmışlardır. BaşkaP 
§ _ :~500 lira bedeli ke· doğracı hükumet konağına 

şif Ji karşıyaka yamanlar suya gittiler. Vildyetl, belediyeyi, 
lçlo 175 adet piston rotatif fırka kumandanlığını, Halk fır· 
eldUbre veyahut 250 adet tor· kasını ziyaret ettiler. Baokan 

(Soba Elbl) ticaret unvanfJe bin sisteminden alınacak olan Isparta hah fahrlkaeını ve fab· 

A • J • d rtkadakl dal mi hah meoherfol 

Fotoğraf kağıt, karı \'C fotoğ· 

raf malzemenizi hizdeo alınız. Her 
çeşit amatör işleri kabul edilir ve 
en iyi cinsten kağıt kullanılır. 

lzmlrde çanğırı çaroısında 18 tö yemız e su saatleri belediye encümen 
d h kalemindeki keşifname ve •art gezdiler. Fabrikanın çaboması 

numara a ~az, enzln ve ma· .. fü · · k 'ıt" /: ~ v ve ilerlemesi ve halıl••ımızıJJ 
n eesesemızın çe u"ı ıotog· namesi veçhlle açık eksiltme ... 

kine yağları ticareti yapan Sa· raflar, kart postallar ve agraodis· dıo piyasalara satışı üzerinde 
ha Elbinln febu ticaret unvanı manlan t vsiyeden müstağni gö· ile 2·:3 935 cumartesi günft izahat aldılar. Baekan Halkevl· 

rü saat 16 da lzmlr belediye daimi 
ticaret kenananan 42 nci mad yoruz. nln çalışmaları üzerinde tel· 

U "'~ 1 ki" encümeninde açık ekslhme ile 
desi mncfblııce elcllln 1339 cuz, gUL.e ' zev · ı, le· klkler yapmıolar ve Halltevl 

alınacaktır. Bu lae iştirak için 
numarasına kayıt ve tescil miz, çabuk, taze iş ve ftyelerlle hasblhallerde bulun· 

26:3 lira muvakkat teminat muolardır. Bn ckşam başkaD 
edlldl&-1 ilan olanur. malzeme ile aj 14 d 

c zım ır. ve diğer konukla;:· belediyede 
lzmir sicilli ticaret memar· Hamza Rftstem Şartname ve keolfoame lzmlr oeref terine verilen ziyafette 

luğn resmi mührü ve F. Emirler Çarşısı belediye bışmQhendlsllğlnden halunmaolardır. 

• -- : - _....,,.... : 1 

Temlk imzası ~------·---.:::::J/ alınır. 14 17 24 29 122 S 
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(yegline men.) 6. blren, 7. boy, 
8. boydık, 9. hoyloğ boyluk, 10. 
tek, 11. yalın kıt, 12. yalnız. 

Münferiden - 1. ayrı ayn 
(ferd, ferd, birer birer mın.) 2. 
başka başka, 3. birer, birer, 4. 
birin, birin, 5. kendi haaına, 6. 
kendi kendine, 7. te baoma, 8. 
yalnızca. 

Manferiden kalmak ~ sergllmek. 
Münhal - ı. açık, (yer, lo 

memuriyet httkkmda) 2. açılmılJ, 

3. boş, boşalma, 4. çözQlmftş, 5. 
eeşilgen. 

Mnnbant - 1. avrık, (bükük, 
bükülmOş, eğrilmiş man. 2. bur· 
gnç, 8. bykük, bükülmüş, 4, eğef. 
5. eArl, lğrl, 6. eğrilmiş, fğrllmlş, 
7. lğrlk, 8 kamburlu, 9. kıvrık, 

kıvrılmış, 10. yıllık. 

Münharif - 1. çarpık, 2. de· 
ğlşmiş, 3. eğri, 4. ıyık, 5. sapa, 
sopan, 6. sapmış, 7. verev, 8. 
yılık. 

MfinhasU - 1. sönfik, 2. tut 
kon (ay için) 3. tutulmuş (ay için) 

.Munhot - l. alçak (arazi hak· 
kında), 2. e~oğı, şağıdo, 3. ha 
eık, 4. catık, 5. tökek, 6. çöksek, 
7. engiz, S. enlş, 9. esik, 10. koy, 

11. oyman, 12. oypan, 13. yasal. 
Miinbedlm - 1. bozuk, 2. çö· 

kü • 3. obrak, 4. yıkık, yıkılmış. 
M6nhedlm olmak, 1. - çök· 

mek, 2. kepmek, 3. yıkılmak. 
l\fO.nhemlk, - 1. dümftk, 2. 

düşkün, 3. istekli, 4. üstüne dfl
şen, ftstftoe çok düşen. 

Müobezlm, - 1. bozgun, 2. 
bozgun vermiş, 3. bozguna uğra· 
maş, ozgunluk vermiş, 4. bozağ, 

Türkçe Karıılıklar 

5. boz.almaş, 6. sıngın. 

Mftnhezlm etmek, - 1. hasır· 

mak, 2. baelamık, 3. bozmak, 4. 
sancmak, 5. aımak, 6. aındırmak. 

Miinhezlmen - 1. bozgun n· 
rerek, 2. bozularak. 

Münir, - 1. aydınlatan 2. ıoık 
veren, 3. parlak, 4. yarak. 

Münkalip, - 1. değlomlo, 2. 
ôğrfllmftş. 

Mtınkallp olmak - 1. degı,. 
mek, 2. dônmek. 

MOnkat - 1. bıı eğen, 2. bo· 
yan veren. 

MOnkad olmak - bao eğmek. 
Münkatl - (muokatı) - 1. 

aralıklı, aralık veren, arası kesilen 
{fasılalı men.) 2. arkası gelmlyen 
3. kesik, 4. kesilgen, 5. kesilmiş. 

Milnkati olmak - 1. kesHmek, 
2. fizülmek. 

Bili münkatl - keallmekeizin. 

Gayri münkotı :-- 1. aralıksız, 
2. sürekli. 

Münkealf - 1. örtülmfiş, 2. 
tutkun, 3. tutulmae. 

Münkesir - 1. gQcenmlt (mec. 
dargın man.) 3. kırık, kırılmış, 4. 
aınık. 

MOnkeslr olm k, - l. gönftl 
kılmak, g~nül kırılmak, 2. gftcen· 
mek, 3. kırılmak, 4:. ıınmık. 

Münkeolf, - 1. açık, açılmıo, 

gördnen, 3. ortaya çıkın. 

Münkir, lnanmıyan, 
Mdnşerih, - 1. açık, 2. eğlı· 

nen, 3. aıkılmıyan. 
Münşerlh o lmık, gôndl 

ıçılmık. 

Müntıkll, - 1. ·geçen (birin· 
den birine) 2. kalın (birinden 
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-------------------------------------------------------birine) 

MOntaklm, - 1. kakığanhğ, 2 
öç alan. 

Miintef ih - 1. olokin, 2 olo· 
mlo, Offtr6lm6ş. 

M'1ntef ih olmak - 1. Şimşek, 
2. tftmmek, 3. ilfdrillmek. 

Mtintehı - 1. bhim, 2. buç, 
3. erim, 4. ket, kit, 5. kırağ, kı· 

rak (hudnt m4nasına da gelebilir) 
6. kıranğ, 7. klok, 8. eon, 9. 
son, değecek yer, 10. uç. 

MOntehap - ı. ayrılmıo (ben· 
zerleri içinde co iyisi olmak dze· 
re ayrılmıı mın.) 2. elleme (eoya 
hakkında) 3. ö~tlrtlenmlş, 4. Ö· 

rOudlenmio, 5. öriludft, 6. sayın 

(foaan hakkında) 7. Hylam, 8. 
seçilmia, 9, seçkin, 10. seçme, 11. 
talı, 12. iirilntft, 13. ürOodülen · 
mfş, 14. fiyrfim, üyründü. 

Müntehap olm11k - 1. ııaylan· 
mak, 2. eeçllmek. 

Mdntehl - 1. blten,2. bltmla, 2 
bitiren, bitlrmlo, 3. son, 4. eona 
varan, aona varmış, 5. sona yetlş~n 

MOutehl olmak - 1. bf imek 
bitirmek, 2. çıkmak, 3. varmak. 

Müntehlb -- 1. ııecen, 2. seçici 
MQntehlr - kendini ôldOren. 

Mftnteslb - 1. çatkın, 2. ka· 

pılmıo. 

Münttolr - 1. baaılmıt, 2. 
çıkmıo çıkarılmış, 3. dağılmıo, 

(haber, eser v. ı. hakkında) 4. 
dağınık, 5. doyolmoo, (haber hak· 
kanda), 6. yaygın, yayılmak. 

MOnteşir olmak - yaygın ol· 

mak, yayılmak. 

Müotln - 1. bozuk, 2. bula· 

ıık, (hastalık hakkanda) 3. çirkin, 

kokak, 4. kokmuş, 5. koşakmoş, 
6. pis kokan. 

Mfinzel - 1. lndirmlo, 2. gök· 
ten lnmlt. 

Mftnzevl - ağlakçı, 2. arzı, 

3. ayrıksı, 4. çekllf:Dlf, 5. el çek· 
mlş, 6. sineeen, 7. yalnız. 8. ye· 
tlncek. 

Münzevi olmak - basruık. 

Miiphem - 1. ınlaoılmaz, 2. 
belirsiz, 3. lklclkll, l.ldncllikli, 4. 
iklnclrlkli, lkircfnll, 5. kapalı, 

6. örtOk, 7. Ostii örtülii. 
Mftphem söylemek - 1. geve· 

lenmek, (ağzında sözü tereddütle 
evirip çevirmek mao.) 2. gü· 

mermek. 
Mftptedl - 1. taysak, 2. tor, 

3. toy, 4. yeni haşlıyan. 

MüptelA - 1. düokün, 2. morsak, 
3 mnnlağ, 4. tutkun, 5. tot@ak, 
(girlftor men.) 6. tatulmuş, 7. 
yorgun, 8. yakalanmış. 

Müptel4 olmak, - dadanmak 
2. düşmek, 3. tutulmak, 7. va· 
rnlmak, 5. yakalanmak. 

Müptenl, kurulmaf. 

Müptezel, - 1. aşağılık, 2. 
bol, 3. d~ğerslz, 4. dümnOk, 5. 

ucuz 
Müraat, - 1. bakma, 2. gel· 

zelmek, 3. saygı sayma. 
MO.raat etmek, - 1. bakmak, 

2. gözetmek, 3. aaymak. 
Müracaat (etmek), J. bat vur· 

mak, 2. döğnemek, 3. uğramak, 

4. yanmak. 
Marafakat, - ı. arkadaşlık, 2. 

blrgeleome, 3. birlikte bulunma, 

4. yoldatlık. 
Müharlk, - ı. cetkloıek. 2. 

Yollarında .. 
Trabzon ve Kırkağaç'ttJ 
Peçe, Çarşaf Kalkıyor• 

Kırkağaç, (Hususi) - Şehit 
meclisi, kıvrak, peçe ve cır· 

oaf ların kıldırılmaeı etrafın dil 
C. B. F. kaza kongreal dile· 
ğlnl kabul etti. Verilen miib• 
Jet 15 marta kadardır. Bn ta· 

rlhten sonra, eekl kıyafetle do· 
laoanlara birincisinde 50 liraya 
kadar, iklnciılnde daha otddctll 
cezalar nrllecektlr. Maamaflb, 

hona hacet kalmıyıcağı ko•· 
vetle umulmaktadır. Bir aydao· 
beri Fırka ocıldarında huooll 
lcln konuşmalar ve telkinler 
yapılmaktadır. Köy mahtar ae· 
c;lmlerl devamdadır. 

Trabzon 19 (A.A) - Şeb· 
rlml~ gençlerinin tetehbilsii 
ile dün yapılan bir toplantıd• 
Türk kadınının saylav eeçdğl 
ve seçildiği belediye ve amaroi 
meclislere aza olarak girdiği 
bagünlerde kadınlarımızın hAll 
çoroaf ve peçe taoımalarıoıJJ 

doğru olmadığını kararlaour· 
mıt ve hu ,Yolda hazırlan•l1 
dilek kAğıdı hail iç' imada olaO 
belediye baokanına verllmlotlt· 

Belediye meclisi ba~kanı bil 

dileği belediye mecllelnln roz• 
nameslne almıttır. Dilek idare 
encftroenlne verllmio oluh bele· 
diye encümeninin ilk toplanta· 

aında müzakere edilerek bl~ 
karara bağlanacaktır. 

Terfi Etti .• 
Vaolngton 16 (A.A) - Bal'O 

Makon jepllnln kumandanı rJJil' 

IAzlm Herbert Vlley yüzbae• 
rütbesine muadil olan koınıo· 
derliğe terfi elllrllmlştlr. J{o· 
mandan VUey Akran balooll 
faclaamdan kurtulan yegane 

şahıs idi. 
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Dayak Meclislerde 
Ertesi 11bah Rloar; bir gOn 

''elkl vak'•lırın k•bramanı 
01•11 Ve dostauz melceelz ola· 
l L t 

'"' her UlrlG amidin aöndl · 
ğGııe emin olmak dzere bolu· 
0 •n Ritard Heaney'den çok 
fırkla bir nzlyette ve Mister 
Bleakıron kolonda olduğu hal· 
de e•t terkettf. Çok tık ve 
ıırtt bir şekilde gtylnmlotl. 
Sırtında vacoduna hokka gibi 
OtQran tık bir bahriye elblaesf, 
1Y•ll1rınd• tık bir potin, ba 

''11dı kahve rengi bir şapka 
'•rdı. Bonon lzerine kort 
dedıiuden bir kdrk geçlrmlttl. 
Elinde çok pel bir buton 
••rdı. 

Mister Blenk.ıron'un o neft. 
slgaralarındH birini de dudak· 
lırı araıına ıık.ışbrm•y• unut· 
l'Oamııtı. "Peter" de iyice sOıı· 

leomiı •e mltevHI bir elblıe 
giymişti. Peter'I görenler bo· 
lluu lemis giyinmiş bir biz· 
IDetçl olduğunu Hnnederlerdi. 

lhtly.r Blenkıron hereeyJ ta. 
IDamen dtittlnmtlı ve çok ı•· 

yanı h•yretrlr .ki bu takımları 

Londn'dua beri benber lafı. 

mıftı. Bleokıron ve Sandl'nln; 

Rfıar'ıo giyinme tarzına of çlo 

bu kadar ehemmiyet verdikleri 

yıvae yavıt anlaşılıyordu. Pe· 
ter'ln elbiselerini Sandi tedarik 
etmletl ve Peter'e gayet iyi 
uymuştu. 

Dalma mGatemlekelerde ya· 
tıyınlann dillerinde bfr değl· 

tiklik. hl18edUlr. louo oralarda 
konuşulan şive ile temu ede 

ede kendi tlHalnl de iZ çok 

kıeybeder, Amerlkıo tlvesf İn· 
gUlzce'den. azçok farklıdır. Fa· 
kat Rlpr ozon m6ddet mnııta· 
bler"lerde yapmış olması iti· 

barile tlfeılnl Amerikan ılve· 
ıiue benzetmek huauaundı mGt 

k61Ata mıruı kalmıyordu. 
RClıglr keıilmlı ve kırlar 

sGr'ıtle erlmeğe bıtlamıetı. As· 
Y•'nln Gzerlnde mavi bir sema 

batan gilzelliğlle tereıısftm etmle 
ve Karadeniz ilzf'rlndeld beyaz 
bulut yığınları kaybolmuştu. 
Bir gün entl şehirlerin en 
plı, en sıkıntı im olarak Rlşarı 'n 

gôrnıcıı olduğu İstanbul bugün 

Belvt •ğıçlırının tezyin ettiği 
fGsflnlr.Ar aahlllerlnde IAciveret 
1nların yaladı~ı güzel yahlarlle 
Çok beşöş bir manzara arze. 
dlvotdu. Tabiatın ln111nlar üze · 

tinde 'ıptığı teıir çok bilyftk· 
tGr. Ruhi bir ihttlAc; içinde çır· 
Pınanlır hüsranını giderecek 
''il bir kahkahaya, zulmette 
YGıenler yolunu aydınlatacak 
Pırlak bir nura muhtaçtırlar 
Tıblıttaki letafet veya .kane; 
bir insanın ruhuna da ayni 

IDınzarayı resmediyor. İfte bu· 
gtıa Rt,ar'ıo gözleri önOnde 

canlının tatlı manzara ruhun· 
dıkl batan ıstırabı allmıt ve 
onu bir hllrrlyet havasına ka· 
' 0 tturmu,tor. 

8<>kaklar dünyanın her tan· 
lınd80 gelen çeeld çeeld insan 
lırlı dolu idi. Mıhruti biçim· 

de Tuhaf haki baebklar altında 
diğer ordular efradından ayrı 
bir kıyafet arzeden 1'Grk asker· 
1"'hte her lHaf ıa teıadOf edile· 

birçok Alman askerleri bir 

taraf tan tabiat an bu tatlı man· 
zaraaını manasız manaaız sey 
rederken bir taraf tan da ya ola 

rından gelib geçen zabitleri 
ael4nılıyor ve kapalı birtakım 
nakliye arabalar1Dı, güzel Arab 

atları Qzerinde heoOz npurdan 

çıkmış hissini veren birçok 

Tftrk. askerlerini taldb ediyordu. 

Fakat göze çarpan bu kalabalık 
pek vahşi, pek sıkıcı, pek ae· 
fil bir manzara arzedlyordu. 

- Sonu var -

_.,. Doktor 

Ziya Hamdi 
Kulak, Burun, Boğaz nıüıahaaaısı. Cumadan baıka 

bergün haııtılarmı 3 • 6 ya kadar kabul eder. ıklncl 
Beyler sokağı, Beyler hamamı karıısı No. 41 

TELEFON: 3686 

lzmir Defterdarlığından: 
1111fnln vergi borcundan ötii:::-ü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen basan hoca mahallealode oamanlye cıddealode kAln 
7 4 aayılı mağaza tarihi UAudan itibaren yirmi bir gOn müddetle 
aatıhğa çıkarıldığından pey eiirmek isti yenlerin defterdarlık tah-

aillt kalemine mfir•caatları . 428 12 17 22 27 

Açık Arttırma Uzatılması 

Torkiye Ziraat Bankası lzmir Şu
besinden: 

Bankamıza orta veya uzun vadeli ikrazattan borçlu olnb borçla· 

rını ödemlyen 52 adamın lebfmfze h'rincl derecede ipotekli ara· 

ztlerinln bir buçuk ay möddetle satıhğa çıkarıldığı ve 14,2,935 

perşembe günil saat ondört buçukta bankamıza ihalelerinin y1 . 

pılacağı Anadolu gazetesinin 31,12,934 tarihli oOehasındı IJAn 

olunmoşto. Layık derecede talih çıkmadığından bu açık arttır· 

manan oobet gdn daha temdidi n son ihalenin 6 mart 935 
çartamb• gönG ayni Hatte n gene bankamı•da yapılacağı ve 
talih olanlann yazde 10 pey akçelerlle milracaatlerl ilAn olunur. 

491 

Tire. MalmüdürlüğOoden: 
Bedeli ketf i 2036 lira 89 kuruı olan lzmlr Tireye bağlı bo . 

ğazlçl hfllulmet bloaaı lnıaatı açık eksiltme uıullle mGnıkauyı 

konmu11tar.1 

Miinıkaıa 26.2.935 tarihine mdeadH ıalı gGnd saat 15 te •e 
malm6d6r!6k dalreıinde yapılacaktır. 

Talihlerin tekllfnımelerlnl cari seneye mahsus ticaret od111 

ve fenni ehliyet vesikaları ve yhde 7 ,5 nlıbednde munkkRt 

teminatın vezneye yatırıldığına dair makbuz banka kefalet mek· 
tuba ile birlikte ayol gGn ve saatten enet koaaiayon reisliğine 

vermeleri IAzımdır. 
Talihler bu bosuetakl ıırtname ve evrakı keef iyeyi 10 k.urue 

bedelle Tire malmGdGrltlğGoden ılıblllr. 
TafsilAt almak lsıiyenler de 8. M. Uğe müracaat edebilirler. 470 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilinları 

Ankara M. M. v. aat. al. ko. re. den: 
7 Mart 9:15 perşembe günfl saat 15 te Ankarıda M. M. v. 

811. al. ko. nonda kapah zarflı aatıa alınacağı Anadolu gazele· 

elle ilin edilen 100,000 tane portatif çadır için yeni 11artname 

yapılmakta olduğundan eksiltme gfinii yeniden yapılacak Hanlarla 

bil dirilecektir. 4 8 7 

Ankan M. M. v. Bit. al . ko. re. den: 

Kırıkk.alede aan'atlar mektebi bloaııı yeni tediye eutl.arına 
göre kapalı zarf la ihalesi yapılmak ftzerr. ekeiltmlye konnrnetur. 

Keşif bedeli 67589 lira otuzbee kuruştur. Şartname ve keelf 
evrakı 338 kuruşluk maliye vezne makbuzu mukabilinde veU 

let inşaat ıohesfnden verilecektir. İhalesi 6.mart.935 çarıımbı 
gönü saat 11 de Ank.arada M. M. v. sat. al. k.o. nanda yapıla· 

caktır. Munkkat teminatı 4629 lira 4 7 koruıluk bank• mek· 
tobu veya maliye vezne makbuzudur. Ekeiltmlye girecr.kler 2490 
ıııyıh artllrma ve eksiltme kanunu ile ve şartnamede istenen 
vesikaları, teminat ve teklif mektublarlle birlikte ihale gtlnü 

en son saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermio bulunacak· 

lardır. 17 22 27 4 488 

Doktor 

Zekai Tarak~ı 
Dahiliye MOtehassısı 

İkinci Beyler ıokak No. 45 Beyler Hamamı karşısında .. 
Öğleden eonra 3' - 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

Bu Neticeden Sonra lngiltere ile Fransa Arasında 
Yeni Münakaşalar Mı Başlıyacak? 

Afoaturya ve pr.k mleakları 

ile ulualar kurumuna dônüşO 

baU.ındak.1 niyetleri de öğre· 

nllmek ieteniyor. Bu mfloıse· 
betle S,2,935 pllnının unsur· 
tarının birbirine tabi olueu 

tekrar teyld edilmiştir. Teklif· 

lerln diğer kısımları kabul 
edilmedlgl taktirde bir neticeye 

beğlanwıyıcak olan bava and· 
laşmaaına da ayni ıeyln tatbik 

edileceği Uhe edilmektedir. 

1ngilfzler için bu eart hava 

itinde olduğu gibi diğer işler 

üzerinde de noktal nazar tea 
tlaloe mAnl olmas. Şark and· 

laşm111 hakkında ise şunler 

söyleniyor: 

Andlaşmı, lmzalıyınlırı mü· 

tekabU yardıma eaaa hlbarlle 

Londra 16 (A.A) - Al· 

manya'nın cevabı tamamen 

gayri m6aıid bir tealr uyan· 

dırmııtar. Cevabın Fransız ve 
İngiliz hükdmetlerlne derhal 

bir istişare emrettiği söylen· 
mek.tedlr. ÇtınkO. İngiliz kabl· 

nesine glJre 3 şubattı karar 

altını alınan görtıt birliğinin 

muhafazHı lazımdır ve Berllnln 

nihai cevabı FranPa ve logU · 

tere ile müştereken mutabık 

kalınarak teabit edilmelidir. 

Böyle bir cevıb elzem te · 
IAkkl edilmektedir. Çanktl Al · 
man notası bir red demek de· 
ğlldlr. Fakat. Almınya'nın 

mecbur etmek.le beraber eri 

tilmek istenilen gaye elde edil
mek şartlle yazılıt ve tatbikat 
tarzı alAkadarlar arasında mana· 

kata edilebilir. 

Lond.ra, Sll&hlırm Haltılmaaı 

hakkındaki Ver11y muahedesi· 
nln ıırtlarının gaHp devletler 
tarafından ıatblk edllmedıııoe 

dair noktadaki lmtlhanJırı eld· 

detle karıılamakta Fransız lngt 
llz tekliflerinde Almınyı'oın 

muahedeyi lblil eden hareket 
ferinden babeetmek.teo içtinap 
olunduğunu hatırlatmak.tadır. 

Bunun tee886fe değer bir uygı 

aızlık olduğu tebariiz ettiril· 

mektedlr. 

Dlplomaııl yollarlle İngiltere 
ile Fransa araaında derhal isti· 

prelere hatlınacaktır. Neticede 
eğer bir İngiliz diploma,ının 
Berllne gitmesi lüzumu hlaıl 

olursa B. Edenin gönderllmral 

muhtemeldir. Bununla beraber 

şimdilik böyle bir ihtimali zan
nettirecek blrşey yoktur. 

Londra, 16 (A.A) - Hariciye 
nezareti Almanya'nın cevabın. 

dan yanı herhangi bir mütıleı 

beyanındaıt çekiniyorsa da siya· 
aa• mahaf ilden lhaas olunduğu· 
na göre, Londra beyannamesinin 

bir bftUin sayılan muhteU f nok· 

talarını birbirinden ayart etmeğl 

fsıiyecek bir cnabın iyi kartı· 

laomısı miletebattır. 

Londra, 16 (A.A) - Seçici
lerinin karşısında söylemle ol · 
doğu bir ıöylevde bava ındlaş 

nıaııına dokunan B. Nevllle Çım 
berlaln demiştir ki: 

- İngiltere girişeceği taahbtıd. 
lerln hakkiyle altından kalka· 

bilmek için tftrlii. ihtiyaçlara 

uygun bir hava kuvvetine eahlb 

~~~,...._----·~~~~-

B. Çamberlaln ayni zamanda 
bavacılığımızı tesirli yapabilecek 
kara ve deniz kunetlerlmlz de 
olmalıdır. Dıyerek söıftnü bhlr· 
mittir. 

Londra, 16 (A.A) - Royler 
A janaıoan siyasi muhııblrl dl· 
yor ki: 

Fransız İugliiz teklif lerioe 
heyeti umumiyesl itibarile ne 

dereceye kadar memnun•yet 
verici bir cevab olub olmadığı 
hakkında karar verilmek için 

Alman cevabını derinden deri· 

ne tetkik etmek muhakkak 
lı'izımdır. Mılebet bil' cevab fse 

projenin heyeti umomiyesi üze. 

rinde mözaker!ller yapılacağı 

tahmin ediliyor. Fakat cevab 

menfi sayılırsa yeni bir vazl 

yet ortaya çıkacak ve bu da 

muhakkak Franea·lnglhere arı· 
sındı yeni münakaşalara aebeb 
olacaktır. 

Loodra'dan resmi bir möta· 

lea elde edilememiştir. Nazırlar 

Alman cevabını benQz dik· 
katle tetkike vakit bulama· 
mışlardır. fr.k tabii nlbıal va· 
ziyeılerinl bildirmeden evel 
Paria'e soracaklar ve bu bal 

yeni mözakerelerl lcab ettire· 
cekılr. 

J,ondra 16 (A.A) - B. Eden 
Roma anlaşmalarından ve ikin· 
cf kAoundakl uluslar korumu 
konseyinden sonra Londra al). e 
rüşmelerlnln Avrupa'oın yeni· 
den kuruluşunda ve itimadın 

yerleşmesinde yeni bir devre 
açtıaını söylemiş ve demiştir ki: 

Londra görüşmelerinin 
bir devamı vardır. Ve dahada 

devam olacaktır. 8. Eden aöz · 
terini bitirirken uluslar kuru· 

munun şimdi altı ay evelkin· 
den daha kuvvetli olduğunu 
sôylemlt ve kollektlf sulh ele · 

teminin hiçbir vakit sulhu za· 
man altına almamış olan kov· 

vetlerlo muvazenesi sistemine 
şayanı tercih oldojtunn ilave et· 

miştlr. 

Japon'lar Amerika'da 
Yerleşmek istiyorlar ... 

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

Amerika Birleşik Hükômetleri 
Buna Karşı Tedbir Alıyor. 

Vaılngton, 16 (A.A) - Japon'ların Sakoda kendi tebaala· 
rını ytrleıtlrmek hususunda hazırlamış oldukları plAn hakkında 
hakumet mehaflll her ne kadar mütalea yilriitmek.ten çekini · 
yorlarsa da bono soğuk karşıladıkları görQlftyor. Birleşik devlet· 

lerln cenubi Amerlka'dakf Japon yerleeme hareketine kartı gös· 
terdlkleri hoıumet Brezllya'nın bo harekeli d d h ur arma uaueun· 
dakl kararına her halde müessir olmuştur. Halihazırda harbiye 
nezareti blrçrk japon'ların Panama civarında y ı ı ı ı er eşm t oma a· 
rından öı6rf1 bu devletlerle mevcud andlaımalarm tadiline tld· 
detle muhalefet etmektedir. 

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

lzmir'in imar Y M onan aarif Nazırı 
Programı Hazırlanıyor istifa Etmiş. 

Belediyece şehrin imarı için 
hazırlanmak.ta olan bet yıllık lstınbul, 16 (Hususi) - Ati· 

imar programı ftzerlnde bele. na'dan gelen haberlere göre, 
diye daire miidürlerl tetkikle· Y 1 M unao etan aarlf nazırı lııtlfa 

rloe devam etmektedir. Bet etmlıtlr. 
yıllık programda şehrin içinden 

geçen kemer deresinin bUbaa11 
şehldlerde denize dlJkii.len lns· 

mının temizlettirilmesi de vır · 

dır. Baıaklıklır bet yıllık prog· 

rama göre tamamen kurulu· 
lacaktır. 

Aydın'da Konferans 
Aydın ' (Hususi) Aydın 

Halkevl nlononda dıın akıam 
dı Erenköy kız lisesi mezon· 
farından bayan Cavide Cemil 

Çoean tarafından milli edebiyat 
hakkında bir konferans veril · 
mletlr. 

Konferansı piyanist Hüseyin 
ve kemıolet Orhan Cemal'in 
bir konserleri taklb etti. 

OtobOscftler Birliğinden: 

Benzin Alınacak 
Ege mantakaaı bQlilu motorlu 

Yöriik arabalarının bir senelik 

benzini ihale edilecektir. Benzin 
bir yerden alınacaktır. Gerek 

nıevcod kumpınyalarden ve ge· 

rek hariçten bu iti yapabilecek 

isteklilerin kapılı zarf uaulfle 

Kırdiçalı hamuda Birlik boy· 

rukculuğuna bildirilmesi. Zarf. 

lar 19 Şubat Salı günü saat 

ikide açılacaktsr. Eu m6sald ve 

en iyi teminat gösteren tercih 

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

-
Meyva Fidanları 

----------
TGrklye ve A vrupanın en iyi cins damızlıklarından 

aşılı haetalıkaız ve fenni surette yetiştirilmiş meyva f ı 
danlarlle : 

Aşısız fidanlar lzmir'de Başturakta İzmir vr. civarı 
meyva ve sebze satış kooperatifi tarafından sahlmakt 
dır. Fazla tafsilAt almak latlyenlnln kooperatif imlze m:. 
racaatlerl. 

-----------------------------= 
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Fahri Işık 
izınir Memleket Ha8tanesi Ronıken Mfttahassısı 

fl ERNE\'; RONTKEN l\lüAlENELERI , 
ve ELEKTIRIK TEOAVILERI. 

Yfirümiyen ve Bilhaıısn RAŞITl K Çocuklara Ultra - Viole 
Tatbik ve Hontkcn ile KEL Tedavileri Y11pılır. 

lkinci Beyler Sokak Fırın Karem r\o. 25 • Tele. 2542. 

Türkiye iş bankası idare mecli-.. 
sinden: 

Alelade umumi heyetin 
çağrılması. 

Esas nizamnamenin 45 inci maddesine tedlkan hissedarlar 
umumi heyeti 24 Mart 1935 pazar gOod eaat: iiçte Ankar-;;a; 
bankamn merkezinde alelôde olarak toplanacağından muhterem 
hleeedıırlarımızın muayyen gftn ve eaatte bu toplantıda h.ıır bu· 

lunmaları rica olunur. 
Esas nlzamnamemizlo 49 uncu mııddeel~muclbince gerek asa· 

leten, gerek vek4leten 50 hhıseye eahlb olan hissedarlar umumi 
heyete iştirak edebilirler. Ancık vekillerin de oabeen hl89edar 
ve rey sahibi olmaları IAzımdır. BiBBedarlar hamil oldukları hlase 
eenctlcrlnlo miktar ve numaralarını gösteren btr cedvell mezkur 
nizamnomenln 50 inci maddesi hukmüne göre ve hissedarlardan 
blrlol tevkil euretlle umumi heyete iştirak edecek olanlar dohl 
mevzuubıhs cedvelden başka merkezi idare ve- şubelerimizden 

alabilecekleri vekfUetnameyl içtima gfinilnden bir haf ta evvel 

oubelerlmlze vereceklerdir. 

Müzakere ruznamesi aşağıda ya-
zılıdır: 

l - İdare mecll!l •c mılraklbler raporunun okuomaeı. 
2 - 934 ııeneel bllnçoııunun tasdiki ve idare meclisinin lbreeı. 

3 - Temettöüo taksimi ııuretlnln n tenli tarihinin teıbhl. 
~ - 9 u5 eeneslode idare meclisi anlarına nrllecek Derelin 

tayf ol. 
5 - 935 eeneııl mdraklblerlnln • ıeçUmesl. 

l 

6 934 eeoesl möukiblerlne verflecek ücretin tayini. 
479 15 17 

Yerli ıçak Ve Hassas .,.f erazi 
imalathanesi 

üseyin Usta 
1 Hernevi bıçak \'e el terazileri toptan ve peraken· 

de sipariş kabul olunur. Terzi makaelorı, ziraate 
ait berne,•i alut imal olunur .. 

İZMİR Kantarcılar çareıaı No. 39 

Alameti Farika Horozdur .. 
··:·~ ~ ·. 

! .... "l~··· .. 
lektirik Makineleri sa-

ın nması: 

Aklıjsar Belediye Reisliğinden: 
Şartname mucibince ve 21500 lira bedeli muhammenll Akhl · 

sar elelrtlrlk fabrikası için 170 · 200 beygir kuvvetinde bir mo· 
tör, gazojen kazanı ve dinamo kapalı zarf uıollle eksihmtye 
konulmuştur. Eksiltme 28 şubat 985 tarihine raetlıyan peroembe 
günü saat 15 te Akhisar belediye encümeninde yapılacaktır. le 
teklllerin tekliflerini Ticaret odaeı vestkoeı •e 1612 liralık mu· 
l'okkot teminetlarımn belediye eandığına yatırı!dığına dair olan 
makbuz veya nümuneeloe uygun bankı kefalet mektubu ile 
bJrllkte 28 şubat 935 tırlhlode eaot 14 e kadar belediye riya· 
setine vermeleri 14zımdır. !etekliler Lu hu astaki artoameyi 

beledlyt:mfzdeo lstlycbllirlor. 7 12 17 22 564. 378 

.-----------------------------------------mmlmaR,!lllml:IK.ımm ... mm!-Ôksfireofer! Mut· 
Aylık elektirik laka (Okamenıol) 

Masrafınız yiiksek mi? Ôksnrak Şekerle· 
rini Tecrnhe Etli· 

içi gazli niz .•. 

l\IETALLUM 

Bu marka az sarfiyat, hol ışık, 

ve uzun ömürliidilr. 
=======Bı 

eh met Tevfik 
Bnyftk Elektirik, Telefon \ ' t: 

\ ' C Porjen ~ahapın 
En ÜsUln Bir l\liis· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Malzemeleri deposu. 

Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

FratelJi Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

uoRESTES" vapuro 1 O martta Aavers, Roterdam, Amster· 
dam ve Baroburg limanları için yok alacaktır. 

•·GA~YMEDES,, vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar Anvere, 
Roterdam, Ameterdam ve Hamburg limanları için ytık alacaktır . 

SVENSKA ORlENT LINIEN 
°FROST,, vapnru 18 oubatta Roterdam, Bamburg, Copenha· 

gen, Dantzlg, Gdynla, Goteburg, Oalo ve İskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

"HEDRUN,. 28 oubatt11 Roterdam, Hamburg, Copenhagen, 
Dantzlg, Gdynla, Goteburg, Oılo ve İskandinavya limanları için 
ytık alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lzmfr Nov· York arasında ayda bir muntazam ıefer 

"TAMESIS,, npuru 12 martta (doğru) Nevyork'a hareket 
edecektir. 

S1':RV1CE MAR1TIM ROU.MAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sder 

11 PELES,, vapuru 15 tobatta gelip 16 tubatta Malla, 1\tarııllya, 

Banelon •e Cezalre hareket edecek.tir. 
11ALBA JULYA,, vapuru 12 marua gelip 1:3 martta Malta, 

Cenova, Marıilya, Cezalre hareket edecektir, yolcu, yiik kabul eder. 
Hamit: lllnlardakl hareket tarihlerindeki değfotkliklerden acente 

meı'ullyet kabul etmez. 
Fazla tafeil't için İkinci ~ordonda Tahmil H Tahliye olrketl 

binası ırkuında Frıtelll Sporco acentahğına mtlrıcaat edtlmeıl 

rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

Üniversitede Döçent 
Muavin Profesör 

Dr. A. Saf eddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Ila1talara hergün öğleden 
ıonra bakar. 

lıtiklAl caddeıi No. 99 
Ankara 'IJU1.maoı 2 inci kat 

Telgraf · ı S TAN BUL 
Telefon : 49250 

V. N. 

VV. ~"'. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNlE 

"ULM,, upuru 18 ıubaua 

bekleniyor, 20 ıubata kadar 

Anverı, Roterdam, Bamburg n 

Bremen için yak alacaktır. 

"AQUILA,, Hpuru 22 ıu· 

hatta bekleniyoı Bamborg ve 

Anvereten yak çıkaracaktır. 

ARMEMENT B. SCHULDT 
HAMBURG 

" HA~SBURG ,, vapuru 25 

ıubatta bekleniyor Hamburg ve 

Anveraten ydk çıkarıp Roter· 

dam, Bamburg n An•en için 

yak al11caktır. 

JOHNSTON LINE LTD. 

LlVERPUL 

''QUERNMORE,, Hpnro 25 ıu· 
batta bekleniyor Ltverpul ve 
Annn'ten yok çıkarıp, Burg11, 
V arna, K.öatence, Galaç ve 
BralJa için ydk alacaktır. 
TBE EKSPORT STEAMSBıP 

CORPORATıON 
11 EICSMINSTER,, vapuru 20 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Ban. Birinci Kordon 

Tel. 24.43 
The EUerman Llnes Ltd. 
" TRENTINO ,, vapuru 29 

ikinci k4ound• Londra, Hull 
ve Anvere'ten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayol zamanda 
Londra ve Hull için yok 
ılıcaktır. 

"ALGERİAN,, npuru 6 ~u · 
batta Lherpool ve Snansea'dzn 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

11MARONlAN,, vapuru şubat 
ıonundı Londra, Hull Te An· 
vers'ten gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayni zamanda Lon. 

dra ve Bull için ynk alacaktır. 

The General Steam Navl· 

gatlon Co. Ltd. 
11ADJUTANT,, vapuru 5 ıu · 

batta beklenmekte olup Londra 
için yok alacaktır. 

Deutsche Levante Linle 
11ANGORA,, vapuru 30 ikinci 

kanunda Bamburg, Bremen ve 
Anvers'ten gelip tahlfyede bo· 
lunacaktır. 

Not Vurot tarihleri Te fa• 

purlann isimleri herine deni· 
fikllklerden meı'nUyet kabul 
edilmez. 

tubatta bekleniyor, 
için yftk alacaktır. 

·• EKSARCH ,, 

Neyork 

npuru 2 
martta b11klenlyor, Nevyork 
için ytık alacaktır. 

N. B. - Gello tarihleri ve 
npur tarihlerinde ıcentemfz 

hiçbir mea'ully•t kabul etmez. 

Telefon No. 2007 · 2008 

SIHHAT 
ECZANESi 
Hamdi Nnzhet 

Ucuz, taze, temiz Utçlar bulunur 

11 Başdorak - Büyük Sa· 
lebçl Hanı karşısında. 

Ku v\·etl i l\tns bil 
fstiyenlcr Sıhhat 1 

Snrgnn Haplarını 
Arasınlar. 

Maruf Eczaneler
den Arayınız. 

• 
Maliye vekaletinden: 

Darbedllmekte olan gümQş paralardan Dört milyon liralı~ 
kısmı az bir zaman ~arfında tamamen tedaville vazedilmiş ol• 
cağından eski gümüo paraların 1 oabat 1936 tarihinden ltlbartll 
herhangi bfr kıymetle mübadele vasıtası olarak kullanılamı.Y' 

cağı hllAfına hareket tdeoler hakkında kanuni takibat yapıl• 
cağı 2257 No. lı kanunun eekfzincf maddesi ınuciblnce 1)611 

olunur. 6 8 11 14 1 i 20 23 244 371 

11111111111111111 1111111111111111111111 il il 11111111111 il ili il 111111111111111111111 111 111 
- - ~ 

- Ak.şehir bankası : 
- Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

O~müır ŞlYlb~~ö 
ikinci kordonda Borea civarında kendi binasında 

TELEFON: !2363 --····----
HertOrlil Banka Muomelall, Enıtea 

Kumusyonculuğu .. 

Mnsait şeraitle mevduat kabul edilir ~ 
~ 
~ 
~ 

Hububat, ftzOm, incir, pamuk, yapak, zeytin· ~ 
yağı, afyon vesair emtia kumueyonculuğu ya· ~ 

- pılır. Malların vftrudunda sahiplerine en mOsa· ~ 
;; it şeraitle avans verilir. J 

l ıı ılı 1111 ılı il 1 lıi 11111 iı ııi 111111111111111111111111 111 1111111111111111111i1il1111111111111111 ııl 
Memleket Hastanesi Baştabibli-

ğinden: 
Memleket n Eşref pııa haetanelerlle ean'atlar mektebinin bir 

senelik aşağıda cinsleri yazılı erzakın eksiltmesine talih zubıJ' 

etmediğinden yeniden sene nihayetine kadar olın 4 aylık tbıl · 
yaç olan 4100 kilo şeker 350 kalıb buz 450 kilo eczane pt' 
moğu 9.2.935 gunlemeclnden 24.2.935 gilnlemeclne kadar oıı 
beş giln milddetle açık ekeUtmlye konulmuştur. Talib olanlar•" ... 
oeraltl öğrenmek ilıere Memleket hastanesi baştababetlne mor•· 
caatları n yOzde 7,5 nlsbetfnde teminatlıırını muhasebeye vere· 
rek banka makbuzlle eksiltme gOoü olan 24.2.935 günJelJJC' 
cinde ve pazar gOoft saat 10 dan 11 re kadar İzmir daimi "(14• 
yet encdmenlne gelmeleri ilan olunur. 11 14 17 20 401 

1 1 111111111111111111111111 1 1111 1 il 111 , , . . ~ = IZMIR ~ 
= Esnaf ve Ahali bankası ! 

----------

~ 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. ~ 

~ 
Merkezi : i Z M i R ~ 

~ 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. 

---·---
Hertflrlü Banka Muamelnll Yapar .. 

~ 
~ 
~ 


