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ltalya 
•• nd 

hatl 
r Atatürk Dü 
rine Dev ın E - • Dört Tren As- ~ eç i hor l u ~ükürt Fabrikası Saye-

Bü yük Kurtarıcı, Telsizle lzmir'lilere ker Gönderdi .. 

ı" 1 
o• Jd • d • ı tatınbul, 17 ( Husuıi) -

sınde Yüzbınlerce Liramız Bundan 
Sonra Dışarı Çıkmıyacaktır. Se am arını ı ır ı er.. balya. Bıbeııletan vaziyeti, 

hılyan mtlstabkem mevkii Sı · Gener~l Başkan: "Isparta Duyarak, Bilerek 
Çalışıyor ve ilerliyor. ,., Dediler. 

AtatOrk'On 
lzmir'e 
Selamları .. 

• 

····-llQyGk ôader AtatGrk, •~· 
1ahatlerlne dnam ettikleri 
için, kendilerini lıtlyıkla bekle· 
lllekte olan Jamlr'lllere ıelAm· 
larını telaiale töylece bildir· 

nıltlerdlr:: 
İımlr vllA7etlae 

lzmir'e Selam· 
lar. 

Kamil Atatftrk 
• • • 

VaU Geaenl Kbım Dlrik 
te lımlr'lllerln ıaygıluıo1, 
IODIDI b.ğhhklarını atağıdakl 
telalsle Atatlrk'e blldlrmlt· 

lerdlr: 
AtaUlrk 

Camhar Relı 
•lamir'ltler AtatGrk'e uğ· 

lak, : e1eallk n net' eli yol 
•çakbgı dileyerek ı<'aını bağ· 
labklannı hanretle ıuamak· 

toplandılar. C.H.F. ocak, nahiye 
ve vlltyet heyeti Oyelerlle esnaf 
ve lııçl ıeeekktUlerl de Kordonda 
yer ılmıılırdı. Şehir, baıtın 

bata bayraklarla don1Ddı. Bir· 
çok yerlerde tıklar kuru!du. 

Dün Kordonda Atatürk.' ıl bek.liyen halk.tan bir grup. 

BOyük Önder AtıUlrk'fta iz. Llmındıkl bftyOk, kftçQk bGtftn 
mir'i ocref lendlreceklerl haberi npurlır, gemiler aGelendl. 11 • 

lıerlne, 1zmlr'lller, dftn aabah· mir, bayram ginlerlnden birini 
leyin çok erkenden Kordon'• - Sona 2 inci Hhlfede -

Bir Proje Hazırlaııdı 

ral'ln Bıbeoler tarafından lıı· 

gali Gzerlne çok ' gergi a bir 
vasiyet almıııtır. 

İtalya, Habeıletan'a 11ker, 
tank ve mtıbfmmat ytıkld dört 
tren hareket ettlrmit ve a •. 
beıletın'a da bir nota gön· 
dermlııllr. 

İtalya bu not111nda Bıbe· 
fietan'dan otuz milyon liret 
tasmloıt istemektedir. 

ölüm 
---------

Kararı 

Değiştirilmezse .. 
hpırtı, 16 (A.A) - Dan eonra gördüm klfoehrlnhı t111T· 

hparta'ya gelen Kurultay ba~· var ettiğimden çok gllsel n 
kını General Khım Özalp bu çok eevlmlldlr. 

Ternton 17 (A.A) - Fle· sabah Antalyı'ya hareketinden Bilyük bir zelzeleye uğrayan 
mlagton davasını mGteakıb Hll evvel A d J A" h bi nı o u J•neı mu ı · ve uzun yıllar hemen cebhenln 
bay Bofm1D'• gönderilen bir rlne demiştir ki: gnleinden mllli kurtuluıa bllUln 
mektupta Hauptmın hakkındı lep rt t dl L d - a ayı ş m ye .. , ar varını veren hpartı halkı bu 
Yf'ttlen idam kararı ba ayın görmemlıtlm. Ancak milli mil· kadar genlı alanda mamur bir 
yirmi yedlılndea Gace delfıtl· cadelenln ilk gGnG kurtalat oehlr kurabilmek için herhalde 
~ediği takdirde kendlllle yolanda bGyak canlılık ve ya· çok uyanık ve çok çıhıkan 
~raber hAklm Tnneann ve rarlık göıteren hparta'11 içinde olmıhdır. 

Jlrl heyetinin öldGıiUecekleri lmlolm gibi yıkından takip Ieparta'da bizi çok samimi 

tadır." 
Vali 

General KAzım Dirik 
Clmharlyet lıalk Fırkası 

9'tlyet Batkanı Y oıgat Say· 
ı... Bay A nl Doğan da la· 
1Dlr'Ulerln ve farkablann uy· 
Plarını, 10D1111 bagbbklannı 
"91ıdakl telllale AtatGrk'e 
blldlrmlıdr: 

Hokomet, ı~ıi~~ I~in Yozde Altı leklisi Gönüllü Gidecek T 
Faızlı Yırmışer • ••• 

Lirahk Toprak~Tahvili Çıkaracaktır Boıon Bu Tezahorata Rağmen, Italya, Habeş'lerle 
Harhetmek Niyetinde Değilmiş .•. 

.. lsmlr'lllerle fırkablaran 

bltıneı takearnH uygılannı 
11lce katınıu ınaanm. 

C. B. F. 
VUAyet Baıbnı 
Avni Doğan 

İçerliıler Bakanlığı bir lıkAn 
n toprak kanon IAylhuı hazır· 

lımııtır. COmhurlyet TGrklye· 
ılnln ana kanunları arasında 
yer alacak ehemmlyett«' olan 
kanun projeılne göre memle· 
kette lılemlyen toprakları lıle· 
necek bir bale getirmek, itle· 
nenlerl daha verimli yıpmak, 
lıllyen kollara kudre' lerl JID en 

Vilayette Yol Faaliyeti .. 

Bazı Yollar İhale ve Bazı· 
ları Da Münakasadadır .. 

---------------------------------D11a toplanan vllAyet dal· oldu~ondaa dılmi enctımen 
lbt eneQmenl. Menemen Emir· mlaaka11ya çıkarmııtır. Bu 
llern, Muradiye yolunun baı · yol batt•n·ba.. ve •Auıtoaa ka 
tan.bata köprG n menfeılerlol dar bitecek •e Muradiye hu· 
llalte•bhlde thale etmiı n bu dudun• glrmla olacaktır. Bu· 
~olun Ulrab tent1eslnl de Gç gtln dıhl çaboılmakta olan 

•ita mlddetle mtlnakaaaya Manlu .tltyetlnln tGrab tes· 
~lı:armııtır. Birinci k11ım N•· vlyeıl ile yolan• bağlanacak 
4la LL_ b utlQD A•nın yardım pın· ve yol blrleımla ve ıçalmıı 
•ile • 1 ı •pı acagıadaa Vali Gene· bulanacaktır. 
tıl Ktıım Dlrlk'la baıkanb~ı Dandan baıka Tire Çatal 
~taDdald hoıml aıomlıyon tara. yolan on köprG •e menfeılerl 
t Ddaa ve mlddetl bitince fi. betonarmeden y ıpılmak Gsere 
ekltıere nrllecakdr. bagln I~ hafta mGddetle ek· 

lklao1 kınm, •iltyet p.rulle lfltmıy• konalmattar. 

çoğuna knllanmıya elverecek 
topnklar-bulmak, mttcad- kol· 
lan artırmak, vetan toprakla· 
nnı daha oen, daha medenf, 
daha zengin ve yaıamıya daha 

İçniiıler Bakanı Bay Şük.rll Kayı 

elverişli bir ıekle koymak, hG· 
kdmetln vazifesi addolonmaıtor. 

Yeni ~ehirler 
Bu proje htıktlmlerlne göre 

- Sonu 4 GncG sahifede -

Çıtıl'ı Bayındır'•• Bayındır'• 

Ôdemlıı'e bağhyan yolan eklik· 
leri de yHı kadar baAlanmıt 

ve tebeke her menim için 
•tılmıt balmaıcaktıı. 

Roma, 17 (A.A) 
Bava ı ıjı nıı n· 
dan: -~ --· 

1f e.,ı;cac;dd;. 
ler den kala balı· 
ğın alkıtlın ara· 
eında geçen ıar· 
lı.i Afrlka•ya ıev· 

ki mukarrer iki 
tabur kara göm· 
leldi Clyonlnezza 
gençlik ıftrkOeG · 

nft çığırarak mi· 
ili erlı.Aaı h1rbl 
ye b•okmnı gene 
ral Terucci'oin 
buzurund•o ge· 
çlp Nıpolı'Je git· 
mlılerdir. 

Tas rl han be· 
yan olundugoııa 

gö re İtal ya' Din 
Habepıtana kar· Dabetiltan imparatoru bııkumından ilnifonnaeile.~ 

t• nzlyeti hiç değf ememlı •e de~I fakat fı L e• ' ır .. aya meaıup 

mu~llhane bir hal nretl el'an gönlllllllerden mtlteıekk:U oldu· 
Gmıt edilmekte boluamattar. gana l11ret edilmektedir. 
Bu blrlnr.I k111m lanetleri lflT· Roma 17 (AA) 
L LI ı ' · - lBnaı 
a.etme .. e talya ktadl menfe· ıjanıından : r•ı 
ıtlerlnl saydırmak hmaıanda Btl ftL fı .a b k Y ... a,.ıt konseyi] ham· 
i mal Ar dananmıyacagıaı ih· randa Mo110Unl 70,000 den 
ua etmek lstemittlr. Giden Ye fasla karagömlekllain flrkl A.f· 
ya gitmek ftzere balanaa ta· rlka'ya g&ntllll olarak 11tmek 
barların ordu mımaplanndın lltıdlklerlal •lldlrmlttlr. .1.oa· 

eey Dftçenln d.ıı sıyaıa hakkın· 
d9kl beyanatını ılkıılımıı ve 

Franea ile olan mtlnaaehetlerl 
yeni eaaelar Ozerlne kuran dip. 
lomıtlk icraatı ıaevlp etmiıtlr. 

Kon@ey, Somıll'de alınan as· 
kerlerl de tınlp eylem•ıtlr. Jo. 
sizliği haf lf letmek 6ıere ibdaı 
olunan 40 saatlik haftanın ver· 
diği neticelerden memnuniyet 
göateren konsey cumartr.el gOn· 
lerl öğledt:n 11oorald zamanın 

eıyaıal terbiyeye ve ukeri 18. 

limlere hıerını kararlııtarmııtır. 
B. Balbo dı bo toplantıda ha· 
zır bulonmottur. 

Rom11, 17 (A.A) - İtalya 
He Habeşistan araıındıkl mO· 
nıef'bahn bugllnkO vaziyeti ha· 
rlclye müeteşa.ı So•iç ile Fran· 
s1z elçisi Dö Şambrun ara11nda 
müklleme mnzuu olmnıtar. 

Roma, 16 (A.A) - Doğu 

Afrlk11ını gidecek Gç milis ta· 
burundan ikisi bugtln öğleden 
eonra Romı'da B. Mouollnl 
tarafından ve üçflnctısfl de Na· 
poll'de prens Piemont tarafın· 
dan tehlt edilmlttlr. 

Roma, 16 (A..A) _ Doğa 

Afrlkaeına gönderileceği reımen 
bildirilen Gç mlllı tabura pek 
1•kındı hareket edecektir. 
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önder 
Atatürk Don 
Seyahatlerine 
Devam Ettiler .. __ ......... ... 

- Başı 1 inci yOzde -
yaııyordu. 

Atatftrk'On İstanbul'dan ha· 
reket saati hesab edilerek, İz. 

mlr'i öğleden sonra şereflen· 
dlreceklerl tahmin ediliyordu. 
Saat 14,80 da, · vali General 
KAiım Dlrlk ile kumandanlar, 
C. H. F. v114yet heyeti baıbnı 
Y ozgad eaylavı Bay Avni Do· 
gın, belediye başkanı doktor 
Bay Behcet Uz, mOstahkem 
mevki kumandanlığının bir 
motörfine binerek, BOyük Ôn· 
clerl karşılamıya gittiler. Bir 
tayyare f lloso da uçuşlar yap 
mıya haşladı. 

Saat 15,30 ... Kordonda, Bü 
-ıyük Atıtürk'ftn yoluna bekle· 
me.kte olan halk arasında, UJu 
Önderin lzmlr'lllere ııelAm gön· 
derdiği haberi f şltlldl. Bu hı· 
her doğra idi. Atatürk, Ege 
telalzlle, lzmlr'Jllere selAmlırını 
bildirmişlerdi. 

Aradın bir saat geçtikten 
ııonra, motörle Atıtftrk'd kar· 
şıl•mıya giden heyet lzmlr'e 
dönmüı bolonuyordu. Kordona 
bııtanbaşı dolduran halk, Bfl· 
yftk Atıtftrk'ün İzmlr'f şeref. 

lendlreceği saati öğrenmek için 
heyecan gösteriyordu. 

Bu eıaadı şöyle bir haber 
lşhlldJ: 

- ı\tat6rk, seyahatlerine de· 
um ediyorlar. 

Bu haber de doğra idi. BG· 
yOk Önderin içinde seyahat 
ettikleri "Egew vapura yoluna 
devam ediyordu. Binlerce halk, 
en büyılk Tnrk'fin seyahatladne 
devam etmekte olduklarını ha· 
her aldıkları zaman, en bilyfik· 
lerJnl aralarında görememek 
teeesftrlerlnl yenmiye çalışarak: 

- Gole gole girsin .. Hayırlı 
yolculuklar .. . 

Temennisinde balonda .. 
Aldığımız malumata göre, 

motörle Atatürk'a karşılamağı 

giden heyet, Foça açıklarına 

kadar giderek moıördekl telsizle 
Atalilr.k'On seyahati hakkında 

malumat alıyordu . Bllyftk Ôn· 
derin, havamn güzeUiğfnden 
istifade ederek seyahatlerine 
devam arzusunu izhar ettikleri 
haberi üzerJne Vali General 
Klzam Dlrlk ile C.H.F. başkanı 
Yozgad sıylavı Bay Avni Doğan, 
lzmlr'lllerin saygılarını, sonııuz 
hağhlıldarıoı Ataınrk'e sunmuş· 
lardır. 

Viyana'da 
Tevkifat Var. 
Viyana, 17 (A.A) - Zabıta 

Vfyana'nın başlıca polis mer . 
kezlerlul hücumla zabtetmiye 
matuf geniş tutulan bir komü· 
nlst pl4nı meydına çıkarmıştır. 
Bu işle alikadar kimselerin 
çoğu ile birçok ta göçmen tev· 
kil olunmuştur. 

Muğla' da 
Tütün işleri .. 

Muğla 17 (A.A) - Kenti · 
mlzde Glen kumpanyBBı tOtfin 
lıletmektedir. Taıünlerln işle· 

meal daha lkl ay sQrecektlr. 
Tiitilnde iklyüz kadın çalış
maktadır. 

Ispanya'da Grih 
Madrit, 17 (A.A) - Ahali· 

nln yGıde yetmlti gribe tutul· 
moıtar. 

# ' IG lY ifil lY ifil T ~ n va z o D u v u m n a ır o 1 
Alman Cevabı ve Gazeteler .. Bakanlar 

Heyeti Toplandı içeri işler Bakanı 

Alman Gazetelerine Göre, Herşeyden Ankara, 11 (Ha&usi) - ea. Bay Şnkrn Kaya Te· 
bolu Heyeti, bogtın Başbakan şekknrlerini Bildirdi· 

E ı L A Ol Al T GPneral İsmet lnöuü'nün başkan· Vve azım an'• manyanJll am lığında toplanmışlardır. Saylu ve umo'lli meclis ee· 
çimleri mdnasebetile İçeri hlef . Adliye Bakanlığından d<ın vll4yeıe Hukuk Müsavatına Sahih Olmasıdır. aşağıda yazıla t~lyezısı gel· 

Bertin, 16 (A.A) - Alman 
istihbarat bftrosundan: 

Alman cevabı hakkkında 

mfitalea yftr(iten gazeteler, bu· 
nun Alman hGkô.metlnln mO· 
zakere arzularını yeni bir delll 
tetkll ettiğini yazmaktadırlar. 

Volklşer Beobahter mdzake· 
reler için herşeyden evci 14zım 
olan şartın Almanya'nın tam 
bir hukuk mdeavatına sahih 
olması olduğunu yazıyor. 

Gazete dö la Krua Alman 
cevabında, Almanya'nan hayati 
menfeatlerlnln mOdafaası için 
eakln bir metanete, Avrupa 
vazl yetine nygun mftsbet bir 
uyeallık fikri llhe edllmlş ol· 
doğunu kaydetmektedir. 

Germanlı gazetesi şunları 

yazıyor: 

Almanya birçok kereler al· 
)Ablan bırakma ve emniyet 
mes'elelerlnln halli için çok Ta· 

zlh teklifler yıpmııtır. Her 
defasında Franıa'nın UJuhale· 
feti ile karşılaştı. Şimdi m4sbet 
teklifler yapmak sırası bıeka· 

nındır. 

Bertin, 16 (A.A) - Alman 
stlbbarat btıroınndın: 

Hariciye nazırı Von Nörat 
Jtılya ile Belçika aef Jrlerlnl 

kabul etmiş ve kendilerine Al· 
mınya'nııı Londra tek.Uf ferine 
verdiği cevab hakkında tebli· 
gatta bulunmuştur. 

Londra, 16 (A.A) - Bir 
fnglllz nazmnın Berlln'l zly1ret 
etmtsl olmdUik mutasavver de 
ğUdlr. Hariciye bakanlığa Alman 

· notaeım etraf fle tetkik etmek· 
tedlr. Diplomasi mahıf 111 dün 
akşam Londra'da Almaoya'nın 

bozgunculuğunun bleıl etmiş 

oldu~o lntlhaı teyld etmektedir. 
Berlfn Ue yapılacak mftzakere· 
lerde kabul edilecek uııuld teıı· 

bit için Fransız'lırla İngllfz'ler 
arasında noktal nazar teatisinde 
bulunolacaktar. 

Prag, 17 (A.A) - 8. Be· 
nes Est gazetesinin hnsuıi mu· 
hablrine verdiği bir mülAkıtta 
Macar · Çekoslovak mukareneti 
mOnasebetile demiştir ki: 

Rakib olabiliriz, fakat dGt· 
man olmamalıyız. Raklblerle 
uyuşulablllr. MGıea\lhen bay 
Benes genel siyasal burayı ay· 
dınlatacak olan Roma ve Lon· 
dra hll6f tarından memnunl· 
yede bıh!etml ş ve bunları dl· 
ğer itll4f ların taklbedectğlne 

kınl bulunduğunu ve o ltlllf· 
lara Sovyet Rusya ile Alman· 
yanın Utlhık edebileceklerini 
ı~ylemlştlr. Çekoslovakya Roma 
tilAf larına iltihaka karar ver· 
mlştfr. Ve bundan bay Lavalı 

da haberdar etmiştir. Belki 
AlmanylJda bu hlllfa iltihak 
edecektir. 

Londra 17 (A.A) - Londra 
da olduğu gibi Pariete de lngl· 
Jlzler · ft'raoaızlll' ar.asında ya· 
pılacak istişarelerden sonra 

Berlln'e yeniden tebligat yapıl· 

masının zaruri olduğu mOta· 
eası eerdedllmektedlr. Bu te· 
ıebbfie yapıldıktan ve hattl 
Almanya tırafından Londra'ya 

_Almanya bugflnkfl İnglllz ga· 
zetelerlnln kendlılne lsnad et· 
mekte olduğu temayOllerde 
ısrar edecek oluraa o zaman 
logtltere'nln teklif 1 veçhlle hu
susi bir görOşme yıpılmaeı 

ciheti dfltdndlecektlr. 
Almanya'nın vermfo olduğa 

cevab Qzerlne Parla ile Lon. 

dra'da yapılmasına ldzum h4sıl 
olmof olan i mdzskerelere pa· 
zartesf gftnd baıvek4letler ara. 
ıında bıtlanılması: muhtemel
dir. Salı gllnO. Parle'te ve "çar· 
ıamba günO. Londra'da aktedl· 

lecek olan nazırlar meclislerin· 
den sonra her lkl hftkumetin 
miltekahll nzlyetlerlnl tesblt 
etmeleri kolaylaşacak lir. 

Brdksel, 17 (A.A) - Belçika 
hakumetf, Almanya'nın cevabı 

hakkında çok müteennt dav· 
ranmakta ve bu husuııta neler 
doyduğunu nlmreemi olarak 
dahi blldlrmemektedlr . Bazı 

mahal ilde notanın pek çok ka· 
ranlık cihetleri ve kaçamaklı 
noktaları ihtiva ettiği söylenl· 
yor. Brükııe1, Alman cevabını 

mahsuı bir esef le karıılamaştır. 

Kisve Nizamnamesi Neşredildi 

Ruhaniler Kisvelerini 
Mabedlerde Giyebilecek. 

An.karı, 17 ( Hususi) - Kisve nizamnamesi neşredllmfttlr. 

Buna göre, ruhaniler ki eveler ini' yalnız mabedlerde giyebilecek· 
lerdlr. Sporcular, kisvelerini bulundukları mahallin en bGydk 
memuruna bildireceklerdir. 

T f 1 . I . mletlr: 
er İ eri Çin. "Saylav ve umumi mecll' 

Ankara, l 7 (Buııusi) - Ad· flyesl seçimlerinin kanunlaruoa· 
llye terfilerini tetkik için hey· zın emrettiği şekilde ve O'' 
et, yakında Adliye Bakanı Bay bukloklı bitirilmesi hoııuııuadl 
Saracoğla Şükrünan başkınlı· gösterilen çalıtkanhktan öt4111 
ğında toplanacaktır. ve gerek zatıalilerine, gere~ 

Vapurlar 
Karaya Oturdu. 

İstanbul, 17 (Bueuai) - Biri 
Y onan, diğeri Amerikan ban· 
dıralı iki vapur Çanakkale'de 
karaya oturmuştur. Tahlielerl 
için çalıoılmaktıdır. 

Almanya'nın 

ihracat Vaziyeti .. 
Berlfn, 16 (A.A) - Alman 

letlhbarat barosundan: 
İkJoclk4nun 1934 de Alman· 

ya'nın ihracatı 299.400.000 
Mark ve ithalatı 4.04.390.000 
Markı bulmuştur. Blrlnclk4non· 
da ihracat, !l53.700.000 ve it· 
halat 399.200.000 Mark idi. 

kaymakam ve nahiye madOf' 
lerlle ııeçlm tefdt heyetleri 
başkan ve ftyelerlne teşekkOt' 

terimi aunarım " 

Gümüş 
• 

Dahiliye Veklll 
Ş. Kaya 

Liralar Geldi .. 
letanbul'da milli darphane.il 

basılmıt olan gftmii~ llrdıkllt 
dan 66,000 liralığı ıehrl.ol' 
defterdarlığını gelmiştir. Buo., 
27 ,000 lirası ka11lara göndeıl· 
lecek ve diğerleri şehrimiz b•" 
kalarına dığıt.ılıcık ve mobl" 
Uf vesilelerle halka verllecetd' 
Yakındı mfthlm miktarda ,O' 
maş Urahğın daha defterdırbl' 
geleceği haber alınmıotır. 

Al 'l s·. G Almanya'da Ci-
man ar' por ve enç- nayetler Azalmış .. 

Tntnn Tetkikleri 
İnhisarlar umum madarloa' 

Ultft.n mflbayeat şobeııl madoı' 
bay Kenan Anadolu'da tftıt' 

liklçin Ne Dü.şünüyorlar? 
Berlln, 16 (A.A) - Alman letlhbarat bftroıundın : 
Spor 111rayında yapmış old1Jğu bir söylevde propaganda nazırı 

Bay Göbele demlttlr ki : 
- Devletin eeaııı maziden daha ıdyade lııtlkbaldedlr. Bunun 

için genç nesli baklkf bir ulusal gençlik haline getirmek ve la · 
tlkbalde umumi ve ıılyHt bayatta' göreceği vazifelere alıştırmak 
tızere leler vermek lbımdır. Bizim başladığımıe iti ancak böyle 

bir gençlik bitirebilir. 

"Görünmiyen Adam" 
M es' elesi Halledilmiştir .. 
Genç Macar Mucidinin Yapt1ğı Tec-

rübe Muvaffakıyetle Neticelendi. 
Bodapeşte 16 (A.A) - Mı· 

car Ajanaı bildiriyor: 
Her zaman mucit ve moh· 

terllerln zihin ve hayallerini 
işgal etmiş olan görünmlyen 
adam meıı'elesl ancak 25 yaşın· 

da Etyea Blrbll leminde genç 
bir Macar mucidi tarafından 

halledllmle gibi görftnmektedlr. 
Budspeetl Blrlap gaz~tesl 

uzun bir makale yazarak mo· 
eldin bu gazete erkAnından 

birisi Gnfinde lcıd ettiği maki· 
ne ile yaptığı ttcrübeyl bfltün 
tafallAllle anlatmaktadır. Maki· 
neye karşı olan tarafı açık bir 
aandık içine konulan mermer· 
den bir heykel eıırareaglz şua· 

tarının teılrile yavao yavsı gö· 
rftnmez olmuştur. Bu birkaç 
111nlyeden eonra tecrflbede hazır 
bulunanlar aandık içindeki 
heykeli gözden kaybetmişler ve 
aandığan arkı cidarını görmdt· 
terdir. 

Mucid, Budapeıtl HlrJap ga· 

zeteal muharrirlerinden ve diğer 
hazar bulunınlardın heykele 
elle dokunmalarını rica etmlt 
ve bu suretle heykelin göriln· 
memeılne rağmen f llhıklka 

mlltıheae olunmuştur. Bu zat· 
lar g~ale göralmiyen heykeli 
ellerlle tutıbllmltlerdlr. Şuaa 

maruz bulunan ellerde bu es 
nada görülmemekte idi. 

Tecrdbe tamamen munf fak 
olduktan ıonra mucld heykeli 
yavaş yavaı yeniden gözle gö· 
rOIOr bale getirmiştir. Mucid 
birçok yıllar zarfında uzun 
çalışmalar neticeıılnde yaptığı 

icadın eaaııına daha ııöyleme· 

mektedfr. 
Genç mucid yakındı eksper· 

ler huzurunda icadının yeni 
bir tecrftbeılnl yapmak niyetin· 
dedir. Ve bu husus için çalış· 
maktadır. Eğer lcad bu tecrO· 
belerde muvaffak olur ve bO· 
tOn imtihanları geçiriree sayı· 

lamıyacak derecede çok tatbikat 
sahası bulacaktır. 

Dahiliye 
Bakanı Teftişte .. 

Ankara. 17 (Hususi) - içe· 
rileler Bakanı Bay Şokrn Ka· 
yı, teftiolerde bulunmak flzere 
Adana 'fe Antılyı'ya hareket 

Berlln, 16 (A.A) - Alman 
iııtlhbarat hilroıundan: 

l 932 Senesfndenheri cinayet· 
lerln say1111 azalmıştır. 

Karaköse'de 
Kar Yağıyor .. 

mıntakalarında bir tetkik ıe1' 
hatlne çıkmış, Samsun •e &•r 
eerf ve Ankara havıliıtol 
tetkiklerini yaparak tehrl1119" 

gt:lmlotlr. Bay Kenan; şeı.ıt 
mtzdekl tetkiklerini de bici" 

dlğl için dan Bandırma treoll' 
Kar•köse 17 ( A. A ) - Bir letanbul'a gitmiştir. 

bar tadanberı görn1memıo bır Kıbrıs 'tan yeni 
oekllde karlı karışık yağmur 

yağıyor ve şiddetli fırtınalar Damızlık Getiriliyot 
devam ediyor. Yağan karın Vilayet baytar mddftrü IJl1 
çokluğundan yollar kapanmıo Adil y ergök önflmOzdekl b•'" 
ve postalar teehhüre uğramış· ; 

içinde Kıbr11 adasını gldi,;e 
tır. Fırtına yftzOndeo ziraat 

ve köylerde damızlık o 
bankasının çatısı k4mllen ve A 
ilk mekteb blnaeının c;atısı kıı· .kullanılmak Qzere eoek •18 .. 
men çökmilttür. Yıkılın bazı satın ılıcaktır. Etek aygırl .... 
evler de vardır. NOfoscı Hylat nın satın ahnmaeı için köfl" 
yoktur. biidcelerlnde ayrılmış olan P' 

Romanya'da Yeni şehrımız ziraat bankaeınd•dl' 
Ba paranın tutarı 2250 Hrtdt' 

Ba~knot Basılmıyacak. • 
Biikreı, 16 (A.A) - Maliye Pamuk işlerini 

nazırı milli bankının etatftko· Ç t 
eunan tadiline dair olan proje Tahkike ıkıyo 
mfinasebetile beyanatta boluna· Nevyork, 16 (A.A) - ~ 
rak, bu bankaya matldbondaki muk lııtfhealcilerl eendlkaıu r' 
hazine bonolarına istinaden ye· Bay Coneon gelecek haf ta -'~ 
nlden banknot lbr1c elmeıl için ı'tıpa'dı bir ııeyahıte çıklll"' 
mezuniyet verilmesinin mevzuu tP 
b h d 1 1 niyetindedir. Makeadı - p• I 

1 s olma ığını söy em ştlr · istihsal eden uluıılırıraeıudl 
Tek Başına Seya· atlerde lstJkrar temini lçlo 

hate Çıkan Bir Kadın.. istişare yapmaktır. 

Roma 16 (A. A) - Avrupa 
etrafında tek başına yaya ola· 
rak seyahate çıkan Lehli bayın 
Clzeaska Varşova'dan kalkarak 
A vueturya ve Çekoslovakya 'yı 
yaya olarak geçtikten aonra 
gene yaya olarak Floranaa Ce· 

nova Mlllno ve Torlno yolu ile 
Franea'ya gidecektir. fiıyan 

Clzeuska b~yle bir ıeyıhate 

tetebbQe eden ilk kadındır. 

A vusturalya Mahsuln 
Sldney, 16 (A.A) - Avue· 

turalya mıhaula 135 milyon bu· 
ııel tahmin ediliyor. 1934 de 

, .. 

1935 
Kaeım 

103 

Pazartesi 
Arabi 1353 
14. Zilkade 

Ezani 
1,07 
6,42 
9,88 

12 

eeHb nrlldlkten IODH eayet ıene eekl yerinde dardaAa etmlttlr. 176 milyon idi. 

Ev kat 
GGneş 

Ôğle 
İkindi 
Ak111m 
Yat1ı 

lımak 
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~aşkanı Kazım 1 G lYI ırn lYI ırn ş -~ ır <dl lY Y/ lY m o ©l ır o 1 Dnşnndükleıim ... 
özalp'1~.~~yıevi.. Almanya' da~ Gelen Rapor Hastalık iç Yüzümüz 

- Başı 1 inci sahifede - .. _.•-+•-il•---
blr sevgi ne karşılıyon halka, ' ldh ) Ed•} k M h }} Grib Hafifledi 
~~:. ~:.::.~~~· ~:c~:~:~~:.~:'. Almanya ya a J ece a su e- Grlb oalgooı devam •tılğl 
dan anladım ki işlerine vicdani • • ı • N o •• •• •• ı •• ? için mekteblerln bir mOddet 
bt rımız ~lll e UŞUDU ' uyor daha kapaı.ıacağ1 hak.kında hır 

r şevkle sarılmışlardır. Devle· ~ • 
tin ökonomlk ilerleyiş tedbirle· _ şayia nrdı. Yıptağımız t hkl · 

rlne verlmU bir eekllde iltihak Berlin Türk ticaret odasınan ye ayrılan hisse bugane kadar Ba iyi gidişin neticesi olar•k katı g~re böyle blrşey mev:ıou 
etmlelerdlr. son bazuladığı ve şehrimiz ti· henüz kat'i olarak anlıı,ılama· zeytinyağı f latlert 100 kilo bahis değildir. Grlb salgım 

C. B. Fırkası ile Balkevlnin caret odasına gönderdiği bir mıştır. Şimdilik bilinen konten· başına 25 30 liret kadar art· hafif itmiştir. Sıhhat müd6rlü 

l h lif b 11 i 1 · t 209 L ı ı b ğünce umumi m0e88eeelerin 
ça ıemaları tekdire değer. Bo raporda mo te ma sa er m z 1an ımız a.enta o up u mıı,tır. 
teşekknllerdekl arkadaelar işle· hakkında aşağıdaki malumat mlkder bize genel dağıtma ara· TilHln: İkinci Unun 9!J5 tekrar kapatılmaeı için ortada 

rinde maval/ık olmuşlardır, de· vardır: sındı dilşnıektedlr. Şubat ayına •yındı Hamburg'a 222,680 bir eebeb gör!!:,eu:ıektedlr. 
lllleblllr. 2 şubat: Bu haftanın genel ıtld munzam ve bilyük kont en· balya ıark Ultiioü ithal edil T il r k Tay-

Belediye, şehrin gilzel, mon· durumunda görülen en büyük jııotımızın ön6müzdekl hafta mlştlr. Bunun 211,000 bılyaeı 
tnam ve t1:mlz olmasına çok değişiklik'; alakalı Alman daire· içinde kat'i olarak tesblt edile Türkiye, Yunanistan ve Bul yarecı· ı ·g"' • 

d l h IA 1 1 ğ' 1 J 1 1 e e e 
özenmektedir. Yeni yapılan park terinin ülkemiz en t 8 ut ç 0 ce 1 an aşı mıştır. garlstan'dao, 1 ı ,680 balyeeı 
oehre ayrı bir güzelllk vtır· müsaade verilmesi fefnde eski· Pamuk: Son hafta içinde pa fse Rusyo'dan gelml@ıir. Dostumuz Sovyet 
mektedlr. Belediyenizi takdir sine karşı bireı daha çekingen muklarımız üzerinde muamelf'l Partilerin hemen h,.pJ mua· Rusya'nın Tebrikleri. 
ederim. davranmalarıdır. Gerçeklen ön· görfildüğü lşldllmemitlfr. Şu melesi birmfe mallar olub bü· 

Ieparta'da talebe çoklu~o gö· ceden kolaylıkla müsaade veren kadarki bu maddede dahi flat yük fabrikalara afd bulunu · 
türne çarptl. Ortamektebln bazı daireler keodllnlne yapı· mes'elesl göze çarpmaktadır. Ya yordu. 

362 talebesi olduğunu ö4reD· lKo milracaatlerl yerine getire· ol memleketimizden istenen İkinci kanun içinde Ham· 
dloı. VH4yette ilk tahsil de rnemişlerdlr. flatler ulakadıtr Alman daire burg'ıa mevcud n Türkiy.-, 
ileri derecededir. Bu.olar le· Bunun hemen tek ııebebl, since yüksek göriilmektedfr. Yunanistan, Bulgari& an'ın 933 
parta halkının kfiltOre, müsbet son dört ay fçtode illkemlzden Zi!ytinyağı: Acun zeytlnyını h d b b b yıh ma sulüo en 1 aret ulu· 
lime verdiği yilksek değeri gös· Almaoya'ya yapılan ve bir sene plyıısaeı ikinci kanon 935 ayı nan stoklar da ııatış olmuş ve 
lerlr. öncesine karşı pelc yüksek bu· içinde çok iyi gltmt~tlr. AIAka. 

fsparta'da memlekete iyi biz· Juoan fdhaltid neticesinde Tür· darlar yapılan işler hakkıod11 
rnetler yapmış biiyük şohelyet· kiye Cümborlyet Merkez ban· mtmnunlyet gö termftlerdir. 

lt:r yetişmiştir. BugOn kendile· kaeının Raybş hınk yanındaki İkinci Unun içinde bukadar 
rlle genlşce temas ettiğim uyı· hesabının hayli kabarmuı bo· çok muamele yapıldığı yıllar 
nık ve çalışkan geneler 811ı1n· luomaeı, yani Tdrkiye · Alman danbert ilk kez olarak görül 

da yOce eaheiyetler çıkacaktır. ya kllrioglnde Almanya fçln mflştür. 
Cümhuriyetln büyOk eseri bftyiıkce bir Paesvlte doğma· Bütün yetiştirme mmtıka1a 

olan Iaparta yfin iplik fabrika· ıııdır. Dikkate alınmalıdır kt, rında ks?.anılan yağlar hemen 
aanı gezdim. "$ôhretl olan le· ülkemizden lthelld için iste· ve iyi f latlerle satılmıştır. Dlk 
parla halılarının gOzeJ ve da· nen mü!!aadelerfn alınmasında kate değer ki istenildiği kadar 
yanıklı olmasında ve geoit ba,gösteren gecikme geçici olop mal bulunmadığı da haber ve . 

iılçQde yapılışında fabrikanın beriki ülke makamları arasında rlllyor. 

elde edilen flatler memnunl · 

yete değer sayılmıştır. 

Gerçekten 934 yılı rekolte· 

ferinin küç61düğiı dolayı sile 

bn yıl mahsullerin flatlerl de 

fterek istibl'al, gerekse dıe mem · 

lt>ketlerde hemen devamlı bir 

suretle ytıkeelmlşlerdfr. Alıcı. 

lır bir yandan lbtlyıçlarıuı 

şimdilik kapatmış oldukların 

dao ihtiyatlı bir durum almış 

lardır . 

hilyfik yardımı vardır. yapılacak görüşmeler bitince ------~============-------

Isparta gölyoğı fabrikasını da eski durum gene dönecek, mü Seyyah Tütün 
gezdim. Bu fabrika Ue TOrkl eaadeler lı.olayhkla ahoacaktar. 
ye'ye teknik gnlyağcılık giriyor. Herhangi bir asabiyete düşmlye Celbi için .. 
Gfil yetlştlrlcller hına devletin lüzum yoktur. Son halta plya 

bu fabrika ile aldığı koruyucu eaaı hakkında da tU h11berleı 

tedbirden mi o net ve şOkranlı vardn: 
bahsettiler. Fabrikanın kuta· Karufizftm: Piyasa durgun 

luttle birlikte gül alam ~imdi· geçmiş, yalnız az miktarda le· 

den genlşlemfye baelımııtır. ler yapılmıştır. PlyHadıkt dur· 

Şehrin kıyılarına kadar biltOn gunloğun bir neticesi olmak 
evlerde toprak çalı~masınm üzere f iatler de haf ilçe indi· 

kesif olduğunu gtsrdfim. Balk, rllmlştir. 
bozar Te emniyet içinde fazla Flotlerdr:ki gerileme orıa he· 

istihsal gayretindedir. eapla yoz .kflo başını 0,50 
Don Keçiborla'dın geçerken florin kadardır. 

artık lşlemeğe bıelamıe olan Flatlerln dOşmestnde diğer 
ktlkiirt fabrikasının çıkardığı bir sebeb de daha evvel ucuza 

kGkOrtlerJ gördilm. Bu fahri· mal edilmiş olan stoklardan 

kanın kurulması boraların hal· hemen hemen lzmlr'den iste· 

---···-----Tilrkof is Reisliği 
.l\falO.mat istiyor ..• · 

Ankara Tilrkofia merkezinde 

memlekete seyyah celbi için 
çalışmak ve buna .karşı tedbir· 
ler a1mak Qzere bir (Seyyahlar 

bürosu) te6lt1 edilmiştir. Şehri· 

miz Tarkof'fs m6d0rlüğüne ge· 
len bir emirde fzmlr'e bir yıl 
içinde gelen seyyah ve lzmlr· 
dekt otellerin miktnrı, bunlar· 

dakt yatak mevcuda, yatak 
f iatlerl, aeArıatlka, gezll~cek ve 

görülecek yerler, seyyah celbi 
için yapılacak kolaylıklar bak· 

kına genla bir ,..eçfm alan1 aç nllen f fatlere satış yapılama· 
v " kında malumat letenmlotlr. 

akla kılmıyıcaktır. Biliyor· masıdır. Haf ta sonunda lzmlr Türkoffs müdf1ril B•y Akil 
eunuz ki E

0
0'e mıntakesrnda den 100 kilo batına sif Ham· Emrullah eorulan şeyler ve iste· 

bağlarımızı ktlkfirtlemek için burg hefleblle aşağıdaki ( iatler nen malumat hakkında rapor 
her yıl dıııarıya birkaç yCı.ı: bin üzerinden teklif yapılmakta tdl: .. hazırlamış, Tür.kof Is reisliğine 
lira veriyoruz. Keç,borlo fahri · 7 numara 20,50 f lorln, 8 göndermiştir. 
kası artık bo parayı yurd içinde numara küp Karaburun 21,50 ----
bırakacaktır. florin, 9 numara oslea Kara· 935 Yılı 

lsparta'mn milli mılcadele· borun 22,50, 10 numara Nec 
delı:.t yararhkları bOyOktilr. la· plus ultro 24,50, 11 numara yol Parası .. 
Parto'da halk içinde biraz yı· ekselslyor kiip 27,50 f loriodlr. 

tamakla bonon sırrı anlaşılıyor. incir: Jnctr piyasası da dur· 

Bunda sıkı bir eamlmlyet ve gun geçmiştir. Şu kadar ki 
birlik gördnm. Herkes birbirine incir piyasasındaki durgunluk, 

kKrşı sevgi ve saygı ile bağlı. lzmlr'de pek az mal kalmasın· 
En gGç :r:amınlarda büyük işler dan yani teklif ve tıleb yapıl· 
başaran bu teeanftd doygoeo mamasından ileri gelmektedir. 

cthnhuriyettenberl knltür ve Bamborg'ta bulunan etoklar 

ôkonoml alanında btiyük IDkl· gün geçtikçe satılıb azalmakta · 

şaf lar doğurmo~tur. Bunun her dır. EL:.etrlssima Gennlne İzmir 
yıl artacağı ve bogfiokü refah naturellerl çuvalda 100 kilo 

Defterlerin IIazır· 
lanmasına Başlandı. 

Şo a ve köprüler kanunu 

nuo totbllun• ald talimatoa· 
meye göre omnmi ve mOlhak 
büdcelerle, belediye, devlete 
ıid müessese, lmtlyazh ve ruh· 
eatlı şirketler büdcelerlnden 
maae, tahsisat ve Ocret alan · 

)arın 935 yılı yol parası borç· 
ları şimdiden tahakkuk ettiril· 

•e nmrenı artıracağı şOphesbdlr. başına sif Bamburg 10 f lo· mt.ğc başlanacaktır. Bu gtbl · 
lıparıa'da birlik ve samimiyet rln Qzerlnden muamele gör· lerln birer defteri alAkadar 

havaaı olmağa örnek olmağa aıektedlr. • 
değer bir kıymettedir. BütOn Yumurta: Şubat 1935 yu· 

~oplıntılard11 ve hoeusf .... haebı· morla kontenjanından Türkiye· 

allcrde halk yüce tef lmlze -------
boynk minnet 96 şiikran doy· birlikte büyük Qlküye doğru 
gulırı izhar etmiştir. atıldıklarını göstermektedir. 

Kurtuluş ve tıerleylolerlnln Gazel lepırta'dan ayrılırken 
Y6ce yaratıcısı Atatürk için le· intibalarımı şöyle buldsa ede· 

P•rta halkının besledlğl samimi bilirim, Jeparta duyarak, blle· 

Bc•gl onların bOtOn yurdda rek çabşıyor ve llerllyor. 

daire ve şirket tarafından mu· 
haeebel hususiye miidtırlfiğüne 

verilecektir. 

Talimatname mucibince en 
fazlı nfsın ayına kadar bo 

defterlerin hazırlanıb verilmesi 

-;iİAyetten .~bir btldirliıl;-biltOn 
alAkadar daire ve şirketler 

müdürUiklerlne ve belediye 

reisliğine bildirilmiştir. 

[şevi Açıldı. ....... 
(4.00) den Fazla 
işçiye iş verildi .• 

İnhisarlar idaresinin Alsın· 

cak'ta sigara fabrikası yanındaki 
Şark tfttftn depoııo blnaaı lmı· 

ltithane haline konmue ve tOttln 
işlenmesine başlanmıştır. Bura11 
(Tfitiln İşevl) namı altında açıl· 
mıştır. İlk olarak Ttltfin ltellne 

(400) deo fazla toçl ılınmıt ve 
çalı~tırılmığa başlanmıstır. Ya· 
kında ltçl mlkdara (1000) e 
çıkarılacak ve tfttOn imalAta on 

ay ailrecekllr. 

Zengin Bir 
Müsamere .. 

C.H.F. Buca nahiyesi tarafın · 

dan Bur.a'da aı;ılan moslkı kolu 

menfaatine Elbamra sinemasında 

bir müsamere •erlleceğlni ev· 
velce de yazmıştık. 

C.H.F. viIAyet heyeti başkanı 
Yozgnd eaylavı bay Avni Do· 

~an'ın himayesinde bo ayın 
yirminci çarşamba g6n0 akşamı 
Elhamra sinemasında verilecek 

fevkalftde mfteamereoln hazır· 

lıldarı ikmal edilmhtlr. Kibar 
ecnebi Allelerlnden mtlteeekkll 

amatör bir balet heyeti tara· 
fından verilecek olan bu mil 
samerenln çok gazel olacağı 

tabiidir. Biletler yalnaz .Elhamra 
sineması glşeelode satılmaktadır. 

Bo~ yer pekftz kalmıştır. 

Odada Toplantı 
Ticaret odası meclisi don 

öğleden sonra oda ııalonur da 
toplanacaktı. Toplantı bugün 

saat 16,30 a bırakıldı. Bogftn 

toplanacak olan odı meclisi, 

oda ve borsanın yeni yıl büd· 

çelerlnl tasdik edecektir. Ayni 

zamanda odı riyaset divanı ve 

oda idare heyeti seçimi yapı· 

lacaktır. 

Ankara, 16 ( A.A ) - Tay· 
yare cemiyetinin te~elr.kühlnfio 

yıldönilmü mfinasebetlle So•· 
yetler "Oaeo A vyahlm ~ rcl il 

ğlnden Türk tayyare cemtye. 

tine gdeo tebrik telgrafı ile 
tayyare ct.mlyeti başkanı Bay 

Foad'ın verdiği kareılık a§a· 
ğıdadır: 

Tork tayyare cemiyetine 

Ankara 

Tayyare cemiyetinin onooco 
yıldönftmü mOnasebetlle eamlmi 

ııelAmlarımı ve cemiyetin seme· 

redar faaliyeti ve dost Tilrklye 

cilmhurlyetl tayyareclll~lnlo mu· 
vaf fakı yeti için hAlieıoe te 

mennllerlml Ultft'D kabul bu· 
yorunuz. 

Sovyetler ÜiSO Avyahim 

başkan1: Aydeman 

Ôseo A vyahtm başkanı B. 
Aydemın 

Moıko .... 
Tftrk tayyare cemlyetlnln 

onuncu " yılını bitirmesi mOnı· 

sebr.Ole göndermek lOtfQode 

balunduğunuz tebrik telgrafına 
ynrekten teoekk.iir eder, dost 
mllletin yflkselmeal ve cihana 

iin sılan Sovyet havacılığının 

kovvetlenmesl yolondakl candan 

dileklerimle derin saygılarımı 

ıooarım . 

Türk Tayyare cemiyeti 

bı~kanı: Fund 

Aydın Vilayet Meclisi 
Aydın, 16 (A.A) - VllD.yet 

omonıt mecfül bugfin mera 
ıf mle açılarak çalıomılırı bae 
lamıştır. 

Muğla'da 
Tasarruf ve Koo
peratif işleri. 

Mu~la, 16 (A.A) - Halkı 
mı7.da taearruf kayguıu gün 

g"çtlkçe artıyor. Bıınkadnki 

mevcut! eevlnc; verecek bir h.ıl · 
dedir. Çocukları tasarrufa alış 

tırmak için ihd11 tdtlen kum 
bara tudiatı çok büyük ragbet 

görmektedir. Dört beş yıl ev· 
velld mevcadla bugOnkQ mev. 

cud arasında hayrete şayan bir 

kabarıklık :vardır. Yalnız Moğ 
lada Oç.yOzdtn fazlı kumbara 

heeabı vardır. Bu sayı gittikçe 
kabarmaktadır. 

. ~uğla, 16 (A.A) _ Vtluye· 
ıımız. zirai kredi kooperotlf lerl 

ortaklarının kredi ihtiyaçlarını 
gidermlye ba,ıamıştır Grçeıı 
yılın işleri tetkik edllmlo ve 

blAnçolar yıpılmıya baelanmıı · 
tır. Kooperatiflerin tüt6n işle· 

:ı:lnde göıle görtUOr bir eekllde 
ilerleme vardır. Mart ayında 

omumi heyet toplantıya c;ağırı· 

lacak ve 934 yıla hesablan 

~lk ve y~i - yıl lçlllde 
direktif abnıcaktır. 

Bazı m,.mleketlerde telcvlz· 

yon şebekeleri k.uruluyormuı. 

Bu suretle bir mahallede otu· 
ranlar, yek.diğerlerinin evinin 

içini gOreblleceklermiş.. Mede· 

niyet ve teknik ine.oları bir· 

birini dileürmek ve gırtlak.lıı' 

tırmık için ne lbımsm y•pıyor. 

Tasavvur edin: 

Bir fakir alle efradı yanı 

başındaki evde nefis yem~kltır 

hazırlandığıoı; mOkemmel 6oha· 
larıo 14le glbf kızardığını , ço· 

cukların çeeltlt oyuocaklarla 

sıçrayıp gftlüetOklerint görecek .. 
Bir hırsız, Qç •dıru ötedeki 

bir evde zengin bir •damın 
şişkin cfizdanını açarak karmna 
biner liralık paralar eaymakıa 
olduguou görecek ve zlnnadan 
çıkacak. 

Bir mekteb talebeııl, ayni 
semtteki hocasının, · geceled 
pijama ız, entarlelr:, don, gfim · 

lek dolaştığını görecek. 

G enç bir delikanlı enlekta 
t 

kapıda, pençı-rede sık sık raııt · 

ladığı komşu genç kızı yarı 

dekolte, fakat ayaklarının tır· 

ooldarı bOyOmOş, bacakları 

tozlu ve kirli olarak göıdve· 

rccP.k. 

Bır hanım, çekf'medlğl bir 

komşusunun kocaea tarafından 

hırpalandığını görerek fıkır fı· 

kır gülecek. 

Genç kızlar, nasıl tuvalet 

yapıyor, diye birbirlerini mQte· 

madlyen kritik edecekler. 
Sokaktı ince belli göriln~n 

bir kadının korsası çıkınc• iri 

göbek ll olduğu meydana c;ı kocak. 

H ulAsı, llyle şeyler olacak 
ve ôyln şeyler meydana çıka· 
cak ki, berkt>ı hayretten, ıstı· 

raptan, kıskançlıktan, sevinçten, 

dedi·kodudao ~aşıp kalıcı .. 

Ve blrgOn korkarım ki, in· 

eanlarm düşiloce ve ruhlarmı 

tesbit eden bir Alette lcad edl· 

lince ftstftnde bir takım kuron· 

talar, iyi niyetler ve teeellller· 

le yaşadığımız bu dünya btse 
zından gibi gelecek. 

Ç6nki1 görOlecektlr ki, 

folitlkacınm e6yledfAl He 
dftşfiodfiğft ar89JDde dağlu ka 

dar fark. vardır. flerhangl bir 
kadın vf'ya kızın t,6z y•elı:.:rı 
yeminleri ıukneıoda bir yolan 
eaklıdar. 

Gü vendl~lmiz n yftzftnGze 

glllen dost, lçiuden ıh d<ıı· 
mırndır. . İyilik ettiğlnfz adam, 
61zln fçtr., budalayı kandırdım, 

diye duşüomelt tedfr. fıızıleıUr 

tanıl•o bir edam, kurnaz -.e 

korkanı; bir müraidir, Müı.ıef• 

ver ve vatonpervu souılao in· 

san; hakl:&utte menf ... atpt.rcst 

•e 7.ekl blr cahiidlr. 

Ve bütün bunların arsRında 

lkiod yüziimOzftn mt.1dıtna 

çıkmaması olacaktır. Bu lkfoc1 

yOıfiıniiz ise malumdur. 

Yalançılığ1mız .. . 
ÇünkG okurluım, fn.,nluı 

oyalayan, aldatan, batıA mea'uı 

eden yeg4oe şey, y•landır .. 

Yalan, yalan, yalan! .. 

Orhan Rahmi Gl>kçe 

Bir isyancı 
Ispanya'da ölnm Ce
zasına MahkOm Oldu. 

Mıdrld 16 (A.A) - Avustur· 

yadı geçen birinci teşrinde 
çıkan lıyın reisi aoııyallst ııay 
lavlardan bay Ranıon Gonza· 

lea idama ve 200 milyon pe· 

çeta para cezasını mıbkQm 

edilmlttiı. 
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Mahkemelerde Mektehliler için ödemiş Halkevinde Bir Proje 

Menekşeler s ı s· .. ı T h. Hazırlandı. 
Ve Kayho- oysa ve ıyasa er ıye- •...• 

- Başı 1 inci sahifede 

lan Bir Bebek. ye Dair Bir Konferans. yeni kcly, kasa~a ve şehirler --•• .... ••+-11--- Bakanlar Heyeti kararlle koro· 

Bahar, Türkellnde menekoeler labllecektlr. 
mt;vsfmldlr. Bahçelerde olduğa Manisa Say lavı Bay Refik lnce'nin Köylerin yapı, kaeıbı ve şe· 
~ibl kırlarda, ovalarda da ye· Jl J d birlerin pltn eJDırları dışındı 
şimkıer arasında o kadar çok Konferansı Alaka e Din en i.. eğreti vey• temem oturum yer1 
ürerler ki mfa gibi güzel koku· ________ ,_______ knrolamıyacaktır. BattA k~yle · 

larUe hemen kendilerini belli Ôdemlo (Boeoe1) - Manisa rektlr. Siyaset, idare düzenldJr. rln yurtluk, kaeaba ve ıJehlr· 
ederler. eaylavı Bay Ref lk Şevket lnce, Devletin millete alt itlerde ta· lerln de plAn SJDırları dışında 

(Mahviyet) alçak gönüllillak cuma gdnd bora Halk.evinde klb ettiği programdır. Ba lşde her nerede olursa olsun değir· 
sembolQ ( Örneği) olan bu in· bir konferans verdi. iUkdmüz: Sayın halkımızın ken· men, han, ağıl, kuUlbe ~ibi 
ceclk çiçekler, gizlenmek için < Ulueal ve elyıBal terbiye> dl araaJDdan en yarayıolılarını 
h 

eğreti veya temelli yapı kurul· 
er vakit yapraklar ve ye12flllk· mevzulu olan bu konferansın aeçebllmesidır. Rey lşlerile alA· 

ler arasına saklanırlar. ması vaJllerln mdıaadl'elne bağlı 
hftlisaeını bUdlrlyordom: kalanmak bir yurd borcudur. olacaktır. 

Menek12eler o kadar çok hi· «Yaptığımız bilyük inkılAbda Büyük itler başındayız. Eski 
kAye yaratmışlar, hele gerek Müsaadesiz yapı ve çatılar 

ereğimiz u.edeniyet acununda lerln yapmadıklarını tamamll\· 
efHneler tarihine 0 kadar çok vali ve kaymakam buyruğlle 

onurlu bir yer tutmak, ileri mak ve yarının dlleklninl ye· h 
karışmışlardır ki, bunların hep· emen yıktırılacak veya bedel· 

gitmektir. Medeni dirimin rlne getirm~k bugünkü neslin 
sini dftnyıda anlatamıyacağım· siz zabtolunacaklır. Çadır al 
d hl f 1 l B 

L temeli Ailedir. AHe dftzenll omuzundadır. Biz tutduğumuz d an r n seçeceğ m. aa.ınız: tın a yaeamak valtlerin müeaa 

G Y.aıma yovıaıdır A
4 

ile saadeti yolda bO.tün vat1ndaaların ali - enç ve tecrftbeelz bir w • • desine bağlı olacak ve bu oe· 
bl Ü d L b ı yuvayı Loran Ladınla erkeğin kaeile her Mn ba•arılacaırrıudan anne r g n orta an ••Y o an • • v • " kilde eftrekll yaşamaya mOıaade 

L " ı hl b h r b L d b" bl l 1 d nL eminiz. Elverir k.l vatanda• ço.a. guze r yavrusunu u e aa.ım an ır r er ne e • v edilmlyecektlr. 
mini mini çiçekler 1ayeelnde olmalarlle kabildir. Medeni devlet ve millet işlerinde .reyi Tapu 
nasıl boldu? illede erkek-kadın yekdiğerlnin bulunduğunu bilsin ve onu 

Bu kadının henaz yOrOmlye haklarını eayar, vazifelerini kollanmak borcunu ödesin. Bu Bıkanlar heyeti kararlle 1
9 

haşlayan çok g6zel bir oğlu birlikte başarırl1r. Atıe diri· gidfo her halde, medeni vı! kan sahası Hyılao yerlerde 
oldo~uno söylemiştik. Bir loc;I mlnde kadın erkeğin birbirleri· alyaet 6lk0ye ulaştıracak ve toprak Qzerlnde hak almak 
kadını olan zavallı anne, yeni ne kartı olan bek ve işlerde dftnya mllletlerf arasında biz· tapu ile ve tapuda yazılı miktar 
yeni ayaklanmıya baolıyan fakat bllgielzlllderl medeni terbiye lerl bOyOk tereflmlzle yatBta· ftz~rinde iddia olunabilecektir. 
bir yerde oelo otoramıyan ço· caLtır. Tapuda yazılan dönümler mu· 

bftkımından bir ekelkUk sayıla· a. 
coğonu hep beraber alamıyor· & S R f L ş k teber olacak tar. Yani elinde bilir. Ailede bir çocuğun do aylıav bay e ia.. ev et 
do. ÇOnk6 hendz pek k6çfik l 100 dönümlük. bir tapu&u bo· 

ğumu, ille durumunu kök6n· ncenln deAerli konferansı za· 
olan hu yavrucuk herkes gibi lunan yurddaş bugiin mlslloe 

1 1 l 1 
LJ d den değlttlrebllir. Çocuk, yalnız mın zaman hararetle alkıştan· 

m n m n ayaa.. arı Oet6n e pek çok rastlandığı gibi 200 
L b ı k 

1 
L ld Allenin değil, mohh, cemiyet mıo, dinleyiciler dzerlnde çok . 

.. oşu atı ma etera.en g eceğl dönfim araziye eahip olmıya 

1 bil d 
ve mektebin de tesirleri altın· derin müebet heyecanler oyan· 

yer mez 1. Ô caktır. Tapusuzo topraklar ve 
B 1 l bil k 

L L 
1 

dadır. Çocuk Ailenin olduğu dırmıotır. demlo budunevl bu 
aş arına gt e ece a.ora..u o tapu artıkları devlete ıld ola 

bir sondan 8lkınmık için ka· kadar cemiyetin de malıdır. vesile ile unutulmaz değerli k 
Aile diriminde lıtedla.lmlz dd· dakikalar yaoamıştır. ca tar. Tapusuz topraklar fize · 

dıncağız çaresiz kiiçftğQııden " rinde devlettım başka kimse 
ayrılamaz olmoo, kendisine ve· zenli mQnıaebatı, topluluk Ödemiş 

D H Ak hak ve mülkiyet lddlae1Dda 
rllen her işi evine alıp orada dirimine tatbik edeblldlğlmlz r. • man 
yapmıyı başlamıetı ... Fakat işte gün medeni terbiyeyi eoyBal bolonamıy11caktır. Kaeaba ve 
birgftn yıkanacak birçok çama· dlrlmlmlzde drı yaeatmıo ohıroz. Y ııkarıkızılca' da şehir plan bodudları ve köy · 
şır vardı. Bu l•I yapacak 80 M d b L lerfn yurd yerleri dıııoda şehir, 

w e eni ter iye baş .. elarnun M hl S • • 
bile evde yoktu. Çocoli'onu L u ar e"I mı. kasaba ve köy halkına yalnız 

" haa.hırına, haysiyetine Baygı ~ 
evde kapıyarak kırk adımlık göstermek demektir. Medeni Kemalpaşa'dın yazılıyor: intifa için tabsle edllmlo top · 
bir yer olan su baıına ,ıtmlye y r.klar dahilinde hnkume bo lnean vatın dışına Baygıeızlık Kemalpaşa kazaeınlD ukarı· 
mecbur oldo. KOçOğO. kaparken: kızılca köyd muhtar ve ilye ae· tahsisi değlı:ıtlrmek hakkına her 

göstermez. 
- Bir saate kadar gelir, çimi yapıldı. Bu mdnaeebetle nklt malik olacaktır. 
Lf 8 L d L h Dedi.kodu bir cürdmdilr; yo .. arım. o aa arcı.a. lrşey köy od111 bayraklarla, defne Tepueaz olup vergide yazılı 

1 l "l dl d azıcık dQı,Qnecek olursak bunu ç n o mez a yor o. Fakat dıllarlle donanmıştı. BtıyO.k topraklar vergiyi veren tarafın· 
aksiliğe bakın ki, işini istediği tatbik etmekte gilçlO.k çekme· Önderimiz AtaUlrk'Qn ve Ge· dan bizzat işlenmekte iee tapu-
gibi kolayhyamıyan gene anne ylz. Herteyln temeli terbiyedir. neni temet İnönd'nan resim· eoz topraklar gibi muamele 
ancak iki eaat sonra dönebll· Medenf inıan terbiyeli, konoo· lerl odanın en gdsel bir köte· görecektir. Valiler, tehir, kasaba 
dl. Evde hiç kimseyi bulamadı, ma91nı, insanca yatamaaını hl· sini ıdelemlı,tl. Köy halkı ge· ve köy halkına bığ, bahçe, zey· 
kftçftk yavru meydanda yoktu. len bir kiti demektir. Medeni 

Zavallı kadın bulondokları hayatta vicdan hosuru daimi celi ve g6DdazUl davulhırla tlnlik, incirlik "" emeali mey· 
köyaa anmadık kıyı bocıırrını bayram yapmıt, uhıeal oyonlar valık yapmak üzere hazineye 

o bir erek olagelmlı,tlr. Biltfln bıralı:mad~. falnl ydzdstd bıraktı. tertlb etmlolerdlr. alt yerlerde tapu artıklarından 
v hareketlerimizin nbımı, mtıra· 

Hele çocuğunu da bolamayınca Aktama kadar etıren n eı· lakin hodudo için de yarım 
klbl vicdanımız olmalıdır. Ka· .kahırdan deli gf hl oldu. Bere· cak bir ıamlmiyetle ıona eren bedel ile ve yirmi yıl milddetle 

ketki komşuları köylerinde bu· dın erkek mftf(erek dikil uğ· seçime 800 mevcoddan al11yazd borç ile yer ayırıp dağılabilecek 
lonan ve böyle kayıplardan randa bir arada çalışıyor, bir lotlrak etmlttir. ve muameleyi tapuya bağhya· 
~nlıyın bir koca karıyı kendi· arada yatıyoruz. Bu topluluk Köylüm4z6n ve bllhaeea ha· caktır. Solar altında kalıp 10 
sine eağlık vermltlerdl. Çaresiz dirimi muaşeret yördemlerl· yanlerımızın eoyeal ve siyasal yıl içinde korutulmıyan toprak· 
koştu ona da başvurdu. mfzde, elbetteki değişiklikler haklarını kullanmak yolundaki lar devlete geçecektir. 

Koca karı: yapacaktır. Nitekim de yapmıo · olgonluklarını kıvancla gördllk. Su Basmasına Karşı 
- Bebeğinizi bulmak için, tır. Bu noktada ülktımüz ondur: Köy derat'ğl faydalı konoı:ı· 

tarlalar arasına gidin, yolunuz Tatlı dil, galer yüz, 11mlmf malar yaptıktan sonra eon ka· Valiler dere, çay ve ırmakla· 
0.stflnde en önce . göreceğiniz muıeeret, hasbi feragat, temiz non mucibince dOrt senelik ee· rın taemaelle en alımda kalan 
bit menekşeyi kopa~ın. Ona: ve mftsbet yaoımık. Birbirimize çim işine başlanmıotır. Neticede toprakları kurutup lı:ıletmeğe ve 

- ( Menekşem, menekşem karşı sözlerimiz tartılı, hare· ittifaka yakın bir çoklukla eski suların kasıba, şehir ve köyleri 
bana yolumu göstedn) deyin, kederimiz ölçtiHl olacaktır. muhtar Bay Ştıkr6 Çetin moh· baemaema meydan vermlyecek 
dedi. Medeni dirim neo'e dirimi tarlığa, C. H. F. nahiye ocak tedbirler almak için 15 yaoından 

İoçl kadın koca karmın aöy· demektir. Medeni insan yaşayı· başkanı Bay Fevzi, kooperatif yolLarı ve 65 yaoından aşağı 
lediğinl yaptı. Tarlalar trıeında oının değerini kemmiyetlnde baı:ıkını bay Mümin, bay Enver, bdtiln erkekleri kendi vaeıtala· 
üç yol ağzı bir yerde buldoğu değil; keyfiyetinde arar. Neş'e bay Sdreyya, bay Ziver ve bay rlle beraber çahştırmağa salibi· 

bir menekoeyl kopardı. (Menek· yaratmanın kendine özlem yol· Nureddin dyellğe eeçllmlolerdfr. yetil olacaklardır. 
şem, bana yoluma gOeterln) dl· ları •ardır: Maeikl, gezme, 10, Bay Ş6kr6 Çetin bundan İki bin donamden artık çift· 
ye yalvardı. açık hava, ıpor, dGzenll çalıı· önce muhtarlığa eec;lldlğl ftç ay ilkleri ve bOyGk toprakları ve 

Birdenbire bu 6ç yoldan bl · ma n dlzenU yaf8ma . • Medeni gibi kıea bir zamanda köyG· sahipleri tarafından lolenmlyen 
rinl kenarlarını saran )eşllllk· insanın ahlikı; mantığa, vlc· mtlzdn bltlrllmemiı olan yo· veya batında bolonank lşletll · 
ler arasından mor · renkli gazel dana, irade n aydınlanmıı lanu yaptırdığı gibi köylmdze mlyen 2 bin dOnGmden az 
menekıeler hatlarını kaldırıb anıma dayanmaktadır. Yenlllk iyi bir d6zen vermlotlr. topraklan yapılarlle birlikte 
tltreşmlye batlamıılardı. lılerinde, herkeste az çok mu· Yeni heyete muvaffakıyetler h6kumet teıblt edecek kıymet· 

Dertli ana tam da kartaeına hafazakirlık hulunıblllr. Hal· dllerlı. ler Oserlnden ve makablllnde 

dDten bu yola .Mzalance biraz baki medeni insan yaoayıtı da T kkft ybde altı faizli toprak tab'lll 
Otede çloıenler detande oturan ancak bilgi ve teknlkln verim· f'Şe r vererek ietlmlAk etmege ealA· 
Ç<>cuğonu ağlar boldu. lerlne dayanalilllr, ancak eöz6· Uzun zamandanberl dlole· hlyetl olacaktır. 

Beıeket ki bebeğe blrıeycik n6 tutar, mukadderatını bilgi rlmden muztarlb idim. Dlole· H6kumet letlmlAk için en 
olmamıttı. Zavallı ana sevinçten ve teknikten alacağı kuvvet· rlml bftyOk bir hazakatle te· çok 20 yılda ödenmek azere 
yaola dolan gözlerlle çocuğunu lerle yoğurmak ister. davl eden ve imalinde maharet yftzde altı faizli ve yirmioer 
kucağına alarak evine doğru Bugilnftn ana· babalarına d6· gösteren Uenlzll'de dit doktoru lira kıymetinde bir milyon ade· 
koıarken tıkla kocakarıya le· ten •azlf'e çok mudlldlr. Bono hay Abdurrıhman Tdfekçlye de kadar toprak tahvili çıkara· 
ıekkGre gitti. aaa babalar ancak hilgl ile ha· alenen teşekkdrlerlml sunarım. bilecektir. 

Muallim f8ncaklardır: Onan için oku- Auadolu gazetesi seyyar muhabiri Ufak, haeu&i idarelere, bele· 
dlwAIAl'A lalar. lllunl bıa 

Eniştesini Nasıl ve Ne 
Sehehden öldürdü1 

Çeşme kazasında eniştesi bay 
Bfteeyin'l öldO.rmekle suçlu 
Balll'fn duruşmasına dOn ağır· 

cezada devam edilmlttlr. Enişte 

tuğu anlaoılmıo ve kendisi MeOI' 
leket haetaneelne gönderllmitdr· 
Onun lçtn doroema bu ayı• 
24 anca gününe kalmıştır. 

ve kalnhlrader arasında müşte • Rüşvet Hadİ· 
rek bir tarlaya ekin ekmek 

yOzanden kavga çıkmış, o sırada sesi Mahkemesi .. 
eniştesi Balil'ln çektiği tabancayı 
almıya çalışırken tabanca ateş 
almış, Hlleeyin iki yerinden 
yaralanarak ölmOştür. Suçlu 
geçen duruı,maeında tabancayı 

maktul ile blrltkte çekiştirirken 
iki defa ateş aldığını ve nagınd 
tabancaların otomatik olduğunu 
böyle vak'aların her vakit ola · 
bileceğini söylemişti. Mıhke· 

mece vukuf ehline muayene 
ettirilmiş olan tabancanın va· 
zlyetl hakkında verllmlt olan 
rapor diinkll duruşma esnasında 
okunmuştur. Bnndı tabancanın 

otomatik olmadığı ve tetiğin 

bir defa Çl'ldlmeılle iki defa 
patlamasına lmkln bulunmadığı 
bildirilmekte idi. 

Daha eonra şıhld eıfatlle 

Çeome hükumet doktoru Bay 
Cevdet dinlendi. Bay Cevdet; 
tabıncanm iki defa patlamıı 

olmuına göre hadleenln bir 
kaza eseri olmadığını aöyledt 
Suçlunun vekili; şahld doktorun 
ıözlerlle verdiği rapor araımda 
mfibayenet bulunduğunu anlattı 
ve bunun teebltlni istedi. Bu 
mObayenetln halli için dava 
kağıtlarile rapor suretlerinin 
tıbbıadli mileaseeeılne gönderil· 
meei mahkemece kararlı,tırıldı 

ve durutmanın devamı başka 

güne bırakıldı. 

iki ihtilas 
Muhakemesi 

lhtllistan eoçlo Menemen es· 
ki tahsildarı Glrld'll bay H6· 
eeyln'ln durnşmaeına dftn Ağır· 
cezada devam edilmiştir. DdııkO 

duruıma esnasında iki tahsildar 
şabld eıfatlle dinlenmiştir. Bun· 
lardan taheUdar bay Halil, 
suçlunun ylğeni bay Ali tara· 
fından bir gO.n bir çıkm içinde 
ne kadar olduğunu bilmediği 

para ile bir lnallye getirdiğini, 
fakat bunları tahsil memornna 
verlb vermediğini görmediğini 

söylemiştir. Diğer şabld tahsil· 
dar bay Sadık'ta böyle bir pa· 
ra ve ir81lfye getirildiğini gOr· 
medlğlnl ifade etmiştir. Kararın 
tef blml için duruşma önO.mGz· 
deki çaroamba gflndne bırakıl· 

mıotır. 

- Zimmet Te lhtllb eore· 
tile 71 lirayı zimmetine ge· 
çlrmekle euçlu belediye batak· 
lık tahsildarı Bay Rıhml'nin 

dorutmaeına ddıı Ağırcesa mah· 
kemeslnde devam edilecekti. 
Fakat eoçlunan evelkl gün ha· 

plehanede kazaen bir iğne yut· 

lara alt arazi, çiftlikler ve 
topraklar dönOmlerl ne oluna 
olsun toprak tıhvlll verilmek 
euretlle h6kılmet tanfından 

letlmlAk olunabilecektir. 

lıtlmlAk edilecek topraklara 
verilecek kıymetler 1914 yılı 
vergi ve yoksa tapu kıymetinin 
dört katı olacaktır. Ba miktar 
bogdnkil kıymetinden fula gö . 
rO.ldrae bugOn kıymet 6zerln· . 
den moımele yapılacaktır. 

Ayol kanon projesine göre 
ileride hakdmet toprak ve la · 
kin üzerinde u~ratmak. Ozere 
bir göç bankası kurma~ eali· 
hfyetll olacaktır. 

Milli EmlAk dairesinde gör6· 
lecek bir iş için Bıy SırtC 
Rı11'dan riltnt almakla ıuçlO 
ayni daire muhaaebeciel 8'1 
Fevzi ile muamelAt memurO 
Bay T,,vflk ve dosya memorO 
Bay ~lyameddln'in doruşwal•· 
rına don Asliyectza mahke111eo 
sinde devam edllmlştlr. Dnnk4 
celsede bazı şahldler dlnlenıolf 
ve başkaca dinlenecek fab9' 
bulunmadığından gelecek dorOf' 
mada maddeiumumi tarafındt' 
iddia ıerdedilmek dzere durot' 
manın devamı ba12ka gilne hırt' 

kılmıetır. 

Beraet Ettiler 
Eşrefpaşa'da KAmll Paşa cad· 

desinde Birinci Sftleymanlf' 
maballeelnde oturan Aekerofl• 
Aziz ve Rızı, Arelanoğlo Şahi' 
Abidin 1 mularlle aoağıd_. 
mektubu aldık: 

Gazetenizin 3 kAnunotatf 
934 tarihli n6ehuının 6ç6ocf 
81hlfeelnln ikinci ılltunoodl 
her flçdmdz6n fotoğrafı koaulı 
(İatanbol'lu tık hııeıslar 1z11111' 
de tutuldular) ıerlevhab ~ 
yazı çıkmıştı. Halbuki adllyr 
nln tahkikatı neticesinde ma•., 
mlyetlmlz anlatılmıt ve tutul8' 
eşyaların bize aid olduğu an1'' 
şılmıı ve hakkımızda kaa.,.r 
muamele yıpılmaaına ıasol' 
gör61medlğlnden mea'i mubl' 
keme verllmlo olduğu içi' 
esbabı namustan ve lf fetıdl 
olaa bizlerin namuıam ...... 
vlkayeel için keyf lyetfn ayıj 
a6tunda tekzibini dileriz. 

Urla'da 
Fakir ve Yetim Ço· 
cukla .. a öğleleri Sı· 
cak Yemek Veriliyot1 

Urla 16 ( Busuel) Kaza.of 
halkevl binasında bugdnden ıd· 
haren 120 yetim yavruya muO' 
tazıman öğle yemeği verllmet' 

baelınmıotır. Bo itte ön•Y., 
olan kazamız C. H. F. erk.,., 

ile kaymakam bay Ltıtf 1, 9,I• 
kevi batkauı Bay Hasan fi 

kazamızdakl doktorlar, 111.-1' 
lfrolerl mis tık.dire şayandır..,. 

Bo yemek verme iti, 111e•· 
tebler kapınıncaya kadar ~ 
vam edecektir. Sayın halkı_, 
bu hayır lı:ılne yarıı yaP' 

caHna koomaktıdır. Kaymak•" 
Bay L6tfl, bu ueul6 Kııılbabf' 
nahlyHlle lekele n- a balleılodl 
tatbik sahasına koymak tol' 
çalıtmaktadır. Birkaç gOne ~·· 
dar kazanın bllt6n köylerto.I' 

bGUln yavrulara öğleleri ,,tıf) 
yemek verilecektir. 

Aydın Halkevinde 
Verilen Konferanstııt 

Aydın, 16 (A.A) - g,l~ 
evinin eıraya koyduğu koPfr 

ranelardın ikincisi dan ak ..... 
Bayan Cavide Cemli tarafıD.,-
verllmlotir. Mnzou uluıal ~ 
edebiyatı idi. Cavide QIP"'"' 
eekl ve yeni çığlardakl 'f,.. 
edebiyatını yabek bir a•l•r-1' 
tahlil etmltdr. 



lllllOlll!I 18 ŞUBAT 111111p1111U11 •mmı .ı ı . .ı. 11 ............ ııı .. ı. ... ı.ı.ııı mu um unııı unnıııul ıt.ııtıA D O ı!iııS:luıııııın.ıııııııııııııııııııııııııı ıııımııı n m nıııııı ıı nıııııııı ııı n mıınıııııııııuıı!ll!RllllllU!l.~.::~,,,m ... ~.ı-
i""'' "'"""""""""'": .... H ·"'' "'"·:"'""·:~: , :" ~ 1 z:& fJ ~_:«_ (j) #ı-3-FlA ~ ~..)\-r;ı 5± l 

~ Fransa - Italya Mac; arı L'azaıı: ~~~U~LAl\I 
Krezüs'ün Tüyleri Dimdik Olmuştu. Her iki l\façta Da ltalyan M~lli Tak~mı 
Dü ündü veMücevheriSatınAlınDedi Fransızlara 1-2 S!l!,ı He Galıb Geldıler 

Ş İtalya ve Fransa A ve 8 ho iki mOhlm maçın hütlin milli A takımları buglin (Dün) 

Keyhusrev'ln büyük İran 
tahtında bütiin kudretlle salta· 
xıııt eürdOğil, birbiri ardınca 

Yeni topraklar zaptederek bO· 
Yük lrın hudutlarını gittikçe 
hilyOttüğO, tacındaki Karaya· 
kutun esrarengiz bir surette 
1§lrıldığı bo esnalarda, J,idyanın 
ınubteşem tacmı da Krezüs 

taaıyordo. 

Lidya payıtahtı ( Sard ) he 
devrin en parlak mamüreletln· 
den biri fdl. (Agora) idmlndekl 
llluhteşem meydan ın etrafında 
(Zlbel) mabedioln mermer burç 
larlle Kral sarayının muazzam 

surları ytıkselir, bu meydanın 
ortasını da Ay, Güneş, hava 
nıahudlarının heykeli süelerdl. 

lif'le gOnee mabudu (Apollos) OD 

haeında duran güneş şuaı ha· 

llndekl alhn taç, güneş vur· 
dokça panl pml yanarak göz 

leri kamaştırırdı. 
Bir elinde balta, diğer elinde 

meş'ale tutan, helinde de bir 

kayış earılı olan hava mabudu 
(Teşup) ta bu meydanı sOellyeo 
çok cazlb bir zioettl. 

Haf tanın bir glinfi; bu mey 
donda pek hOyük bir pazar ko· 

rulurdu. Bu pazarda yalnız yt. 
necek, giyilecek şeyler değil, 
fakat en yilksek enn'et e'Betle· 
rl de teşhir edlllrdl. Daha doğ· 
rusu bu yer pazardan ziyade 

pek muhteşem, pek zengin bir 

paoayardı. Ctbnnın her tarafın· 

dan en nadide mallar, en nefis 

ean'at eserleri hep buraya ge· 

tlrUlp eatıhr. Sayunz deve. ka· 

hr kervanlara Asyo'nın her bu· 

ca~rndan (Sard) pazanna emtia 
taıırlardı. 

Tactan taca intikal 
Keyhusrev'in karayakutu ça · 

lındıktan tam sekiz ay sonra 

geue bir pazar günü, bo pana· 
yırın ".Mficevber ve elmas,. 

Batılan kısmında yumruk bil· 

YüklOğüode elmeiyah bir yakut 
teşhir edilmişti. 

Diğer batüo elma! ve mü· 
cevberledn ortasında bir güneş 
gibi parıldıyon bu nadıde mü· 

Cevheri bir söreD, uzun mücJ · 
det seyre dalıyor, bir daha 

ayrılamıyor, uz klaşıb gfdeml· 

Y0 rdu. Balk, burııda birike 
birike koca pazar eahaeının diğer 
k:ıeımlarını boşaltmış, tenha ve 
18 ız bir halde bırakmıştı. 

Bittabi halkan bu akım pazar .. ...... ımıı ......... ~ 

ANADOLU 

- Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Ba~yazgnnı 
llnydar Hüvdü ÖKTEM 

Uınuınt ncvriyal ve yazı işleri 
b16dü.rü: Kemal Talut KARACA 
İdarehanesi: ·--· 

C İzmir 1kinci Beyler Eokağı 
· Balk l~ırkası binası içinde 

l'lclgraf : 1zmir .. ANADOLU 
efoo: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ : 
Yıllı~ 1200, Altı aylığı 700, Üç 
Y aylığı 500 kuru~tur. 
•hancı memleketler için ııenelik 

•bone ücreti 27 liradlJ'. 
Ileryerde 5 Kuru:lur. 

GüM . == f;CÇmı~ nüshalar 25 kuru~tur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

- 3 - milli takımları dftn Roma'da tafsllltauı aldık, okurlarımıza saat 16,05 de Roma'oın Eoter· 
devriyelerinin de derhal nazan Sard) diye anılan ve sapsarı vr. Frınea'nın Ant~p oehrinde bildiriyoruz: naeyonal stadında kareılaştılır. 
dikkatlerine çarpmış ve anla· buğday başaklarlle bezenmiş karşılaşmışlardır. Dön radyo ile Roma - FranH ve ltalya Sıad; ebeınmtydl aylar<!anberi 
mışlardı ki, orada ender, geolş ovanın mühim bir kıs · yazılan ve hıber verilt'n bu 

emsalsiz bir mücevher teşhir mını muhtevi bulunan kana•· Kuliibler A rasındal{i mftbim maçı görmcğe gelen 
edflmektedlr. larla bezenmiş bir yerinde idi. on bloluce seyirci lle dolmuştur. 

80 haber, sür'atle bu gibi Gedfz'in IAtlf höklümlerle ak · JE .,1• 13~ ~ llal ledı• }d 
1
• • • Hakem; B"lçtka'lı meehur 

kıymr.tll mtlcevherlere çılgınca tığı bir yerinde "Zlimrüd Köşk,. 11 I,; :tı Bıy Beter llU. Franea takımı 
dfişkftn ve meraklı olan kral denilen ve Lfdya mlmariefnfn kalede Liyon&, bekler, Malı.ter 
Krezüs'c feal edilmişti. cidden pek güzel bir nümuneei f., h ) H l • D. T ) k ve Vaodarun, haf lar; srğfla 

_ Onu satan alın! addedilen bir de zarif kAşanesi Uf 0 eye I lİll Op 3Dllr8 Dflfur, ortada Verye, solda 

Diye irade etti. Fakat saray vardı kt Behbudi'nln tam ma yeni f"'j k Üst Ü r Yaptı.. Gabtyal, mu1\aclm1er; eağCian 
adarulara, bunun öyle pek te naeile kalbini avlamışll. _ itibaren Aeteo, Doar, Kubten, 

kolay birşey olmadığını anla BuradR yüzbln Ltdya altını, 1zmlr'dekl epor k.ulüblerl ara kımı hakem bay Muetafı, uat Bek ve Kellerdf'o teeek.kOI 

makta güçlük çekmediler. yüz cariye ile hakiki bir cennet ıındakl lhtUM, geçenlerde şeb lJ te Tılrk por · Göztepe A. etmlıtl. 

Karayakutun sahibi olan yaşamıı~a ve Udya'da Krezüe · rtmlze gelen idman cemiyetleri takımları hık.em bay Fehmi, ltalya mtlli takımı da eôyle 
İran tııcirJ, kabulü muhal, ten sonra eaadf'tlne gıbta edilen ittifakı iklocl umowf retel Ba eaat 16 da Buca • Altay A. idi: 
tediyesi deşvar bir ffat lele yegdne lnHn taoınmağa baş. yezld saylavı hay Halld'ln te· takımlara hıkem bay EHd lda Kıled~ Pno1.oli, helı.; Mas· 
mekte, ayrıca bir earay, beş lamışta. eebbiıeü ile halledilmte tdi. relerinde karşılıeacaklardır. keront, Monc~lya, haf lar! Vag· 

çif dik, yüz cariye, bin köle Krezüe'e gf'lince kara yakutu Ofto toplaoım futbol heyeti; Halk sah11rnda ıaat l O dı llynn, Serıui, Monlt:santo, mu· 

taleb etmekte idi. istediği para elde etmekle arhk hazinesinin liklere tekrar girecek olan Al· Türkspor · GOztepe A. talum hacimler; Serarl, S,.ranl, Me· 
miktarı lee yüzbin Udya altını bütün koieksfyonlarrnı tamarn· tay, lzmirepor, Şarkepor ve Jan arasında hakt-m bay Re~ad, hıça, Skspellf, Goavatla'dan 

ld' B dx üb K - • ha k bl ı ı saat 12 de Buca • Ahay 8. ı. unu un rezus e · lanmıı, addederek payanaız bir Türkspor · ulu erJnın; evve ce mütf'şekklldi. 

d 1 b L. takımları hakem bay Mustafa • 
ber ver ik.ler zamao ü~um· sevinç içinde buluyordu. seremoni yapılmak euretile 

l 1 dl d k ı idaresinde ml>aabaka J•pacak· 
daran tfiy er m 1 o muştu. Fakat felek; şu her saadeti waghib sayıldığı müsabakaları lardır. 
Maamaf ih, dOşOodil, taşındı, bahşeden, fakat sonra bükümefiz saymış ve daha ev· 

b k gene 1 mart cuma gftnft Al ancak 
eağ yumroğ'Uno aşma vorara : kendi mes'ut ettiklerini çeke· velkf mfieabakalar muteber 01• spor eabaeında aaat l O da Al 

- Peki, eatın alı01z! f k '- L d'l eni f iktiet"r" mlyen deni ele , bahtiyar ma. AIY 1 e Y u u tay · Şarkspor B. ta1umlan, 
De.dl. Krezüe't .. , mf'!s'ut Bebbudi'ye a~ağıdakl eeldlde trsMt etmlıtir. 11111 12 de Altay • Şerk~por 

:. saadetleri nisbetfnde öyle acı, Müubakalar; Alsancak ve Balk A. takımları, Hat 14 te ı~mlr· 
ZO.mrüd köşkQn 0 kadar kara ve karanlık bir eabalaranda devam edecektir. el!por . Bur A. tak•mlara ve 

yeni sahibi akıbet hazırlamakta idi ki, ÔoOmözdeki cuma gfioft yapı ıaat 16 da Altınordu . Türk 

Karayakutu dilediği şartlarla iblislerin bile daha elmdlden lacak mftnbak.alar şunlardn: spor A. takımları. Halk saba· 

Krezüs'e satan İran'lı Sehbudi bonon eevlnclle şehrldylo et Alsancak eahaeında eaat 10 BJoda saat 10 da Altıoordo, 
artık muteber bir "Behbudi meğe başladıklarına biç ı,Opbe da Şarkepor · lamirepor B. ta· Türkspor B. takımları, saat 12 
Ban,, olmu~tu. Hele kendisine yoktu. kımı hakem bay Hikmet, ıtıaat de lzmiupor · Buca talnmları 
verilen çif tliklerdeo biri {Altıu - Sonu var - 12 de ayol takımların A. ta· karşılaşacaklardır. 

240 -yen, özlemiş. 
Müştak: olmak, - 1. göreceği 

gelmek, 2. ışluomık, 3. kösemek 

4. ôksemek, ôylemek, 6. özlemek, 

7. özülmek, 8. tapeanmak; 

tapnwşmak. 

Milştagll - uğraşan. 

.Müştehi - ı. ağız sulandıran 
(mec.) 2. cimiz, 3. istek •eren, 

ietek uyandıran. 
Mi\etehlr - ı. adlı sanlı, 2. 

adsau almış, 3. ünlü. 
Müştell - 1. alevlenmiş, 2. 

atee almış, 3. tutuşmuş, 4. yan 

mış. 

Müştt:ll olmak - yalınlaomak. 

Mfiştrkl - yanaz. 
Mfiştemll - 1. içine alau, 2. 

kovrıyan, 3. earan. 
MliştemllAt - içindekiler. 

Müşterek - 1. com, (umumi, 
umum beyninde mfiı,terek man.) 

2. dönüşük (uöbetle kullanılan 
mflı,terek mal man.) 3. ortak, or· 

taklık, 4. ortaklaşa kullanılan. 

Müştereken - 1. kapçıra, 2. or· 

taklnşa. 

MnteeseJr; 1. çetin, 2. gfiç, :J. 
zor. 

Mütecaole, - 1. çulum, 2. hı::p 

bir türlü, 3. uygun, 4. yaraşıklı, 

yaraşmış. 

Mntecavlz, 1. artık (fazla 

ziyade man.) 2. aşan 3. aean 

(pek çok. mın .) 4. aşırı, 5. ao· 
kak (herşeyden fazla man) 6. 

aşkın, 7. aşkın tao~m. 8. atık 
(bet zıman tecavftte Amade, le· 

cavüztl adet edinmiş men.) 9. 

ötökfto, 10. cikgur, l ı. çoğı 12. 

geçen (aşan ve artık man) 13. 

Tftrkçe karşılıklar 

nobran, oopran (kaba · saba, mil· 
tecavlz, hahrşlke.n adam mao) 
14 ealdırao. ealdmcı, 15. ealgıa, 

l 6. earkantıhk eden, 17. tışkın, 

Mütecelll - 1. beliren, h!lll 

reo, 'l. görfinen, görüomüt, 3. 

orınya çıkan, 4. parlak. 
.MOteceesls - 1. arattıran, arao· 

ımcı, 2. çaşıt, ça~nt (casus man.) 

3 . gi~liyi arıyan, 4. kulağı delik, 

kulaA• kirlı,te, 5. sınıktıl, 6. sın 

çıl, 7. yaklıyao, yaklıyıcı. 

Mütecezzl - 1. ayralan, ııyrı · 

labllir (kabili tecezzi, kabili in · 
kıeam man.) 2. böHloebtlir, bölü· 
niir, 3. didiklenmiş, didik didik 

edllmi,, 4. doğranır, 5. ufalır. 

Mütedahil - }. blrlbirine geç· 
miş, blrtbirlne girmlo, (girift mın.) 

4. iç lc;e geçmlf, 5. kalmış, (teda· 

hfllde kalmış maaı hıkk1nda) 6. 

ödenmemlt (tedahtllde kalmı~ man. 
MCltedavil - 1. alınıb Terilen 

2. dolışan (haber n şayıa bak· 
kınd1t) 3. dönerge, 4. elde dönen, 

5. geçen geçer «akçı bakkındu 

6. kollanılaıı 

Mfitedehhlı - firkmiiş 

MOtedehhlt olmak - 1. ol· 

goeanmak, 2. Orkmek 

Mütedenni - 1. ıeağılamıı, 

2. aşağılayan, 3. düşen, dOşklin· 
leeen, 4. geri giden, 5. gerileme, 

6. gerileyen 
Möteelllm - 1. acı çekmit, 2. 

acıklı (ioeaoı tavsif te) 3. acıyan, 

4. mundu, 5. taeah, 6. üz(Umüı 

Müteelllm olmak - l. açır· 

ganmak, 3 . . danlannık, 4. kaygı· 

lınmak, 5. sıkınmak, 6. tarıl· 

ganmak, 7. taaalaomık 
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11· öoQrtmek, 12. ölkftnmr.k, 13. 

eQrftomek, 14. ozuımak, 15. üçeı· 
mek, 16. OğQrtmrk, 17. yer•ı.ı· 

mak. 18. yarıımık, 19, yeni~mek. 
Müeabaka mftk&fatı, ôndül, öğ 

dftl. 
M Qeademe, - 1. çarpışma, 2. 

çatıoma, çatma, 3. dağar, (harp, 

cidal mao.) 4. doku~, tokuşma, 5. 
18DÇIŞ. 

Mdeademr. etmek, - 1. beriı· 

mek, 2. çarpışmak, :.t çahımak, 
4. çatmak, 5. dokutmak, 6. tkeş 
mek, 7. leleşmek, 8. to"uımık, 
9. vuruım•'· 

Müeadf'!re (etmek) 1. kıetamak 
2. yazgormak. 

Prtn adlf, tftş. 

Mösadif olmak, - 1. dOş gel• 

m~k. düş olmak, 2. kareılımık, 
3 . tüş olmak, 4. oçramak. 

Milhhhar, - l. boyun •erici . 
2. ele geçmlt, ele geçirllmlı, 3. 
tutulmuş, 4 . yakalanmış. 

MilHbbar etmek, - l. hasır · 
mak, 2. ele geçirmek, 3. eoklın
dırmak, 4. tutulmak, 5 . yakalan · 
mak. 

Müsabbir, - l. bftydlü (me<:) 
2. çeken, çekici (eehhar cazip 

mau.) 3. gönftl alıcı \dilf irlp moo) 
4. . ıoklaogıç, ıoklongıç. 

Mftsehblr, - 1. bftyOltlğ 2. 
elverişli 3. irülfiğ, 4. kolıY., 5. 

nyguo, nyıun gelen, 6. yardım 
,eden 7. yer~k. 

M ftsald zamanda yapmak, oğ· 

rulamak. 

Mfllaleba {mft1a1Aba), -

rış, 2. barıtık:, 3. kutut. 

M6aaleha etmek, - l. 

ı. bı· 

btığın· 

Oyuna İtalyau'lono hücumu 
ile başlındı ı Daha ftçüocQ da· 
itikada ltalyan'Jar Mebnça'nın 

ayığından tik golft yapmağı 

muvaffak oldulor. Bu gol Fren· 

eız milli takımı oyuncularına 

fena teılr dmrlde bereber gO 

zel oynl'dıJar, fakat ilk dakika· 

da yapılan bu goltio sinirlerde 

hıisıl ettiği teeir netlccfl olarak 

Mebaça'nıo ayağından l 5 inci 
dakikada ikinci golü de yaptıler. 

Franeı~ mtlli takımı oyun· 

- Sonu 6 ancı yözde -
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mak, 2. barışmak, 3 . lıarlaımak, 
4 llteşmek, 5. eanlaşmık, 6. uz · 
laşmak. 

Müsalebıı 

barışmış. 

etmiş, 

Müealemct, - 1. 

2. hay.ol, 3. ilh·eme, 
çinme, 5. yaraşma . 

- barı;ık, 

banşıklık, 

' · iyi ge· 

Mnealt>ha tC!!h eımel:, - Ul· 
ıeltmek. 

M ÜHffiıhı, ı. ıaldırıemı· 
maılık, ( kn!d~terı aldırmıır.lık <'e· 

mek lcab P.dP.rae de l:clkın kul· 
lanı~ı böylellir.) 2. boşlıı ıe, S. 

genezllk, 4. gcvşf!İc tutma, 5. 
görmemrzlik (uldırmamazlık gibi) 
6. göz yumma. 

Musamahacı - ı. alJırını1ao, 

2. geveck, 3. gliz yuman 

Mü amaha etıoek - 1. aldır· 

mamak, 2. bo~lomak, Ş . ~r"çher· 
mek, 4. gevıek davranmak, 6. 

görmemezliğe gelmek, 6. g6ı 

yummak, 7. ôtkermdc, 8. yum1Dak 

Mihamete - 1. gece top,lıın· 

tı111, 2 konuşma, konu~up görfto· 

me (geceleri olan) 3. 11uğdıç, 4. 
siirc6k, 5. sOrçek (gece eobbetl, 
eobbet alemi mın .) 

Mfiearat (etmek) - 1. evlı;mek, 
2. evmek, 3. hlşmek, 4. et;ğirt· 

mek 

MOeattah - l. aya, 2 . . calpak, 
3. caypak, 4. dölek, 5. düz, (ı. 

ıııdam, 7. fJJ'lla, 8. tekle, 9. tekiz, 
10. f.HSl 

MO.eavıt - l. beAdetllk, 2. 
bek:taıhk, 3. denklik, 4, daılnk, 
5. katarlık, 6. teAlı, 7. ıenğdlk, 
8. tenğllk, 9. tlğlıllk, 1 O. tlkiz· 
ilk, 11. tlndeşllk, 12. tlnllk, 13. 



Silahsızlan-
a Nekaratı .. 
Londra 17 (A.A) - Talebe. 

önünde bir nutuk lrad eden 
bay Hendersou demietlr ki: 

- Sllıihları bırakma konfe· 
ransınıo movaf (akıyetle netice· 
leneceglnden eminim. Silahlar 

ne mertebe azahrsa harb teh· 
ilkesi de o nlsbette azalacaktır. 
LAkin bilhassa muhtaç bulun· 
doğumuz şey · aıane•i} terki 
tesllbıt maneviyatının tıdllidlr. 

Zf ra bizler pek eskı askeri 
an'auelere bağlıyız. Bizlerin 
ocodsel bOyük bir camiaya 
mensob bolundu~umozn idrak 
etmemiz IAzımdır. Bo f lklr 
yayılmalıdır. MohteUf Olkeler 
Bt'asındakl talebe ziyaretlerini 
pek mühim görftriim. 

Kınık Gençler 
Birliği Çalışmaları .. 

K1Dık'tan yazıt.yor: 

13 Tarihli ANADOLU gaıe· 
lesinde Poyracık haberleri ara· 
ıııuda Altıotepe Gençler birliği 

secimi yapıldığı da yazılmakta· 

dır. Altıntepe Gençler blrUğf 

Poyracık'tı değll, Kınıktadır. 
Altmtepe Gençler birliği, hal· 

kın irşadı için kendisine bir 
okuma odası verilmesini iıte· 

mlştl. Birliğin bu mdrıcntl 

Qzerlne eski fırka blnHı, okuma 

odası olarak birliğe verllmlıtir. 
Bonon '(berine lreat kolunı 

beşokutan Bay Nazmi Aksan 
ile okotanlardın Bay Moıtafı 

ve Bay Zfya seçilmişlerdir. Genç· 
ler birliği, bu hususta yudımda 
hulonon nebiye madara Bay 
Şflkra Sezgin ile belediye baı · 

kanı Bay Hüsnü Arkana, baı· 
okutan Bay Nazmi Aksan'• ve 

o ulanlardan Bay Mustafa ve 
Bay Ztya'ya teıekkfi.r etmektedir. 

Borsa 
••••• 

Boreadı dflnkil dzUm ve za. 

hire &atışları aşağıdaki tekil· 
dedir. 

nznm Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

146 Kooperatif 12 50 13 25 
44. S. Sdleyma. 16 50 18 
18 Vltel 13 13 
15 Y. Konyo 14 50 14 50 

7 Leiı Reciyo 15 50 15 50 
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Zahire Satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

9 Buğday 5 5 
151 Arpa 3 625 3 75 

9 Kendir to. 4 25 4 25 
9 Soıam 11 11 

1028 palamut 195 425 
70 pımok p. 45 48 

u 

İohl11rlar İzmir başmftdClrld· 
ğdnden: 501 

Darağaç ambarında bulunan 
, 29 dane bot ıarap fıçıeı ile 20 

beygir kuvvetinde mazotla mft. 
teharrlk bir motör ve bayraklı ' 
tereıneelnde bu motöre alt le· 
neke 2.3.935 Cumartesi gftnil 
saat onbeşte pazarlık soretile 
satılacaktır. İateklllerln depozito 
paralarlle o gtın lzmfr f ohlear· 
lar başmddürlyedndekl komla· 
yonı ve bunları görmek dzere 
yazılın yerlere uğramaları. 

18 21 24 28 , 
Fotoğrafçılık 

•• 
Makinelerinızi 

Filimlerinizi 
Camlarınızı 

f otoğrar kqıt, kart ve fotoğ· 

raf malzemenizi bizden alıoız. Her 
çqit amatör iıleri kabul edilir ~e 

------------- en iyi cinsten k4Aıt kullanılır. 
12 k. 45 48 

Italya-- Fransa Atölyemizde 
Maçları. Müeueaemizin çektiği foto~. 

.l raflar, kart postallar ve ağrandia. 
- Baıı 5 inci ytlzde _ manian t vsiyeden milıtağni gö· 

coları 20 inci dakikada solaçık· rdyoruz. 
ları Keller vaıtaelle ıeref eayı· Ucuz, gflzel, 7,evkli, te-

lzmir ikinci icra 
memurluğundan: 

Açık artırma ile aatılacak 

gayri menkultın ne olduğu: 

1 - Comıo•aeı Kocakır mev· 

kllnde şubat 325 tarih ve 

1880-318 ve 319 sıra oumı· 

r11ında kayıtlı ıarkan kendi 

tarlan ve Niyazi tarlası, garben 

tarlkilm, şlmalen irim, cenoben 

blraderl SOleyman ve valdeel 

tarlılarlle mahdod ( 31704. ) 

metro morabbamda olup hey· 

eti umumlyeei 3450 lira kıy· 

metinde mOfrea bağ. 

2 - Cumaovaeı Kocalur mev· 

kllnde şubat 1325 tarih ve 

1881 - 320 sıra numaralı şar· 

kan Siileyman, garbeo ve el· 

malen sahibi eenet ve ceouben 

vereeeden Zeyneb bağile mahdud 

(6433) metro murabbaında bu 

lunan müfrez tarla heyeti umu· 

miyesl 700 lira kıymetindedir. 

kanun ahk&mına tevfikan beş 
sene zarf1nda ödenmek üzere 
&atıf geri bırakılacaktır. lı:ıbo 
gayri menkullt tlzeriade her· 

hangi bir eekllde hık talebinde 
bulunanlar ellerindeki reımi 

vesaiki ile birlikte ve yirmi 
gün zarfında dairemize mGra· 
caatları lazımdır. Akel bılde 

hakları tapu slcllllnce maltlm 
olmadıkça pıylaşmadan hariç 
kalacaklardır. Satıı peşin para 
iledir, y6zde iki buçuk delil· 

llye harcı milıterlye alddlr. 
Mözayedeye lıtlrak etmek isti· 

yenler oartnameyl okumuş, bun· 
ları tamamen kabnl etmlo ıd 

ve itibar olunurlar. Mftzayedeye 
iştirak için yüzde yedi buçuk 

temloıt ıkça&ı veya bankı te· 
mlnatı ibrazı zaruridir. Dıha 

fazla malumat almak lstiyenler 

934- 44.82 dosyaya mfiracaat 

edilmelidir. Şartnamenin 9 ·3· 
935 tarihinden itibaren berke· 

sin görebilmesi için açık ha· 
lundoruldağa iSAn olunur . 

Otobllsclller Birliğinden: 

Benzin Alınacak 
eını yapmaktı geclkmedil~r. Fa· miz, çabuk, taze iş ve Ege mıntak111 bdUin motorlu 
kat birinci ve iki ncl devrede al ·ı · 

ipotekli bulunan iki kıt'a bağ 

ve tarla 11tıhğa çıkarıldı. 81· 

rlncl artırması 20 ·3 · 935 ta 

rlhlne mtleadf f çarşamba gftnü 

saat 11 de dairemizde icra edi· 

m zeme ı e &J Yörllk arabalar1nın bir ıenellk 
baıka gol yapılamadı, iki ta· Hamza Rftstem 
)um da sıkışık vaziyette ve çok benzini ihale edilecektir. Benzin 
açılmıyarak gol yaptırmamak Emirler Çarşısı lecektir. Bu artırma gayri men bir yerden alınacaktır. Gerek 
azmlle oynadı, Neticede ltıl \..._ ________ , ___ .,)/ kule tahmin olunan kıymetin mevcud kumpanyalardın ve ge· 

yan'lar 2 1 golle gallb gelmlo Kurultay Başkanı· yılzde yc:tmto beıtnl tutacak rek hariçten bo lıl yapabilecek 

oldolır · 8 d 'd d d b d 1 'ldl ı kd• d isteklilerin kapalı r.arf ueullle mız ur ur a. erece e e e ven ğ la ır e 
Fransızlar, çok teknik oyna· Kardiçalı hanında Birlik boy· 

en çok artırana ihale edile 
mıkla beraber gol çıkanma· Bordur, 17 (A.A) - Dan rukculomoa blldfrilmesi. Zarf. 
dıl ı 1 1 d d h 11 d K 1 b L cektlr. Akel halde en çok ır· e~ 

ar. tı yan ar an a ı güzel eaat e uru tay •o•anı ler 19 Şubat Salı gOnQ eaat 
oynıd lar Franı z milli t L General Kazım Özalp ile ku· hranın ıaahhddft baki kalmak 1 

• 
1 a&ı· ikide açılacaktır. En mft&ald •e 

mında ee11 oyuncular araeında ruhıy ilyelerlnden Haydar ROş· ıartlle eatıı:ı on bee gOn daha 
değlofklllder yapılmıştı. Mağhl· dG, Rıelh, Halid, Hayri, Maz. uzatılarak ikinci artırması en iyi teminat gösteren tercih 
blyetin bu de~fşmelerden llert har Mtlf ld •ehrlmlze geldiler. edilir. (441) 13, 14,15, 17, 18 

v 6 ·4: 935 tırlhlne mOeadlf co· 
geldiğini söyllyenler vardır. Uluenlnde bir çayımızı içerek ltalya Aska.r Göuderdı· 

F 'd Lt F marteıl g6o0 eaat 11 de gene " ·' ransa •• maç: ranea Te Antılya'ya hareket ettiler. 
İtalya milli B takımlın Fran· dairemizde icra edilecektir. Bo Roma, 16 (A.A) - Havu 
ea'nın Antep oehrfndekl stıd da lenler pekçokto. Buradı yapılan artırmadı dft yftzde yetmfo he· doğu Afrlkaeını dç mlllı tabu· 

karşılaştılar. Bo mdhlm maçı mtl!abaka da 2· 1 İtalyı milli şlnl tutacak derecede bedel ve· ronun gönderilmesine karar ve· 
görmek için Parlı'teo bile gf'· takımının galibiyeti ile bitti. rilmezee HhO 2280 numarah rlldiğlni haber almıştır • 

.................. İlllil ...................................... , ...................................... . 
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----------------------------------tüzfinl6k. 

Müsavi - l. beğde11, 2. bir 
3. bekdeo, 4. denk, 5. denk.dek, 

6. endes, 7. eş, 8. eılngen, 9. 
eşit, 10. katarlık, l 1. keptiğ, 12. 
koşa (deha çok mQvazi mın.) 13. 
tep, 14. tay, 15. tenğ, 16. tenşl, 

17. tekiz, 18. tOok. 

Müsavi kılmak - denkleştirmek 

Müea•l olmak - 11 dftz gel· 
mek, 2. köntllmek. 

l\f fisetldes - ıltıh, altılık 

Müsekkin - l. uyoştorocu, 2. 
yatıştırıcı. 

Mnsellıih - 1. earığ, 2. olomlı 8. 
tolumluğ. 

Müselles - 1. kıkaç, kıykaç 
(üç kaşeli baş örtGsü man.) 2. 
eondak (verev man.) 3. üç bucak, 

4. üç bucaklı, 5. Qçkül, 6. flçUl, 
7. fiçüz, üçtızln. 

Müselsel - 1. artarda, ardı 

ardına, 2. birbirine bağlı, 3. sıra· 
vardı, 4. sırtı sırtına, 5. olmama, 
6. ul m ulam, 7. olaşı. 

Moehll - eilrgn. 
Müskfr - 1. içki, 2. tuteğan 

&ilci. 
MOskJrat - içkiler. 
MOetağol - 1. dileksiz, 2. tok 

gözlfl. 

Miiatağnl etmek - bıyıtmak. 

Müstakraz -1. borç alınan, borç 
alınmıe, 2. borç Terilen, borç ve· 
rllmle, 3. ödfinç alınan, adnnç 
ahnmış, 4. ödOnç verilen, ödftnç 
verilmiş. 

Müstakrlz - 1. borç alan, 2. 
ödOnç alan. 

Müstantik, 1. sorgucu, 2. BU· 

rakçı. 

Mftetekrlh olmak - arbyın 

olmak. 
Mdetevl - 1. akkın, 2. ak· 

kon, 3. dölek, 4. dtız, 5. toptak, 
6. tiis. 

Mlletevll - &algın. 

Mllıabehet - 1. benzeme, 2. 
benzerlik, 3. benzeylo, 4. okeıyıı. 

Maşablh - 1. bektao, 2. ben· 
zer. 

Maıablh olmak - ı. benze· 
mek, 2. okıamık. 

MGşafehe - 1. ağız ağıza ıöy· 
leome, 2. ağızdın konutmı. 

Maoıhede - 1. bakı, 2. görftm, 
3. gözle görme, 4. tallamı. 

Müııheie etmek - 1. asrımık, 
2. görmek, gözle görmek, 3. tı· 

nımak. · 

MOııhade olonıbllen - Belgii· 
lOğ. 

Mtıııhhae - 1. buluğ, baldo~, 
2. bung, bunok (bir şeyin md· 
şahbası, mdcel8emf; perıonnlfica· 
tlon mıa.) S. sinlik. 

Müşahit - 1. bakışgın, 2. gö· 
ren, gözle gören. 

Mü,ateket - ı. birlik, birlik· 
teUk, 2. elblrllğf, 3. gupbaeık, 

4. knbaoma, 5. ortakhk. 

Mfteareketen - 1. birlikte, 2. 
ortaklaıa. 

Maeııa - 1. parıldıyın, pırıl· 
dar, 2. pıtıltılı, pırıltılı, 3. parlıyan, 
parlak, (. yıoaağlı. 

Moıateme, - 1. ıtııma, 2. 
eöğdşme. 

MO.ıavere, - 1. cıngı, 2. çat· 
kı, 3. daoışık, 4. geneş, 5. gen· 
geç, gengenş, 6. keneı, 7. keneı, 

8. kengeç, 9. ldnış, kineş, 10. 
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tınıo, tanışık. 

Mtııavere etmek, 1. hao · 
başa vermek, 2. çöptefmek, 3. 
danıımak, 4:. geoceımek, 5. ite· 
nejemek, 6. keneşmek, 7. iten· 
geımek, 8. kenlımek, 9. könii· 
lösmek, 10. öğleşmek, 11. tanıt· 
oık etmek. 

Mfişulr, - aygoçı, 2. danı 
tılın, 3. Jınışman, 4. lnaç, 5. 
(nığ, 6. inak, 7. keneıçl, 8. ki· 
neeçl, 9. tanıtıkçı. 

Mdıekkel, - 1. cotılı, 2. dızman, 
3. görgem, 4. göııerlşll, 5. iri 
yan, 6. ôtelekçl, 7. ıatafatlı 

Mfteıemmes - 1. çoğaç, 2. 
gftneo görmftş, gftneşe gaeterllmlo, 
S. gGneoll, gtlnlftk gftneşllk 

Mftı:ıeneı - 1. ınlıoılmaz, 2. 
beUrrılz, S. çalpak, 4. çapraıık, 
5. çepreofk, 6. cetref il, 7. dola· 
ıık, 8. kırgaşı, 9. kırııık, 10. 
kırma karıı, karma karııık, 11. 
ıomurtoğ (ne netice alıca~ı) 

Mftıevvik - 1. çeneçl (lğva ve 
iğfal edici man.) 2. gıvcı. kıvcı, 

3. komltıan (dalma tahrik eden 
man.) 4. an ayak, 5. tınratguçı 

Mftollk - ı. acıyan, 2. bağır· 
eak, 3. bakıraak; 4. seven, 5. tımı· 
ğor (compatl11ınt man.) 6. yavaş 

Mdıf lkaae - 1. ağdık, 2. 
ağır, 3. e•gq, 4:. çetin, 5. engel 
{mlnfa) 6. gdç, 7. kadır, 8. kıt· 
rak, 9. kıyın, 10. earp, 11. tera, 
12. zor 

Mdşkillt - 1. baçanz, 2. 
boear, 3. çaparızlık, 4. engel, 5. 
gfiçlftkler, 6. tıdığlığ, 7. zorluk 

Mftşldl4tla - }. gOcftn, 2. 
gOçlOkle, 3. zorlukla, zoruna, zor 

zoruna 

MüşkllAteız ı. bunsuz, 2. 
kolay 

MOşkll görmek zoroneamak 
zoru o somak 

Mnıkllleımek - 1. ağırlaşmak 
"vehamet kesbetmek mın.w 2. 
çatallaşmak, 3. çetlnleımek, 4. 
gGçelşemek, 5. pftrGzlenmek, 6. 
ıarpa sarmak, 7. zorlatmak. 

Mftıkllleotlrmek - 1. gO.çleş· 

tlrmek, 2. kınaldurmık. 
Maıkll mevkide kalmak - 1. 

bdkelemek, 2. &alpramık. 
Mftşkll mevkle koymak - Kı· 

sırlamak. 

Mftıkll peıend - 1. beğenmez, 
2. çertevill, 3. gtiç beğenir, 4. eı· 
nameık, 5, ılvfllm, slyllm, 6. yer· 
çil. 

MOıkil pesentllk etmek - l. 
be!enmemek, giiç beğenmek, 2. 
dalbazlamak, dılbızlamık, 3. f r· 
delemek, 4. kıdalamak, 5. sınam· 
sımak, 6. sınamsımık. 

MO.şmelz - 1. a11k1 2. çatık, 

3. dftrO.k, 4. yaz boroıtoran. 

Maşrlf, - ı yaklıımıe, 2. yuı 
totmoo. 

MOırlf l harab, - 1. çağıak, 2 
kağıak, 3. kağşak, kavşak, 4. eö· 
ztık, 5. yıkılmığı yüz totmao. 

Mdşrlfl hırab olmak, - ı. 

çağıamak, kneımak, 3. y1kıla· 

yazmak. 
Mftotak, - 1. çıkmıf, 2. tü· 

remle, 3 dreme, Oremlı {ftremek 
çabuk yetişip yapılmak, kesretle 

hAsıl ve mOnteolr olmak.) 
Mtııtlk, - 1 can atan, 2. gö· 

receğl gelen, 3. kıçalo, 4. özll· 

İzmir Beledlyeıdoden: 
1 - Belediye akarından :,: 

Ura bedeli mobammeall HıllOI 
ağa çaro1&1nda 2 N.h dükUoııı 

senelik icarı belediye bııkitlP 
ilk kalemindeki şartnamesi ve( 

hile 28.2.935 perıembe gaoO 
açık artırma ile saat 16 d• 
belediyede mOteşekkil aruroı• 
ve eksiltme komisyonunca tbılt 
edilecektir. Bu kira lılne iştir•~ 
için 5 Ura muvakkat temi aıtl• 
ıöylenen gGn ve ııaate kad•t 
belediyede artırma ve ekeUtıtıt 
komisyonuna müracaat olunllt 

2 - 217, 75 lira bedeli ~t 
ılf ll Salih dede mezarlığıııdl 
polis Abidesinin iki tarafınd•~1 

mıll satıhlarda pere dıvarı 1' · 
pıİmaeı lıl belediye baıkttlbll~ 
kalemindeki şartnamesi ve ~t 

şifnamesl veçhUe açJk ekeUtOl1 

fle 28·2·935 peroembe gii"' 
eaat 16 da belediyede mütt 
oekkll artırma ve ekelltme kil 
mfsyonunca ihale edllecr.kdt· 

Bu fee lıtlrak için 1 7 Ur' 
muvakkat teminatla ıöylene' 
giin ve ıaıte kadar beledtyed1 

ırtırmı 'Ve ekelltme komlsyır 

nona mQracaat olunur. 
3 - 219,48 Ura bedeli kt 

şif li Köprü mevldlnde yıpıl 
makta olan parkın orta pırıel 
lerl kayaluının kırılması ıl 
belediye başkltlpUk kaleJIJfll 

deki oartname ve keşlfnaJIJJ 
veçhlle ve açık eksiltme tJI 
28·2·935 pertembe g6nd st'1 

16 da beled1yede milteoek~ 
artırma ve eksiltme komlsY" 
nuncı ihale edilecektir. Bo I~ 
letlrak fçfn 17 Ura muvak~1 

teminatla söylenen gdn ve fi 
ate kadar belediyede artıroı' 
ve eksiltme komisyonuna oıO 
racaat olunur. 

4 - 388,12 lira bedeli k' 
ılf il postacı Ali ıokağının flJ 
111 Rlfatpııa ve Mısırlı cadd' 
leri ıraııında mevcut çıkıot11 

kayıların kesilmesi ve srJ 
metre murabbaından ibaret lı' 
lonan bu yerin imali lef bel' 
diye başk4tfbllk kaleminde•

1 

tartname ve keolfnım~sl veçhi~ 
ve açık eksiltme ile 28·2·95 
perşembe g6nQ eaat 16 da lı' 
ledlyede mOteoekkll arur'1" 

ve eksiltme komisyonunca lb•~ 
edilecektir. Bo iş«' iştirak i~ 
30 lira muHkk.at temln•1~ 
söylen~n gdn ve saate tıd-' 
belediyede ırtırmı ve eksflll~ 
komleyonuoa müracaat oloo0~ 
5- 742,81 lira bedeli mob• 

menell gazi mektebi cbarıodl ,. 
Cel4l Bayar caddeılnln ıol ~ 
mmda 54 numaralı ad•"1~ 
594,25 metre morabbaınd_. 
4 sayılı arsasının millklyetf 11~ 
ledlye baıkltlpllk kalemtnd~~ 
şırtnımesl veçhfle ve açılı ıt 
tırmı ile 28·2·935 pe~eoı~ 
gGnd eaat 16 da belediye 
mdteşekkll artumı ve ekılUıı'e 
komisyonunca ihale edilecek1~ 
Artumıya lıtlrak için 56 1~ 
moV1kkat temlnıtlı ııöylell 

ae 
&Gn ve saate kadar beledf Ye 
artırma ve eksiltme koı:ole1" 
nunı müracaat oh.ıJJur. 

1'' 
6 - 1100 Ura bedeli ıısd 

hammenell doktor Mustal• . c• ~ 
deılnde 63 numaralı ad•";ı 
44:0 metre morabbaındıkl ıl 
numaralı arsasının millklf;~. 
belediye baıkıtlpllk kaleı:oiO ~ 
ki eartnımesl •eçblle \'e ,çıı:ıt 
artırma ile 28 2.935 peışesı' dt 
giinti saat 16 da beledfye t 

mdteşekkll artırma ve etsil';,. 
komisyonunca ihale edilecek gS 
Arbrmıyı lıtlrak tçlo e· 
lira muvıkkat teminatla ,ö~e' 
nen gtln ve &a&te kıdır ~" 
diyede artırma ve eksiltıoe 

1 ot· misyonuna mOracaat o oıı 
8
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UmlUlmô Haırpte Tüırlküye 
de OngöDüdğ CaslUlsDaıroa 

---~~---=~~--iiijii--~-----:-:,:--~--=--:-1 
Yazan: Conl Bohan 

ı Tefrika oumaru•.80 

• 
Amerikalı Casus Tatlı Tatlı Gülerek 

Anlatmıya Başladı .. 
lliıar'ın burada gördGğft o 

laıQbtellf tara n ılvelerle H· 

dakı lıtiyerek, yalvararak btl· 
tin cadde boyunca insana re· 
1•kıt eden dilenci siirDlertnl 
hıyıtında ilk defa göriJyordu. 
Bllenklron ve Rfpr bunlara 
kırtı onlan acıyan birer ıey · 
Y•b roUinfl oynadılar. Hepsine 
'•daka vermek icap etse her 
•dıQJ baıında durmak n ıada· 
ka Tere nre birer oğulla ha· 
llnde çıkan niyazUr temenni· 
ler arasında bu kalababğı geç· 
laıek mecburiyetinde kalacak· 
1ll'dı. Bir kahnye girerek kah· 
•e içtiler. Bir dilenci geldi ve 
••dıka istedi. Bir kabveye gi· 
rerek kahve içtiler. Bir dilenci 
geldi n udaka istedi. Şimdiye 
kadar Bllenklron'on ciJzdıoı 
dalma kapalı kalmııtı. Beş ku· 
ruı çdtararak dilenciye verdi. 
Dil~ncl de iki kuruı kendisine 
ılıkoyınk Oç kuruşunu lıde 

eut ve birçok ta dualar oku· 
du. Blleaklron da mtltebaldıinl 

derhal gene cebine yerleıtfrdi . 

Ba bal; Rl .. r'a pt>k garip 
görGada ve 1fmdl1e kadar par• 
bosan bir dilenciye rHtlamadı · 

ğını Bllenklron'ı anlattı. O; 
hiç ıee çıkarmadı , biraz sonra 

kahveyi terk.ederek liman tara· 
fına gittiler. Sahil boyunc. kfl· 
~Clk hacimde birçok çektirmeler 
ııralanmıoh . Bunların içinde 
ancık bir-iki taneıi dıha bG· 
ytlklfl. Bunlar el'velce her za. 
QllD Adalar denizinde bocala 
yıp duran ve meyva taoıyan 

earapuryalar gibi idi. Kullanıl· 

IDadıklarından perltan bir bal 
lktieab etmlı gibi idlltr. Onlar· 
dın birinin ônftnde durdular 
Ye içindeki adamı ıeyretmt>ğe 

hııladılar. Bııında ipten örül· 
IDftş gecelik bir bat1ık nrdı. 

GGıltırlnl kaldırdı, bir defa 
kendiılni seyredenlere baktık· 
tan IOnra tekrar fıfle mefgol 
01mağa baolıdı. 

Bllenklron ona nereden gel· 
dl~ul ıordo ise de o, blrıey 
•olamadığını anlatmık için ba 
tını ıallıdı. O sırada bir Türk 
P01tıl; yınlarına geldi ve t6p· 
heıt ıOpheli onlara bıkmığa 
bıtladı. O zaman Bllenkiroo 
P•ltoeonun önOoil açıı . Göğıııftn 
dekt tlrld polisin gözOne llltloce 
••nkı blrtey oJ nıut gibi mıh· 
c?P oldu ve onları selAmlıyarak 
tıtu. Gemici ile glJr6emeğe mu· 
•affak olımsdığıudan d61ayı 
811euktron ona kf!odl eiyab si · 
hrafarındın fiÇ taDt>&Jni attı : 

- Eğer beolmle koouşımı· 

Y~rıınıı ılgara içmesini de bil 
~1Y0r değilsiniz ya? Diye gt-ml· 
cıye tık ld 1 ı. 

Adamcağız dıhı elgıralır ha· 
••da iken onltrı yakaladı ve 
gGld6; ıonra ıigarıluın birini 
~ekrar Rlıar'a atta. Sigara kal 
arım ftzerloe düı,ıtO ve müsteh 

•• b ı lr tekilde ona bıkma/(• 
baılıdı . 

d - Keyf ehil elbet onıı yer· 

8
" 1 bldırır, dedi. Rloar ve 
ilenklroo gul döndüler. O 

'"•dı bir pollıln• sigarayı yer· 
df"Q k ld . le ı ırırak kalpa~ının ıçine 

0 Ydutana gGrdOler. 

Jll•'-rlr, Tftrk dOımanbAı · 

----------
na ait ıeblrlnl dökmek maksı· 
dlle her satır başında bir takım 
adi ve iğrenç lf tlralırda ha· 
Jonmaktadır. Tllrk polisinin bir 
ılgara için ıereflne naklıe ge· 
tlreceğlnl hiç kimse aklından 
geçirmez. - ANADOLU ] 

Yokoılıı bir sokaktan geri 
döndüler. Sokakta portakal 81· 

tan bir adam vardı. Bllenkiron 

portakal yı~ınını karaştırdığını 
gördOler. Bllenklron; iki porta· 
kil seçti ve tablanın kenarına 

koydu Fakat o anda eahcı hiç 
onlara bakmaksızın derhal o iki 
portakah da diğerlerine karış 

tardı. Bilenklroo; Rlear'a döne· 

rek: 

5 

Dahiliye Mfttehassısı 
İkinci Beyler ıokak No. '5 Beyler Hamamı karşısında .. 
Öğleden sonra :l - 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

TELEFON : 3806 

Bornava satın alma komisyonunda iha· 
leleri yapılacak olan asker ilanları 

Buruna A&kr.ri sa. al. ko. dao: 

Gademirdekl kıt'a ihtiyacı olan 32000 kilo arpaya talih çık· 

mımıştır. Pazarlık surrtfle 20.2.935 çarşımba günO saat 11 de 

thalrsl yapılacaktır. l stekllluln muvakkat temlnatlarilc birlikte 

Buraandkl aakerl komlıyona mtlracaatlart. 495 

o 
2 

1 

o 
o 
o 

2 

o 

7 

!130 
120 
220 

075 
250 
130 

150 

885 

260 

Bankasıııdan : 
eski No. 

1 
3 

26 
42 

23 25 
12 

102 
6 

Cinsi D"pozho T.L. 
Ev SGO 
.. 200 
, 700 

evin 3 8 payı 30 

tt ve avlunun 2 1 payı 24 
Arsa 5 

" 
7 

tt ıo 

U88Dln yarJ11 8 
evin 64 256 payı ~o 

Ev 650 



Ôk ürcnlcr! l\lut· 
laka (Okamcntol) 
ÔksOrül Şekerle· 
rini Tt•crühe Etli-
uiz ... 

' c Poıjen ~alıapm 
En ÜstO a Bir 1\f ils· 
hil Şekeri Olduğu
nu unutmayınız: 

Kuvvetli Müshil 
İ tiyeıılcr Sıhhat 
Silrgün Haplarım 
Ara mlar. 

Maruf Eczaneler· 
den Araym1z. 

• 

- SIHHAT 
ECZANESi 
Hamdi Nüzhet 

Ucaz, laze, temiz flAçlar bulunur 

11 Başdorak - Büyük Sa· 
el lebçl Hanı karşısında. 

üniversite Aı~ttırma, Eksiltme ve 
I>azarlık Komisyonundan: 

1 - Bedeli keşfi 269,007, 78 lira olup hayvınat ve nebatat 
ensthilsü binası inşaatı 24·2·935 pazar gOnü tıaat 15 de 1lofver· 
sitede ihale edilmek üzere kapalı zarf usuUle ekslltmlye ko 
nulmu,ıur. 

2 - Talipler bu i ;e aid dosyaları almak için ünlveralte mi· 
marhğından olacakları vesika ile üniversite veznesine 14 lira 
yatırmaları lazımdır. 

3 - Talipler bede il keşfin % 7 ,5 nlsbetlnde temlnatlarile 
birlikte kap:ıla urf lennı ihale gilnıl saat 14 de umumi kAtipllge 
\'ermiş olmaları ltızımdır. 14 15 18 2:l 447 

erli Bıçak Ve Hassas Terazi 
imalathanesi 

üseyin Usta 
---···---

Herncvi bıçak ve el terazileri toptan ve peraken· 
de ipnriş kabul olunur. Terzi makasları, ziraate 
ait bcrnevi nh'it imal olunur .. 

JZMJR Kantarcılar carşısı No. 39 

Alameti Fari a Horozdur .. 

esv · yec · ve TornaCı Alır 
aca r. 

As eri Fabrikalar Umum Müdilr· 
Oğünden: 
Kırıkkale fabrlkıılorı için tesviyeci 'e tornacı alınacaktır. 

İsteklilerin imtihan için istida ile Ankaradı FleP.k fabrika1ına 
1 tanbuldo Bakırköy barut fabrikasına, hmirdekiler Halkapınar 
eilah tamlrh nesine müracaatları. 

3 4 6 8 10 12 14 15 18 20 22 24 26 28 2 3 346 
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· r bank.ası _ 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

D~mürr ŞlYllb~~ö 
ikinci kordonda Borsa civarında kendi blnıeında 

TELEFON:2363 --······--
Hcrtiirlü Banka Muamelatı, Enıtea 

K unıusyoncul uğu .. 

~1fisait şeraitJe m evduat kabul edilir 

= Hububat, Oznm, incir, pamuk, yapak, zeytin· = yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· 
pılır. Mullnrm vilrudunda sahiplerine en mftsa· 

it şeraitte avans \'erilir. --

-------
--

--

------
------------

Aybk elektirik 

l\ılasrahuız )'ilksck mi? 

içi gazliBiJI 

lambalarJoı kullaoıuız 

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

Mehmet Tevfik 
Boynk Elektirik. Telefon w: 
· ,.j Malzemeleri •l•~rosu. 

Peştemalcılar N. 77 · 79 'l'el. 3332 

'1"'ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAI~ KUMPANYASI 

"0RESTES" vapuru 10 martta Aovers, Roterdam, Amster· 
dam ve Bımbarg limanları için yük alacak tar. 

"GANYMEDES,, vapuru 23 şubattan 28 eubata kadar Anverıı, 

Roıerdam, Ameterdam ve Hambnrg limanları için yük alacaktır. ' 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"FROST,, vapuru 18 17ubıuta Roterdam, Bamburg, Copenha· 

gen, Dantzlg, Gdynia, Goteburg, Oalo ve lıkandlnavya limanları 
için yük alacaktır. 

"HEDRUN,. 28 17ubıttu Roterdam, Bamburg, Copenhagen, 
Daotzlg, Gdynta, Goteburg, Oılo ve lııkandinnya limanları için 
yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lzmfr Nn Y ork araaıoda ayda bir mantaıam sefer 

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

SJ<:RVlCE MAR1TIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"PELES,, vapuru 15 17obatta gelip 16 ıobatta Malta, Marsllya, 
Bareelon ve Cezalre hareket edecektir. 

"ALBA JULYA,, vapuru 12 marna gelip l:l martta Malta, 
Cenova, Marsflya, Cezalre hareket edecektir, yolca, yük kabul eder. 

Hamit: lı&nlardakl hareket tarihlerindeki değlelkllklerdea acente 
mea'ollyet kabul etmez. 

Fazla tafııillt için ikinci Kordonda Tahmil n Tabliye 17lrketl 
binası arkaaında Fratelll Sperco acentalığını mOracaat edilmesi 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

Üniversitede Dôçent 
Muavin Profeaör 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

llHtalara hergün öğleden 
ıonra bakar. 

letiklil r.addeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kıt 

Telgraf • ı S TAN BU L 
Telefon : 49250 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
üEUTSCBE LEV ANTE LINJE 

"Ul..M,, npuru 18 eubaua 

bekleniyor, 20 tubata kadar 

Anvers, Roterdam, Bamburg ve 

Bremeo için yak alacaktıl'. 

"AQUILA,, vl!puru 22 ıu 

Latıa bekleniyor llamburg ve 

!overııten yük çıkaracaktır. 

ARMEMENT H. SCBULDT 
HAMBURG 

" HA~SBURG ,, vapuru 25 

ıubatta bekleniyor Hambarg ve 

Anveraten yük çıkarıp Roter· 

dam, Bamburg ve Anven için 

ynk alacaktır. 

JOBNSTON LİNE LTD. 

ı.IVERPUL 
11 \)UERNMORE,, vapnru 25 en· 
battı bekleniyor Ltverpul ve 
Anvers'ten yok çıkarıp, Borgae, 
Varnı, Kösteoce, Galaç ve 
Oralla için yük alacaktır. 
THE EKSPORT STEAMSBtP 

CORPORATıON 
0E~SMINSTER,, vapuru 20 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Han. Birinci Kordon 
Tel. 244.3 

Tbe Ellermen Llnee Ltd. 
" TRENTİNO ,. npuro 29 

ikinci kAnunda Londrı, Hull 
ve Anvers'ten ~eUp tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hail için yftk 
alacaktır. 

11ALGERlAN,, npuru 6 fU· 

batta Lherpool ve Snansea~dzo 
gelip tahliyede balunıcaktır. 

"MARONİAN., npuru şubat 
ıonunda Londra, Hail ve An· 
nrs'ten gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayni zamanda Lon· 
dra ve Iloll için yük alacaktır. 

Tbe General Steam Na vl· 
gatlon Co. Ltd. 

"ADJUTANT,, vapura 5 şu 
batta beklenmekte olup Londra 
için yilk alacaktır. 

Deutscbe Levante Linte 
"ANGORA., npuru :10 ikinci 

k.ıinunda Bamburg, Bremen ve 
Anvera'ten gelip tahliyede bu· 
lunacaktır. 

Not Vurul tarihleri •e H· 

purların felmlerl Clzerlne deni· 
alkliklerden meı'ullyet kabul 
~dllmu. 

şubatta bekleniyor, 
için yük alacaktır. 

·• EKSARCB ,. 

Neyork 

vapuru 2 
martla b11kle.nlyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

N. 8. - Gelle tarihleri ve 
vapur lırlblerlnde ıcentemlz 

hiçbir meı'ullyet kabal etmez. 

Telefon No. 2007 · 2008 

2 ve 20 komprimelık ambalajlarda 
• bulunur. 

Amba laj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsal i 

olan EB markasını arayınız. 

~ . . - ... · 
. · ...... · .. 1: DOKTOR lll 

Fahri Işık 
f zmir l\femleket Hastanesi Rontkcn Miltabassısı 

HERNEVı RONTKEN l\IUA\:'E~EI.ERI 

ve ELEKTIHIK TEDA \'İLERi. 

Yflrümi1en ve BillıaeY RAŞiTiK Çocuklara Uhra-Viole 
Tatbik ve Hontken ile KEL Tedavileri YRpılır. 

• 1.L:in<'İ Beyler Sokak .Fırın Kallll!l No. 25 •Tek !254!2 ~ 

lzmir Pamuk MensucatJ 
Türl{ A. Sirketinden: 

' İzmir Pamuk menıucatı Türk anonim elrketinln senelik bf• 
ıedaran adi içtimaı umumiıloin 31 mart 1985 pazar güoıl 6!' 
leden enel saat 10,30 da şirketin İzmlrde Halkapınarda uı• 
idare merkezinde lo'lkad edeceği ilin olunur. 

Müzakerat Ruznamesi 
1 193( Mali eeoesloln maamelAtını dair idare heyeti ft 

mürakıb raporlarının okunmaBı ve tasvibi. 
2 31,12,1934 tarihinde hitam bulan mezkur mali ıenr.Y' 

aid blAnço, mevcudat ve kir ve zarar hesabının okuO' 
mısı Ue taedlkl ve mali sene kazancı hakkındaki idare 
heyf'tl tekllfalıoın kabul veya reddi. 

3 - Şirket muamelitıoıo idaresi zımnında mOdilr tayini Jlt 
flcretlnin itası ve idare heyeti azuından bir veya bir 
kaçına tevdi olunabilecek vezılf 1 mabııusa mukablllod~ 
ücret itası için idare heyetine selihlyet verJlmeaf. 

4 Bay Rahmi Arslao'ın idare heyetl azalığına tıyinlolO 
tasdiki. 

5 füas mukavelenameıılnin 27 inci maddesine göre ıniid 
detlerl hitam bulan ilk idare heyeti azalarının yenıdeJI 
intihapları. 

6 - Müddeti memuriyeti hitam bulan ınorakıbın tecdidi ıııe 

murlyetl veyahud tebdlll ve mftotehab mfirakıbın ocre 
tloln tayini. 

7 - 1935 mali ıenesi için idare heyeti azalarının ücrr.tl 
huzurları miktarının tayini. 

L4akıl elli hisseye melik ohıb içtimaı umumiye iştirak etlJle~ 
arzuııunda buluoon hlssederanıo ticaret kıaununun 370 fıtC1 

Dıadde ine tel•flkıo hisse senetlerini veyahut h ukuku taearrufl· 
yelerloi mü,'ir vesaiki içtima güuQoden bir lıafla evvel eirkeılll 
umumi k4tlbliğln~ tevdi etmelidirler. 4 99 
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IZMIR ~ 

=Esnaf.ve Ahali bankası~ 
~ 

--
---------------

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. 

---·---
HcrtOrlü Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir senelik mevduatı o/o 6 
Altı aylık .. o/o 4,1·2 
Vad 1.t b~eabı carilere q~ 4 fatz verir. 


