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• 
----------------------------------.. ----------------------------------

ita l ya Haheşistan'la Harp için 170 Milyon lngiliz Lirasını Göze Aldı. Al-
ınanya Avusturya'ya iki Fırka Gönderiyor. Italya Da iki Kolordu Sevketti. 

ı eclısı na a 1 1- ar )1 

lstanbul, 18 (Hususi) ·· Son gelen haberlere göre, İtalya ··Habeşistan vazİ· 
Yeti gerginliğini bfitfln ~iddetile muhafaza etmektedir. ftalya hllktlmeti, Habeşis
tan'ln harp için yftzyetmiş milyon lngiliz liralık masrafı göze almıştır. 

!Faşist meclisi de son yaptığı bir içtimaında imalutı h~rhiycnin arttırılmasını 

-
ı na ını naya 

istanbul, 18 (Hususi) ·• Bugnn gelen telgraf haberlerine göre, Almanya. İtal· 

yan •• Habeşistan gerginliğinden ve ltalya'mn Habeşistan'la nıeşguliyctindeu hilis· 
tifade Avusturyn'yı işgal için iki fırka asker sm ketmek il zeredir. Gene· hu tel· 
grafa göre, Jtalya, hu haberi alınca iki kolorduyu Brcnner hududuna gön· 
dermiştir. ·• Sonu 2 inci ynzdcdir •. 

\ 
onaylamıştır. - • 

Askeri Alman Notasının Dedi-kodusu Vilayetin Yeni 8üdçesi --·-· -Gazeteler, Nota Devletler Bir 
liğini l(ırmaktır, Diyorlar. 

---· .. ---
Şuramız 
Don Toplandı -Ankar1, 18 (Hususi) -

Askeri Şura, bugün, Bflyilk 
Erkôm Harbiye Ba,kaoı Mı· 

reşıl Fevzl'nfn başkanhğı al· 
tında toplanarak müzakeratta 

Büdçe Birhuçuk Milyon 
Liralık Olacalitır. 

Hususi Muhasebe Emlak Bankasın
dan (50) Bin Lira istikraz Edecek. Prav'da, Bu Nota, Alman Faşizminin Büyüklük Tasla

mak illetinin Yeni Bir ifadesidir, Diyor. bulunmuştur. 
Karşılık Gösteriyor. 

~~~~-~----~~~~~~- ·-Padı, 11 (A.A) - Alman· 
yanın lngUlz teklif ferine ver· 

dlğl cevab orıa Avrupa'nın 

muhtelif memleketlerinde başka 
tGrlQ karşılaomıştu. 

Belgrad matbuatı Almanya'· 
tıın amacı büyOk batı devlet· 

lertnlo birliğini kırmak ve Frao· 
ea ile İngiltere arasmda bir yer 

•çmak için müıakeratı sQrO.n· 

Ceoıeye uğratmak olduğu zan· 
bındadar. 

Vareova hO~timet gazeteleri 
notanın Londra'da iyi karşılan· 

<lığını yazdıkları halde, muhalif 
gaıeteler gayri müsait bir intiba 

h4sıl ettiğini bildiriyorlar. 

Viyana'da ise nota Almanya · 
llın, Avusturya lstiklAI ve hAkl· 

lnlyetlul tanımaktan imtinaı 
teklinde tefsir ve Avusturya'nıo 
8ittcrclllkten kurtarılmaeını 
teoıın edecek yegdne çare ola· 
rak bGtfio Avusıurya'lıların bir· 
leomeel lüzumunda ısı ar edil· 
llıektedlr. 

Moskova, 18 (A.A) - Havaı 

ajansı muhabirinden: 

Bay Jlitlcr 

Pravda gazetesi Alman ceva· 

btoı şiddetle teınklt ederek dl· 

yor ki: 

licaı-et Odası l\leclisi 
Toplantısını Yaptı. 

Deniz Yolları lşleime idaresinin Ti
caret Eşyası için Tenzilatlı 

"f arife Yapması istendi. 
~~-~~~-~~~~~-

Ttcare t Oda1ı meclisi dilo Hakkı Balcıoğlu, lktnct başkan· 
ô~leden sonra Oda ealonuada lığı bay Şerif Rem21, blrtocl 

Oda başkanı bay Hakkı Bale'· başkan vektlllğine Tire'li bay 

llın başkanlı8ında toplanarak İsmail Hakkı, ikinci baokao 
geç vakte kadar Oda bQdçeel vekilliğine bay 1orl Çolakoğln, 
Otelinde gOr6şmQa Oda nİ · muamel4t mQfettlşllğioe Ziraat 
l VI 
•oınameelne göre mOddetleri BankılBI mOdQrfl bay Aşkı Naili, 

taoıam olmuş riyaset divanı ve hesabat müfeıtlıllğioe, bay Şflk· 
idare h ı h hh eyet azaları SP.çlmlnl rO Ceva lrcl, kongre mora as· 
Y•pmıotır. lıklarını lo Bankaeı müdara 

Evvela nizamnameye göre bay Ftraz ve palımutçular olr· 
rlyaeet dl d b F d' il vanı ıeçlml yıpılmıo· keti Mn Ora ay oa ın eeç · 
lir. Ciıll reyle yapılan ıeçlmden dikleri anlıoılmışhr. 
•onra reyler taıolf cıdllmlt H Ondan ıonra yeni ldıre he· 

Oetlcede blrlacl baıkaolığa Bıy - Sonu 5 inci 11blfedt -

Bu nota Alman fıolzmlnln 

büyfikU1k taslamak Jlletlnln 

yeni bir ifadesidir. Da notanın 

ifade tarzı dünya aktbetJqln 
Alman faşizminin vereceği §U 

veya bu karara bağlı oldoğono 
göstermlye meyyaldir. Alman 

- Sonu 2 inci 1ahlf ede -

Altı Aylık 

Kontenjan .. 
Ankara 18 (Hususi) - Altı 

aylak kontenjan yırrn ilin edl· 

lecektlr . 

Vlltyet umumi mecJleinin 

toplantı zamanı yaklaomıotar. 

Yaptığımız tahkikata göre mec· 

llei umumi martın ilk günle· 

rinde t"plaoacak ve yeni yıl 

hüıçeel iızuinde ıetklklerlne 

başhyacaktJr. 

VilAyetln 935 yıh varidat ...................... ~ .................................................................................... ,.. .... ~ ...................... ~ ........................... ... 
Fransız Gazeteleri Yazıyor: 

~~~-~-~~~~-

" l tal ya' da Son Sef erherlili. 
hareketi Genişlemiştir." -"Dün, Afrika'ya Sevkedildiği inkar Edilen Askerin 
Gönderildiği Bugün Resrnen Tahakkuk Etti." 

Parla 18 (A.A) - Gazeteler 
muht~lif meı'~Jeler üzerinde 
mütalealar yfiriltmektedir. Bu 
meı'eleler şunlardır: 

Alman C!!nbı, İtalya·Babeo 
Jhtil4fı, Kral Albert'fn öiümfi· 
nüo yıldö fimfi, Kormooa· 

nın intibPbı, Kodos ile Rossl· 
nin karaya inişleri, Sovyet 
Rueyanıo silAhlanmeeı .. 

Birinci mee'ele hakkında 

gazeteler şunları yazmaktadır: 

r 
Halkevinde 

Perşembe Gnnn 
Konferans Var 

Ônümüzdeld per§embe gilnQ 

saat 17 de Balk.evinde konfe· 
rana var. Muallim Bay Rahmi 

Halaban tırafmdan verilecek 
olan konferansın mevzuu en· 
dur: 

[TOrk gençliğinin hayat ga· 
yeai ne olmalıdır?] 

Bu çok de~erli konferan11 
okurlarımızın ve bllhaas~ genç. 
lerimlıin dinlemelerini ıavılye 

ederiz. 

Bir 1talyno .kıt"aııı yürüyüş halinde 

Franeız·İogllfz bloku sağlam 
kalmalı ve aynım muhafaza 

edilmelidir. Bava yardım mlea· 

kının bir hakikat olması 14· 
zımdır. Nihai anlaşmaya kadar 
garb mfealu müzakerelerine 
devam edilmelidir. 

BilyOk faolet konseyi mfizm. 
k.erelerl için Malen ou mOta· 
leayı yftrQtmektedlr: 

Bu müzakereler tedrici ted· 
, birler kadrosunun 111lmıo oldn· 

Auna gö1termektedfr. Daa ıeyki 

inkar edilen kıt'atın gönderil· 

dlğl bugQn ~esmen tahakkuk 

etmiştir. Seferberlik genlele· 
mektedlr. Roma'da, Afrlka'da 
İtalya'nın emniyeti ve müetem· 
lekelerlnln genişlemesi için bil· 

yok mlkyaeta bir hareket ola· 
cağını hissettiren bir bava 
l'ardır. 

Gazeteler kral Albert'tn ölft· 
milnftn yıldönGmO hakkında 

uıon u~on yazılar yazmak.ta· 

dırlar. Eıkl han nnırı Bay 

• büdçeel blr buçuk milyon lira 
üzerinden teshil edilmiştir. Ge· 

çen yıl bOdçesl varldah da bu 

l 

Hususi muhnsehe müdür vekili 
Defterdar Bn) Kenan 

miktarda idi. Fakat vllAyete 

bağı. muhtelif dairelerin mas· 
raf hüd~elerl bu yıl yOklü ola• 
rok hazırlandığı için büdçroln 

masraf kısmında fazla kabarık· 
lık vardır. Şimdiye kadar Mo· 

hasebel hususiye, Sıhhat ve 

İçtimai muavenet, Baytar ve 

San'at mektebi mOdürlnkleri 
masraf biidçelerl hazırlanmış, 

~ll4yete verilmiştir. 

Baytar müdür10ğ6 masraf 
bddçesinde hayvan bastalıklerlle 
mücadele için geç~n yıl da 

büdçeslnden 5000 lira, hususi 
muhasebe masraf büdçesf ode de 
yeni teşkil olunan köy barosu 

tayin edilecek iki memur 
aa ve köy hOroeonun muhtelif 

asraf ları için 3000 lira faz· 
- Sonu 3 fincft sahifede -

Piyer Ovr gazetesinde lkl eene· 

denberl Fransız • Sovyet yak· 
laşmaeının dış efyasnsının eser· 

lerlnden biri olduğunu hatırlat· 
makta Sovyet Rusya'nın askeri 
vaziyetinin ıulh ve mQdafaa 

iradesine tamamen uygun oldu· 

~unn memnunly.ıtle kaydet• 
mektedlr. 



Habeşistan Kaç Milyon r T e o y a ~ o ıg QJI y QJI m O a ır o 1 
Asker Çıkarabilir.. ====!!========!!=====~======~~====~ '=K=o=ço=k====::;:::;;ı" 

Habeşistan Ordusu Belçikalılar Ta
rafından Tensik Ediliyor .. 

Son posta ile .gelen Avrupa 
gazeteleri Habeşistan hakkında 
aşağıdaki malO.matı veriyorlar: 

"Babeşletan'da, muhtelif ka
bileler vardu. Bn kabileler 
dahil olduğa halde en çoğu 
oklarla mücehhez olmak üzere 
Habeşistan iki milyona yakın 
bir ordn tophyabtllr. 

imparatorun .mohafazası için 
tahsis olunan kıtaat, muntazam 
bir eor'!tte mücehhezdir. Bel· 
çlka h~kumetl, 1930 senesinde 
Babe,lstan'a gönderdiği askeri 
mütabaeşısJarla muntazam bir 

ordunun teşkUlne yardım et· 
miotfr. 

Fakat Habeş balkının, kabi
leler rQesası ıarafından kendi. 

sine verilen serbeetl münasebe· 
tile askerliğe kabiliyeti az ol· 
doğundan, ordu teşk.llatı ıı;üç · 

lük.le ilerlemektedir. Habeşler 

çok iyi harbeden bir mllİettir. 

Adlsababa 'da, Belçlka'hlarıo 

teste ettiği bir mühimmat fab · 
rlkasandao başka daha bazı 

askeri müesseseler de vardır. 

Gerek bunlar ve gerek tayyare 
teslaatı, Belçika 'laların idaresi 
altındadır. · 

İtalya bOlnimetlnf n, ~imdiye 
kadar Habeşistan bodudlarına 

eevkettlğl Hker mlkdarı, 34 

bin .ldşldlr, bunların en çoğa~ 
glinQllOdQr. Geçen camarteet 

yeniden bazı tanklar ve dört 

Jlıbeşiıtan ımparatoru 

alayla külliyetli mühimmat 
gönderilmişti. 

Fransız slyaai mehafllf; hal· 
ya'nın, harbetmeden lıabeıfeta· 
nıo zengin topraklarında Jeti· 
fade etmek istediğini yazıyorlar. 

Napoll, 18 (A.A) - Royter 
Ajansı muhabirinden: 

2,000 İtalyan askeri Somalfye 
gitmek Qzere vapnra binmiş· 
lerdlrr. 

Tramvay Şirketi Davası 

Bugün Ankara'da Görü

y .. A .. ı A } 'd Panayır işleri uce ta tur i nta ya a. ..~~::::;~;:"ağ::::~.:::~ ______________ .. ____________ __ 

Halkın Coşkun Sevinçleri ve Yaşalarla Karşılan
dılar ve Köşklerine Konuklandılar. .. 

Antalya, 18 (A.A) - YOce Camhur Reisimiz Kamıil Atatilrk bugiln saat 14 de Al4iye'den 
kentimizi Qnlendlrmişlerdlr. Sayın konuğumuz, refakatinde BOylik Ulus Kurultayı başkanı Ge· 
oeral KAzam Özalp, Vali, Ltva kumandanı, Belediye ve C.H.F. başkanları, kentimizde bulunan 
saylavlar, ihtiram taburu, okullar ve binlerce Bayan, Bay tarafından eevlnçle karşılandı. De· 
nizde tertipli durmuş olan kayıklarda da karşrlayıcılar bekliyordu. 

Atatürk. balk10 yaşa sesleri ve ardı kesllmlyen alkışları arasında rıhtıma çıktılar. Asker, okul· 

lular, keud muzlkası ve halk tarafından candan seldmlanarak dlleklerile bir faytona bindiler 
ve köşklerine konuklandılar. \.. __________________________________________________ ., 

Alnıanya'da Fırtına Var! 
---------------------.. ---------------------

Otuzaltı Ev Yıkıldı. Bir Kadın öldü. 
Müdhiş Zararlar Yaptı. 

ledlyede Doktor Bay Beıac' 
Uz'un başkanhğında topıao-' 
panayır işleri Gzerlnde ıaıtJI 
milşlerdlr. ~ 

Yamanlar Suyu 
Belediye (en heyedactJ 

miihendfeler bugün Y amaıJI" 
dald kaynaklara giderek ,
defa miiteabhfd tarafındall ., 
ledlyeoio lüzum gösterdiği I' 
ıfsatın yapıhb yapılmadıf" 
tetkik edeceklerdir. OD~ 
sonra muvakkat kabal kel 
yapılacaktır. . 

Bir' istatistik 
VUAyette bir yıl içinde 1 

rülmOş olan hayvan haıtab~ 
rtle muhtelif kaza ve nahl1,.
mezbahalarında kesilmiş , 

hayvan miktarı hakkında "'1 
tar mOdGrUlğOoce birer lıttl 
tik hazırlanmaktadır. Bu 111 
tietlkler Ziraat Bakanlıl" 

Bertin, 18 (A.A) - Alman 
istihbarat bftroenndan : 

ıuz kalmışlardır. Birçok yollar 
devrilen ağaçlarla kapanmıştır. 

Varşova 18 (A.A) _ Geçen gönderilecektir. 

gece Lehletan'ın büyük bir Muallimlerin 
Almanya'da hflkdm etıren 

şiddetU fırtın5 mfthlm zararlara 

ıebep olmuştur. Brealndan bil· 
dirildi ğlne göre pazar yerinde 
bir kadın yıkılan bir ev dıvarı 
altında kalarak lilmftıttlr. Müel· 
helm dıt mahalle•Jlnde 36 aile· 

nln evleri yıkılmıt yersiz ynrd· 

Berlln 18 (A.A) - Dehşetli 

bir fırtına Berlfn'do birçok 
hasarlara sebebiyet vermiştir. 

Ağaçlar denilmiş ve hattA 
birçok evlerin damlan uçmuş· 

tur. Fırtına diğer birçok şe· 

birlerde de mOblm hısarat 

ika etmiştir. 

kısmında şiddetli bir futına 

olmuştur. Birçok evlerin dam· 

ları uçmuş, camları kırılmışhr. 

Poznan yalınında Sıamotulyde 

bir ev yıkılmış iki kişinin 

ölOmüne ve beı kitinin yara· 
lanmaeını sebebiyet nrmfıtlr. ......... ....._. ______ _ 

1914Doğumlu YunanGenc
leri Asl~ere Çağırıldı. 

Kıdem Zamları 
Eyhll ayından itibaren tt1' 

etmiş olan llkmektebler -' 
allfmlerloln kıdem samı.ti" 
aid maaş farkları lçln vllAy~ 
tahelaat bulunmoştor. Bu 111 
alltmlerln kıdem zamları ,.,t 
tarı; mart ayında maaıl~ 
birlikte verilecektir. M;J 
müdilrlOğOnden mektebler 1111 

muallimllklerfne gönderilen ti 
bildirimde maaı bordrolar•"" 
ona glire hazırlanması bUdil 
mlştfr. 
~~~~~--~~~-_./ 

Alman'lar 
lecek Bay Mahmud Esad Atina'da Yapılan Torpillerin Tecrü- A vusturya'ya 

Ynrodoler .• Ankara'ya Gitti. heleri Yapıldı, iyi Netice Alındı. .. ·- ·-lstanbul, 18 (Hususi) - Yarın Ankara'ia muhakemesi başlı· 
yacak olan Nafıa Bakanlığı ile Tramvay ılrketl arasındaki dı· 
vada bulunmak Qzere İzmir saylavı Bay Mahmud Esad bugGn 
Ankara'ya gitmiştir. 

Buğday Koruma Talimatnamesi 

Talimatnameye Para ve 
Hapis Cezaları Kondu .. 

Ankara, 18 (Hususi) - Buğday koruma talimatnamesi hazır· 

laoanştu. Buna göre, defter tutmıyao veya tahrlb yapanlar yük· 
sek para cezHıoa ve fiç seneye kadar da hapis cezasına çarptm· 
Jacaklardır, 

•• 
Kültür Bakanlığında Teşkilat 

T. Müdürlükleri kalkıyor 
Müşavirlikler kuruluyor 

Ankara, 18 (Hususi) - Yeni .Maarif teşklJAt kanununda ted· 
rleat müdftrlüklerl birleştirilerek Bakanlıkta mOpvlrlfkler lhdaa 
edilecektir. 

•• 
Romanya'daki Türk 
Muhacirlerinin Vaziyeti 

Bokreş 17 (A.A) - Rador AjanBJ bildiriyor: 

Türklye'nln Bükreş orta elçlet Bay Hamdullah Sohbi, son 
defa b11şvektl Bay Tatareeko, dış işleri hakanı Bay Tltulesko, 
iç işleri mehHlp ve k.tıltOr bakanları ve lJlueal bank müdQrO. 

ile mQlAkatta bulonmoetur. Türk muhacirleri mes'eleeJ ile meşgul 
olmak fizere başbakaum başkanlığında hususi bir komlıyon 
teşkili kararlaştırılmıştır. Hükumet Mecidiye TOrk medreeeel 

mualUm ve tslebtılerlnio gösterdikleri arzuya tmtlealen bu med· 
nıenio mHlllm mektebi haline çevrHmıılnl tuanur etmektedir. 

Jetanbol , 18 ( Boııuei ) -
Atlna'dan bildiriliyor: Elen Sü 
Bakanı General kondllls, nazır· 
lır mecllelnln uzun etlren bir 

Atloa'da teıie edtlmlş olan 

(Konkaftara) torpil fabrlkala. 
rında yapılmıı olan deniz tor· 
plllerlnln tecrübeleri başbakan, 

toplıntıeandı bulunduktan son· Bay Çaldarlı ve htltün bakan· 

Kurultay 
Başkanımız 

Antalya'da 
Antalya, 18 (A.A) - Konu· 

ğumoz General Kbam Özalp 

bugiln vllAyet makamında bir 
reeınl kabul yaptıktan eonra 

liva knmandanhğını, belediyeyi, 
C. H. farkaııoı zf ya ret etmiş· 
ler, Lise ve Gazi ilk mekte

binde dereleri takib eylemiş· 
General Kondilis lerdlr. 

ra 1914 Yllında doğmuş olan Kurultay başkaoın1D şerefine 
Elen ge~clerinln, SelAnik'ten dftn gece belediyede bir suvare 
başka bütQn Elen vlliyetlerln· verllmlotlr. 
de ell4h alt1Da davet edilme· AJ N 
terini liizımgelenlere emretmiştir. man otası-
Bondan maada, muhtelif kıt'a· O d • k d 
}ardın izin veyahud tebdilihava o ı n e 1 o usu. 
almıı bulanan efradın da der· - Başı 1 inci eahlfede -
hal kıt'alarına iltihak · etmeleri faşizminin tehdidi altında bu· 
kendilerine bildirilmiştir. 

§ lstanhul, 18 (8ueusi) -

Ankara'da 
Maarjf 
Kütüphanesi 

Ankara 18 (Hneusi) - Şeb· 
rlmlzde bflyftk bir Maarif kü· 
taphaneıl yıpalacıktır. Bu lı 

için Kflltflr bakanhğı tetkikat 

yapmaktadu. 

lunan Avrupa milletleri emnl· 
yeti temin çarelerini bulmasını 
bileceklerdir. K1eacası, Alman· 
lar uzlaşma teklif lerlnl Fran· 
eay1 tecrld edecek bir Alet ha· 
llne getlrmlye çalışmaktadır. 

Londra, 18 (A.A) - İnglllz 
matbuatı İngiltere ile Almanya 
arasında bir görüşmeyi temenni 
eder gibidir. Fakat matboıt 
fazla acelenin Alman cevab1Dın 

ortaya koyduğu m6phem nzi· 
yet için bir tehlike olacı~ı 

kanaatindedir. 

lar huzurunda icra edtlmlştlr. 

TecrObelerln verdiği netice· 
den Bay Çaldarle ve deniz ha· 
kaDI Bay Hacı .Klryakos mem· 
nuo olduklarını söylemtolerdlr. 

Sör]er 
Japonya'ya 
Gönderili yor .. 

fstaobul, 18 (Bueuıt) 
Franıızlar, memleketimizdeki 
Sörlerl Japonya'ya gönderecek
lerdir. 

Ereğli'de 

Mensucat 
Fabrikası. 

Ankara, 17 (A.A) - Aldı· 

ğımız malumata göre Sı1mer 

bank tarafından Ereğll'de yap· 
tırılmakta olan mensucat fab· 
rlkaııınlD kazan ve elektirik te· 
elsatı hariç olmak illere diğer 

maklna akeamı, Batman müee· 
eeseslne nrllmiıtlr. 

Kars'ta 
Kardan 
üç Bina Çöktü 

Kars, 18 (A.A) - İki giin 
evvel yağan şiddetli kar yilziin· 
den ilç binanın çatısı karın 

ağulığındao çökmtıştür. Beledi· 
ye büUln çatıların temizlenme· 

sini llAn etmlıtlr. Evlerin Gze· 
rinde karın kalınlı~ı bir met· 
reye yakındır. 

- Başı l inci ydıde .--..i 
Paris, 18 (A.A) - IJeF 

telgrafın Viyana mnhablrl ti 
dlrme .. tedir: ol, 

Almaoyanın cenub hudod 
endişe .erici hazırlıklarda 19" 
lundoğunu zannettirecek eebİ 
ler vardır. Bavyera'dakl ilk tf 
fırkanın hareket halinde balol' 
doğunu bildiriyor. 

Muhabir buna mukabil ı.,t 
ya'nın da ltalya Avusturya b: 
dudunda ve bllhasea Bre°' 
ftzerlnde 1 ki kolordu eeferf1" 
ettiğini de lllve etmektedir. f 
Mu111ollnl'nln bu ani lı;araıt-' 
eebeb şimali Afrlka'ya 1tılt" 
kıtaatının gönderllmeeinln AJ 
lurya'da bir nazi leyanmı 1 

etmek ihtimali korkueudur. 

Avusturya 
Hiçbir Vakit Mfts· 
temleke Olmıyacak 

Viyana, 18 (A.A) - şa.u4 
Ltnz şehrinde sosyalistler ı,ıl' 
fıodan öldür6len Helmvebre" 
terin hatırBBını tealt için koof' 
lan bir levhanın açılma 111-J 
ılmlnde nutuk söylemiş ve 1 ~ 
Avueturya'nın dahilde ıol tJ' 
sulhu temin etmlye karat f 

dlğlnl bildirerek demiştir k•:.ı 
- Avusturya bir Al..

memleketl olmakla btı1~ 
hiçbir vakit vllAyet veya 111 
tem leke olmıyıcakhr, bl' 

Avusturya'nın akıbetlol ,J1' 
zat Avusturya milleti taylll 
cektir. 

~lddetl., alkışlanın baıb~ 
tehlike karş1111nda ana • ......--
selimetl için herkell birle. 
danı etmltdr. 
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Eğinovası lıı~i~ ~atış Koope:·atifi r G Ü ifil Ü ifil ş a ır ""~'"'~"';"'~···;·~-;ııı;m;ııın::r._ 
Kooperatıf ın Y aptıgı iş- Muallimler V M •!J d l ı · =ı . . erem uca e e şın içinde 

ler Çok v erımlı Oldu. Mahallesinde K K Cinayet 
----- smnıı M:~İlimler urumu ongresinde.. G Yıllık Toplantıda Okunan Raporda E y 

1 
ki d örülüyor .. 1 v ap ıraca ar ır. Kongre Dün Toplandı, Bir ........ .,_ 

ncir Satışları ve Kooperatifin Yap· -~··-- Yıllık Et Takib Memuru. 
Yangın yerinde lklyüz evli J 1 • T k • k E • tığı lşleı· Hakkında izahat Verildi.. bir "Muallimler Mıballesl., ş CJ"J et 1 - ttıkten DU öldnrdiller Mi? ... 

inşası için teşebbüslere glrişll· Sonra Yeni idare Heyetini s Belediye et taklb memurla· dlğlnl evvelce yazmıştık. Parası eçtİ •• rından Bay Ali Rn:anın grçea 

taksitle ödenecek olan bu ev· K ] gün ceıedi drnlıı:de buluamuş 
lerden yaptırmak lıtiyenlerin ongre laporuııda Hayır Cemiyetlerine Yar- ve öHlmQa neden vııkubulClu~u 
teshiti için bıltün mektebler dım Eden Bay Avoi Doğan'a Teşekkftr Edildi •ulaşılmak Oıı:ere otopsiye IOaum 

müdürlüklerine bir bildirim -· görOlmO!flO. 
gönderilmişti. Maarif müdür· Verem mücadele cemiyetinin remli cemiyetin trşebhihö ile Adliye doktoru tarafından 
lü~üoe gelPh cevalılara göre yıllık kongresi dün öğl~den İiltanbul'da Beybelfada sanı.ııor · yapılın otopside Bay All f.lu· 

para,ını on beş yılda ve mubte . eonra cemiyetin Beyler soka yom una gönderilmiş ve l!arıa· nın vücudunda yaralar ve he· 

lif takahlerle ödemek (bere ğındald binasında top!nnmışlır. toryomda kendlltırlne lizıoı reler görQlmilş, köprQcOk ke· 

birçok rouıılliıııler ev yaptır · Cemiyet üyelerinden çoğu kon· eşya da cı-mlyet tRrafından ve mlğloln de lurılmıo oldugu • .,,. 

mak fetemektedlrler. Batta grey~ gelmfşlerdi. hmret reyi rllmiş, JZ"nlr'de bir veremli bit edilmiştir. Otopsiye göre 

İstanbul ve Eltizlz'de bulunan ile kongre başkanlı~ın11 Manisa Emrazı Sariye hastıhaoeslnde Bay Ali Rizaoıo ceıır.dl; dr.uİ• · 
ulen fzmir'li birçok muallim · Saylavı Bay lfoftk f oce ıeçH tedavi ahına aldırılmıştır· de 24 ııaat kalmıo Ye midealn· 

ler de ~ebrlınlz maarif mü mlş ve idare heyetinin bir yıl Cemiyetin yaz mnılmlnde de pekız eu holunmuıtur. 
dürlüğüne gönderdikleri mek hk iş raporu okunmuştur. yamanlar' da kurduğu kamp Bu fenni şek.fi; et taklb m"· 

tublarla '•l\tnalllmler Mahalle· Rapora göre cemiyetin rsaslı 25 h!IZlrandan 2 eyhile kadar muruoon öldürOld6kten ıonra 
si,, nde ev y~ptırmak istedik lşlniodeo birisi dispanser faa · devam etmiş, hu ruüddr.t zar· d8e1Jize atıldığını göstnmletlr. 

Jf 
"dl Ri 1 f f d d f aui on h!'.IJ "Dndrnberl orı 

lerinf bildirmişlerdir. Her mek· yetı r. r yı ç n e 1 pan· . ında ;37 @i paraııız, dlberleri " •· 
( 2311 ) b 

" dHn lrnybolmuo olan mrmuruu· 
tebten cevab geldikten sonra sere • asta müracaat mali vaziyetlerine göre muhte · dl i b , 

.M eımi' ve yapılan muayenede lif ücretlerle olmak Ozere :> Cf'Se n n ir mftddet glzl.-nll-
u uatllmler mahallesi inşaat 1

2 l dikten sonra ölüsQnDn deni 
encüwenlu toplanarak vaziyeti bunlardan (40) inin mulırtlif lıfşl kamptan istifade ederek atıldığı kuvvetle tahmin f'd~t 
ı,.:örüşecek ve Ankara yapı koo . şekil ve derecelerde veremli ol· l 7 ,:300 kilo alan olmuş, 11[; k dl B · 

d 
'· I l l Jıkları temin edtlmı"•ılr. m" te r. u nzlyet11 8Öre 

peratif i nezdinde~ teşebbüste o~ arı an aşı mış, ço~ona i lılç " adliye Ye zabıta bu ıltmıthk 
b l k ları parasız ver'l .. ·ı·· (82) bas Cemiyetin varidat LaynaLI o unaca tır. • .... "' h kk .. .. arı memurun ôldiirOldOğG netice· 

tayı olr.travfyola (Güneş) teda· a ında da fzabıt •erllfyordu. sine varmıştır, tahkikat drrln· 

vlst yapılmış, ( 1123) seans tat· Evvelce gardenparti v11 piyan· leştirilm~ktedlr. 
bik edilmiş, değerli neticeler godan temin edilmekte olan ----

~~~~~~---~~~~~~-Aydın, (1Iusus1) - Esas mu· operadfe kredl ve iş yapacak 

kavelesl 933 yılında Ökonomi müesseseler bularak en büyOk 

Bakanlığınca onaylanbn ve bir yardımda bulunduğunu, mties· 

yıldın fazla zamandenberl ça · stslerin şahQi kredilerile para 

lışan Eğinovası 1oclr satış ko bularak fşe glrlştldiğt ve bir 

operıtlfl genel heyet toplaotıeı yılda 38,000 liralık iş ve ciro 

don Germencik İlkokula salo yapıldığı anlatılarak geçen yıl 
nundı yapıldı. Toplantıda or· yapılan işe geçiliyordu. 
takların hepsi bulunuyordu. Geçen yıl lhrecot tRcirlerinln 

Kooperatif in başkanı Dr. Bay dış plya3nlardaki rekabetlerin 

Sabrlnlu da vetl Qzerlne toplan· den dolayı { fatlf!rf düşürmcle 
taya Aydın zirai eatış koopera· rinden wüstab Hin çok zarar 

tff lerl ittihadı idare meclfsl gördüğil, fakat inhisar idaresinin 

baıkanı, mes'ul murahhaaeı say. hurda satın alarak piyasa üzerin· 

1•Ylarımızdao Bay Nazmi Topçu de çok büyük: yardımı dokun· 

ile Bay Dr. Mazhar Ge men, duğo yazıldıktan sonra da 933 de 

c. e. fır.kası vllı\yet idare hey· 8 mfiesslsle l~e lıaşlıyıtn koope 

eti başkanı Bay Etem Kadri, ratlfe 9 4 yılında 166 ortak 

ınektubçu Bay Aglih Akkan le yazıldığı, Ortaklar, Germf'ncik 

gazeteciler de gelmişlerdi. Top ve Köşk'te depolar açıldığı, 
lantıyı başkan Dr. Bay Sabri ilk sermaye 500 lira taahhüd 

•ctı, YHa hükmüne göre ikinci ve l ~5 lira tahsil oldugu halde 

başkan Bay Mehmed toplantıyı bugün taahhüd edilen sermaye 

idare etti. Bundan sonra Dr. nln 4 660 lira ve tahsil edileni o 

Bay Sabri kooperatif in yıllık de 985 lirayı bulduğu, incir 

çalışma raporunu, milrakıb ra· ürüoilnün fazla clOşmcslne mey· Bu Yıl 
porunu ve bl4nçoları okudu, dan vermemek için kooperatf f fn 

hepsı de söz bfıllğiıe onayıl!ndı. ınc1r mıntakasından 1 ıoss lira Ko·· mür Btıh-
son yıllarda incir müstahsil kıymetinde 258243 kilo incir satın 

alınmıştır. yardımlardan bahsediliyor ve Ru sva'da 
bu yıl C.B.F. himayesinde te· 

Faaliyete geçirilen rontken L el şe-.kOl ed"n ve bütftn cemiyet 
cihazı ile 141 haeıaya rontken lere ·bir eldf'n yardım temini Bayan K Ori'nin 

lf"rlnln kurumlanmaeı için ya aldığı ve ortakların üç depoya 01 pıJan Df'Şrfyat Ve propaganda· 12,563,21 lfra kıymetinde 251 ranı m} yacak, • 
larıo ilk verimi olarak meydan bin 705 kilo incir ve 8092,07 
alan ve başında kooperatlfçfllğl lira kıymetinde 9814 () kilo 

~endlne mezheh edlndf~lnl söy· hurda tee;lim ettikleri, yalnız 

yen Dr. Bay Sabrlnla bnlun· ortakların teslim ettikleri maldı 
doğu bu çok hayırlı kurnmun %25 refozo çıkhğından, eatışda 
IDOtevazl raporunu burada hu· hurda mikdarmın arttığı bildi· 
lisa edeceğim: rflt>rck rapora son v~rllfyordu. 

Rapor, incir mahsulünün Hldnçoda da ortaklara teslim 

luymetfni daşüren ve mOetab edilmek üzere 1248 lira 23 kuruş 
Bilin cebine girmesi lizım olan fiat farkı elde edildiği göste· 

paranın çokluğunu eline geçi reo rilmlştir. Bu ciheti de tebarüz 

deveci ve dengtlcl denilen ara· ettirmek 14zımdır ki Eğlnova~ı 

Kı, mevsimi fptidalarında şeb · 

rlmlzde kömür buhranı olacağl 

hakkmda tahminler hoşa çıkmış 

ve son defa 0 evelkllerfl U4vett'n 

Ziraat bakanlığından mOhlm 

mikdarda kömür imali için taıı 

dik eillmfş olıırak gelı-n ruh•a 

tiyeler ftzerl nden birçok orman· 

lordan k.ômQr yıpılmasına mil 

eaade edllmfotlr. Evelce ruhsa· 

tiyeleıl verilmiş olan ormanlar· 

dan da şimdiye kadar ehemmi· 

yetli mtkdıuda kömOr imal edil· eılır ve bunların piyasadaki kooperatif 1 ha yıl gerek ptya· 
rolleri yazılarak başlanıyordu. sadan yaptığı mübayaalarda ve mlş ve şehrimize gttlrilerek 

Bunlardan korunmak için gerekae ortaklarının teslim et· satışa çıkarılmıotır. 
lşarJ kaldıran cQaıburlyet lda· tikleri ürüne kestiği f iatlerde Deniz yolandan da ehemmi· 

resi kredi kooperatif lerfoi kur· htr vAklt piyasadan kırk para yetil mlkduda k.ômilr geJmekte 

doğu ve bunun yasaslle mQs iki kuruş fazla l'ermletlr. Bu ve bunların Bhlnclkordon'da 

tahsile satış birllklerl ve koo· itibarla bu yıl Eğl novası koo· satılmalarına mQsaade edilmek· 

Peratlf lerl de kurmak hakkı peratlf i ortakları korıperatif leş · tedlr. Bu yıl kömilr buhranı 
"erlldi~I söylenerek genel 

81
• tlrmek ve kurumlıumanın fay· olmıyarağı kat'i olarak anlaşıl· 

kıntının mQstahslll geçlntmiye· dalarını görüp anladılar ve mıotır. 
cek bir hale getirdiği halde bo Türklye'mlzde ilk koopPratifl Burnava 
aracıJarın kazan"ları eksilme· doğuran Aydın'da ikinci bir 
d' "i ığl, bi14kls arttığını gören kurumun temelini atmış oldular. Ziraat Mektebinde 
ekf rncllerio kuttaluşn kooperatif Kura ile idare heyetinden 
\'c kurumlaşmakta gördükleri çekilen Dr. Bay Sabri ve r~ay Faideli Koııf e~anslar 
Yazılıyordu. Kooperatif kora· Reşat'ın yerine gene ittifakla 

Burna va ztraat m . kıeblnde 

köylüye ve mekteb talt-beelne 

l'erllmekte olıto konferanslara 

dün de öğleden sonra mekteb 

salonunda devam edilmiştir. 

Mevzu (Toprak biyolojisi ve 

topraktan edinilen liltlfadeler) 

hakkında idi. Konferanıı din· 

lemlye gelen köylüler azdı. 

ÖnOmilzdekl paıı:arteıl gfto6 

mekteb mOtlüril bay Hilmi 

Onay tarafmdan (Fidancılık ve 

ekilen f ldanların .. muhafazası), 

daha öbür haf ta da muallim bay 

Reeld tarafından (Zehirli gazlar 

ve hunlardan korunma:çırelerl) 

hakkında iki konferans veri· 

lecektlr. 

bll111ek için bilmek ve öliren· Dr. bay Sabri ve Köşklü bay 
ın ı_ e e-. !Azı:ı:ı olduğuna tnkd!r Mehmed Hllaıi, mürakıblıklere 
eden milesalslerin llkönce Zira· de İzmir Ziraat bankası müdürü 

at bankasına ve Aydın koope· bay Aşkı Err.n, Aydın Ziraat 

rıttf ine başvurduklarını, ~lraat bankası müdürü bay Muhte· 

bankasının kredi ortaklarının rem Kaya ve belediye besab 

eerınayelerlnln % 20 lerlle ha işleri müdilrfi bay Osman Bir· 

kuruma girmeleri temin edece· can seçildiler. 
ğlnl •adettlğlnt, Aydın İncir ~ - Diln Germenclk'ln 

kooperatif loio ise "Siz de ken· Çamköy zirai kredi kooperatiCI 

dl başınıza kooperatif kurun umumi heyeti de toplandı ve 

karşılığını verdiğini, tık k:. yeni idare meclisi üyeliklerin · 

tıunda bir sermaye lazım oldu· den birine hayan Meryem se· 

tunu, fakat ortakların tutul· çtldl. ilk kooperatif idare mec 

nıuo paraları olmamasından az lisl üyeel olao bayan Meryem, 
hkla . d ve Bermıyeeız loe baelan· seçiminden sonra (Bundan son · 

ığı, yalnız başta vali olduğu ra çam ağaçlarına para yok, 
hı ide 1 say nlarımızın ve fırka· hakiki lnclrcllere bol para var) 

nıızın bQ ük d i ı Y tf'plk ve yardım· em şt r. 
O. Becerik 

Ingiltere Veliahdı 
ları gôrüldnğn, Ziraat banka· 

sının kredi ortaklarının % 20 
ecrmıyelerlle bu yeni kuruma 
girmeleri 1 k d · 8 
1 

° • re 1 ıdare meclis· Peete l (A.A) - Foggen· 

dert onayladığı halde abamla lenseng gazetesi, loglltere Ve· 

ığını, fakat lzmlr Ziraat bank Uhadının Peşteye gellb blrgOn 

ıntıdcırcı Bay Aşkı Eren'in ko· kılacağını yazıyor. 

Köylünun letifudl!el için mı:k · 

tebde verilmekte oı.n konfe · 

7anelara pek4z köylfinftn geldi· 

°ğinChıi°ber-aldık. Çtınkü kon· 

ferans zamınlan köyltınün 

tarlasında, bağında l'e bahçe· 

sinde işi vardır. Onun için 

: köylere gidilerek konferansların 

tekrarı dOoi1oülmektedlr. 

tatbik etlllmi~. 4i sinden yüzer için çalışan hayır cemlyetlulne 

kuruş Qcret alınmış, dfğerleri yardım komftttıinln bu işi ftze. öl il m Ü o Ün 
parasız lıakılmıştır. c .. miyet la rioe alarak çalıştığı, 935 yılı 

boratu varında !l7 6 balgam ve için ILomfte tarafmdan Cf'ml yete y ı I dön Ü m Ü •• 
idror tahlilt yapılmış, 11 ve BZ1Jmi olarak !WOO lira tf'mln 

----.--......--- edilecf'ğl ve daha şimdldl'n bu 

Vilayetin paranın 1200 uratım•n veriınıı, 
olduğu zikr~dlltyor, bu bayırlı 

yeni Bütçesi. feşekkftlO kuran C.B.F. vUAyet 
baohnı Yozgat ııaylnı Bay Av 
nt Doğan'Ja komitede çalışan ---·· ... ~--

- Batı 1 inci aahlfede 

lalık vardır. Hususi mohHebe 

mtidilrlil~(l masraf büdçesl 

124,000 Jlra üzerinden hazır· 

lanmıştır. Geçen yıl bOdçest 

arkadaolara en derin ıaygılar 
sunuluyordu. 

İdare heyeti raporunun 

okunmasından ıonra göı dok 

toru bay Milat ve Dr. bay All 
AgAb, Dr. bay Kemal Şakir 

Sıhhat mfidOrlilğil bftdçtsin· kimyager bay Memduh ve Çlftçİ 
de de yeni bir imdadı ıubhi Ntcatl ıöz alarak cemiyetin 

121,612 lira idi. 

otomobili Patın alınması ve 

eağlık işlerinin korunmHı ve 

bilhassa köylerde hastalık mü· 

cadelesl için f11zlalık vardır. 

San'at mektebi m6dürliığft ıtöl· 

yelerinde de bazı ıslAbıt ve 

dı-ğlelklikler için bu maaraf 

bOdçeeine geçen yıl bfttçeslndeki 

tahsisattan bir miktar (aılalık 

eklenmesi letenmektedlr. 

Nafıa lıa~mobendieligl ile Zl · 
rast ve Maarif ınüdürlOklerl 

badçeleıl henüz vilayete veı il· 
memiştlr, bugünlerde hu, hOd 

çeler de hazırlanarak vllAyete 

vPrilecekılr. Bunlarda da geçen 

yıl bfldçelerlne göre fazlalıklar 

vardır. 

• • • 
VHiyet muhasehei husosiyesl, 

mfiteahhldlere ve diğer alacak· 

lılarına olan borçlınndan thn· 

dl ye kadar 500,000 lira öde· 

mlştlr. 8unun 150,000 lirası 

geçen yıllardan devredilmiş 

borçlardır. Emllk ve eytam 

bankasından evvelce istikraz 

edilmiş olan borç ta ödenmiş· 

tir. Bo yıl vlliyetln muhtelif 

mühim inşaat lolerl için de 

Emllk ve ~ytam bankaıından 

tekrar - 50,000 u;;-ı.iıkr;;-;ç 
dedileceğl haber alınmıştır.iBo· 

non için muhtelif vergilerle 

birlikte tıbsil edilmekte olan 

hleselerl karşılık göıtedlecektlr. 

deha iyi çalışması ve loler gör· 

meıl hakkındaki dOoOncelerlnl 

Ye ttmennlleriol bllcllrdller 
Yıllık icraat rapora kongrece 

onaylandıktan ıon ra gizli rey 

ile yeni idare heyeti ıeçiml 
yapıldı V6 reylerlo taenlf t bit 

tikttn sonra yeni ldore lı~ye 

tine Göz Ur. bay Mitai', Dr 
T~titfi Sabri, Dr. Şfiluü Nuri, 
bayan Ferzııo, h11yao Cevriye 

İsmail, bayan Haeene Naliu, 

Avukat bay Snleyman Faik, 

A•akat bay Ahmed Şakra ve 
Dı. bay Ziya'nın Eeçildiklerl 

anlaşıldı, mGrakıbllklere de l:,ay 

Çiftçi Necatı ve hıy Namık 
seçildiler. BGyüklerimlıe kon· 

greniu &aygılarını bildiren ttl 

ywztları gôndertlmeılne kanr 

verildi ve kongre dığıldı. 

Yeni Neşriyat: 

"Koltor 
" KftltGr mecmuasının 31 inci 

&ayısı zengin yazılarla çıkmıttır. 

Bu sayıda doktor bay N. Kip, 

Mırıel Prenant, Aıım KtUtür, 

Stefan Svıg, Aytekin Kftltftr, 

İrfan Hazar ve Sıtkı Şt'lkr6'nftn 
inanç ve it, ırklar ilmi, lo~ulAb 
nedir, görtııler, dGıtıoO,le:, 
FrödGn çılıımaıı, ~dlm•ğa an.ıe· 
llyat, yeni terblye:ııkGlerl ya· 

zıları;" hlkAyeler-T'etefrlkılİİ 
vardır. Okarlarımıza taveiye 

ederiz. 

Moskova, J7 (A.~) - Ba 
yan Karl'oln ölGmOntin yıldö 
aG'DG mGnasebetlle bllgialrr 
kurumunda bir oıeraalm yapıl 

mrştır. Bu maraılmde Nğhk 

bakanı Kaı?.ıloskl 1''ranııı elçlıl 

Sovyetlerln eski Pariı elçlıl 
Rakonki, fen akademisi Gyele· 

rlnden profesör Joffe Karlla 
ve Frenkel hazır bulonmutlar· 

dır. Profeıör Jof(e bayan Ki· 
rl'oin hayat ve eıerlnden bıh· 
llP.tmlo pro(eıör Karii n Fren• 
kel de radyumun heklmllktekl 

faydalHını ve onun haolıGrler 
Oıerlndeki teılrlerlnl anlatmıı· 
tardır. 

Bulgar'lar 
Lehistun'la KillUlt9 
Birliği Yapıyorlar .. 

• Sofya 17 (A.A) _ L~bfı· 

tan'Ja Bolgarietaa ar111·nda ya· 

lıcında lıir f ikd teırlkt m.,ıal 

muknelesl akdi mdıa.11ehfıtile 

iki memlrketlu .kOhGr bokaD· 

ları kereılıklı ılyHeth rJe ba· 
lonacalr.lıı.d•r. 

Sofyu 18 (A.A) - Polenya 

·Bulgariatan arasmda yapılacak 

fikri tt-şrlkl meı;al ltllifını• 

ıkdlni müteakıb btırikl mem· 
leket kültQr bıkanlara hlrbl!· 
lf'rinl ziyaret edeeeklerdtr. 

ŞUBAT 
1935 
Kasım 

104 
19 1935 

G6D 
28 

SA LI 
.Arabi ısss Rumi 1350 
15 ZUkade 6 Şubat 

-

Evkat Ezanı Vand 

Glııet 1,0, tJ,54 
Öğle 6,41 12,28 
lkındt 9,38 15,25 
Aktam 12 17,47 
Yaw 1,31 19,17 
1mak 11,26 ö,li 



l\lektehliler için 
~...._,...~ "this .. ızın 

Umutsuzluğu .. ~--------------------.. ----------------------
---···•·-tı•---

Böyle tath tatlı hikayeler 
dinlemekten hoşlan11n küçük 

lncf yerinde duramıyarak etra· 
fın bakınırken yıkık bir duvar 

üstünde açan kurtağızlarını 

göstermiş: 

( M ak on) alonu rası Düştü ve Mü- . V B 
1 

. 
Y u anıstan e u gsrıs· 

rettebatı Nasıl Kurtarıldı? 'd S H 
1 1 

. 
Balonun Kaptanı Faciayı Anlatıyor .. tan a por _ are \.et erı 

• Yunanietan ~da Atletizm: sabaka, her iki takımın •Y111 

- Ye bunlal', demişti, bun· 
form da bl r efsaneleri vır mıdır? 

- Elb,,tte. Bakın anlatayım: 
- Jç Anadolu'muzun otlak 

yaylalarından blrJnde, Erzurum 
kenti içinde sürülerlle geçinen 

çok güzel bir çoban kızı vardı 
df y~ anılırdı. 

Atine - Kulüpler arasında 

yapılan 9 kilometre güç geçme 

yol müsabakasına 26 atlet lştl· 

rak etmiştir. Müsabakada Pana· 

tlnalkos kulübünden Arvaııitis 

30, l 7 dakllı:ada birinci olarak. 

~dmlştir. 

Müsalıalı:aya i-:tlrak eden bü · 
tüu atl~tler, pek gü olan bu 

koşuyu mubtdif derecelerde 
bitirmi lerdil'. Puvau hesablle 

kuvvette olmasından çok heye 

canlı gP.çmi11tlr. Ber iki taraf 
ikişer sayı yaparak mOsabak• 

beraberlikle oetlcdeomlştlr · 

Bulgaristan'da Milli 

Bisiklet Mnsabakoları .. 
ı.ı {e· Aılna - Buluar blei& et 

deraeyoou tarafından ıertlr 
edilip hareket tnt'nşei Sofr• 

olmak ~artlle örıOmüzdeki Ult· 
baharda Balkan devletleri bl· 

sikletçilerinln l11tlraklle yapıl•· 
cak olan Ifoluar tornavasırıll 

o 1 
Yunan fıoderasyoououn da fel · 
rakl blldirll mlştir. 

Her akşam kuzulnrını ağılla· 

rına yerleştbdikten sonra kulü 
beafvln kapısı önüne oturan 

Yıldız bacıya kaval çalRr, ince· 
cik kıvrak aesile şarkılar söyler, 

ya da kendi kendine uydut· 
doğu oynak dece havalarile 

eğlenir, zıplar dururdu. Böyle· 

likle köy k11eaba topraklarını 

aramaz, daha çok eğlenirdi. 

(Makon) balonu ve mutfak kısmı •. 

yapılan bu müsabakado birin · 

clllği Erolkoı:ı, ikinciliği Pane 

llnyos, üçüncülüğü Panatlnaikos 
kulüpleri kazanmışlardır. 

Selunik Mubteliti Pire 
.!Uuhtelitile Beraheredir .. 

Halkan de vletlerlnln bistklel· 

çllerl muayyen günde Sofya'd•0 

hareketle sıra ile Bftkreş, Bel· 
Yıldız bacı en gOzel çalgı· 

lardan, en gfizel konserlerden 

daha çok kendi kavalını, kendi 
sesini severdi. Belki de sesini 

ve kavalını bu tadar ee•mekte 

Yıldız haklıydı. Çünkü o dlya· 

rın yararlık mesleği diye anı· 

lan en kocaman perisi bile 

vakfı vakit uzun gezintilerin· 

den vazgeçer de küçük çobanı· 
nın güzel eeslol dlolemlye da
lardı Çok• defalar da yaratık 

mesleği Yıldızın kulftbeslue 

gtrer, onunla bat başı oıun 

uzun konuşurdu. 

!fakat işte bir mayıı akıamı 

dost peri her nkit yaptığı gibi 

Yıldızın kulftbesl önftuden ge· 
çerken ne onun ne de kavalı· 

mn sesini alamıyordu. Perl: 

- Acaba, dedi. Yıldızın ba· 

şıoa blrşey gelmiş olma&1n? 

Haydi bir göreyim.. Diyerek 

çoban kızının kulübesine girdi. 

Küçfik çobanın eindlği bir 

köşede ağlamaktan gözleri şiş· 
tlğlnl görOnce: 

- Ah! Benim güzel dostum, 

dedi; korktuğum y,.relz değil· 
mlş. Neden ağlayıb duroyorıon? 

Derdini söyle de derman euna· 
yım. 

Zavallı Yıldız bıcı o kadar 

ağlıyordu ki, hemen cevab nr· 
medi. Biraz kendine gelJb te 
açılınca: 

- Bir kurd sabahtan bert 
şuralarda dolaşıb duruyor, 

bize o kadar korku salıyor ki 
kuzularım da ben de dışarı 

çıkamıyoruz. Bu böyle giderse 
ve çok zaman hayvanlarımı 

otlatmıya çıknramaz am, ne olu· 
ruz? Kurdu dışarda bilerek çı · 

karsak ne oluruz?.. A benim 
yararlık meleğim, ben ağlama· 

yıb ta kim ağlaeın? Dedi. İyi 
kalbll melek Perl, bu alçak 

hayvanın gizlenebileceği yeri 

bulmak için kendi kendine dil· 
şGnde, dOşQndil, düşündü. Fn. 

kat birden yüzü güldü. Çünkü 

nLlına en güzel bir şey gel· 
mlştl. Yıldıza döndG. 

- ~o ayakların önündeki 
çiçeğe baksana. Dedi. 

Yıldız yere baktı, orada ta· 
mam ayaklarının önQnde o gll· 

nedek hlçbf r yerde görmediği 

çok güzel hl r çiçeğin açıldığını 

ve bunun da tıpkı yiyecek bir· 
şey beklf yen bir kurdun ağzına 
benzediğini gördü. 

Yararlık pedal yıldızı: 

- l yfce bak... Bu çiçek bir 
kordun ağzını andırır, ayakla· 

rın c'>nfinde hunu her gördiikte 

kurdun oralarda olduğunu ın· 
le ve yolunu kıvırarak kuzula· 

rını başka otlaklara getir, dedi. 

(Makoo) balonunun mftthlş 

bir kaza neticesinde dOştü~Qoü 

geçen gOo ajans haberi olarak 

yumıştık. Son posta ile gelen 

Avrupa gazeteleri bu facia bak· 

kında aşağıdaki tafsilıttı verl· 
yorlar: 

V ııııfngton telsizi; 1933 yılı· 
nın 4 Nfeaoındı, ıcunu he· 

yecına düt6recek bir haber ve

riyordu: 
Amerlka'nın, daha doğrusu 

batan acunun en btıyftk hava 

eeffneıl, bir kaza sonunda dGş· 

mftş, parçalanmıştı. 

"Aykonu adını taşıyın bu 
bava ejderi, f flhakika, denize 

düşmdş ve bQUln yolcuları He 
beraber kaptanı "Maffet,. de 
boğulmuştu. Bu mfithle kaza, 
Amedka'lıların cesaretini kır· 

mığa yetmedi: Az bir mdddet 

eonra, (Aykon) un eşi ve belki 

daha büyüğü olan (Mıkon) hava 

eef inesi yapıldı. (Makon), 240 
metre uzunluğunda ve saatte 

130 kilometre mesafe kateden 

bir ejder idi. Sef inenin içinde 
alınmış olan tertibat, herhangi 

bir kazı vukuunu tesirsiz hıra· 

kacak kadar eeaılı idi. 1933 
yılında, Amerika donanmaeının 

Gtl.ba sularında yapmıt olduğu 

manevralarda, Makon haeara 

uğradı. Tamir edildikten sonra 

uzun bir sefer yaptı. 

Bu eefer esnasında da mühim 

avaryayı maruz kaldı. Bununla 

beraber, Amerika hava bakan· 

hğınıo mütahaesııları başta ol· 
doğu halde herkes, bu moaz· 

zam hava eeffneelnfn, herhangi 

baycık bir tehllkey., karşı ko· 

yabtlece.lc kadar kuvvetli olda· 

ğonu ve her Arızanın, ha ejderi 

yolundan ahkoyamıyacağıoa inan· 

mışlardı. Hayfakl Makon; ha ayın 

12 inci gQnfi, akşam saat 17 de 

Franelsko'dan 100 mil kadar 

uzaklaştıktan eonra çok yfik· 
sekten uçarken bir kasırgaya 

uğramış ve tehlikeyi atlatapll· 

m k için daha ydkseklere çık· 
mık letemlştl. (Makon) u idare 

~~~--------~------~-
Perinin se\'lmli oAlldGnden 

kuvvet alan çoban kızı rahat· 
landı, sevindi. Ertesi gftn her 

vakit gibi sabah erkenden ku· 
zularını otlatmaya getirdi. Be· 
reket ki yararlık perisi gözle· 

rint açmıotı. Ôna.ne gelen loı· 
rete göre yolunu değlotlrdl. 

Bundan ıoıira da artık hep 
böyle yaparak korkulu yırtıcı 

hayvandan uzak, çok uzak oldu. 

Akşam dönfttlerlnde ise gene 

ıeo gönülftyle kavalını, ıarkı· 

larına, dao larıDl~ kavuştu. 

Muallim 

S. A. Olan 

edenler, havanın daha yüksek 

tabakalarında rüzgarın hafif 
olduğunu zannetmişlerdi. Fakat 

bu zan, aksi netlcelnle karşı· 

laştı ve yarım saat sonra, şld 

detll rüzgar, saatte ,100 kilo 

metre alacak kadar bir sür'at 
kesbettl. 

Makon1 baştaobaşa ve çok 

korkunç bir halde sarsılmağa 

başladı. FelAket, dakikadan 

dakikaya bekleniyordu. Mako 

Don çırpındığını gören ve teh

like hakkında telılzle haber 
alın Amerikan donanması. hava 

sefinesinin uçtuğu sabada te· 
lişla dolaııımağa başladı. Fakat 

karınlık gittikçe b1eıyor \'e 

vazl yet müşldlleşlyordu. Tam 
eaat onıeldzde Makondan ge· 
len bir telsiz, tehlikenin mu· 

hakkak oldogbnu ve tablatln 

ortaya çıkardığı engellerle pen· 

çeleşmenin lmk4nsız bulundu· 

ğuno bildiriyordu. İki üç dakika 

sonra bir haber daha geldi: 

" - (Makon) mahvoluyor. 
Mukadderatımızı hoşluğa terk· 

etmek mecburiyetindeyiz. De· 

nlzlu sathına az bir mesaffl 

kaldığı zaman kendimizi sef I· 
neden atacağız. Ü 

Bundan sonra başka bir 
haber gelmedi ve (Makon) dOş· 
meğe baılıdı. Artık donanma· 
nın yardımı beklenl yordu, va· 

zlyet vahimdi, fena akıbet mo· 

hakkaktı. Herkes, muazzam 

hın ejderinin, Okyınos'un de 

rlnliklerlne nasıl batacağını me· 
raretle bekliyordu. 

Gecenin karanlıklarında de· 

nlze dilşen han eef inesinin, 
500 metre kadar derinliklere 

battığı tahmin olunuyordu. BG· 

tftn Amerika harb gemileri, 

araıtırmalara koyuldular. Btr 

saat eftren bu araştırmalardan 

eonra evvela (Pıkmonet) zırh· 

lısından telsizle bir haber geldi. 

Bu haber de, havanın taham· 

mül edilemlyecek derecede ağır 

olan milşkilliltına rağmen hava 

sefinesi mürettebatından bir 

kısmının kurtarılabildiği bil· 

dirfllyordu. 

hazır bulunmasını bildirdikten 

sonra kendisi denize atıldığın· 

dan bıılunamamı~tır. Bu me· 

mur, 40 metre yüksek likten 

Sı-lantk - Ş:-hlr mubtelltlerl grad, Atlna yolile gene Sofy•· 
·d• ya dönecekler ve turoava., 

atlamıştı. 

Makooun kaptanı, bir sandal 

tarafıod110 kurcarılmı~ ve derhal 

Pıkmoud zırhlıema gönderil· 
miştir. Fe14ketzede balonun 

arasında puvan hesebile yapıl · 

makta olırn kopa müsabakala · 
rıoın ikinci devresi Selıinlkte 

Selaolk · Pire muhrelhlerlnln 

karşılaşmasile başlamıştır. Mü· 

i\lah kemelerde 

bu suretle bitmiş olacaktır. 
Müsabakayı birinci olar•~ 

bitirecek bisikletçiye Balk•11 

blrlnclllk şildi verilecektir:_,_--

kaptanı Uılyo zırhlıeınıo kap G t s t N ı 
tanıodan hıidlseyl tehıtz1e her . aze e a cısı ası 
tarafa bildirmesini rica etti ve 

Nı. çı· n o·· ıdu·· ru·· 1 ~? tafsilit verdi. Kaptan, verdiği lJl1 
izahatta şunları sölemlştir: 

Bayatımda bu derece 

vahim dakikalar geçlrmemletim. 

Hayatım mevzuubahis değlldt 

Ben, hava sef lnesint ve onun 

mOrettebıtını düştinüyordum. 

Havanın . fiddetlnden saat on· 
yedide muavin pervanelerden 
birkaçı kırıldığı zaman, sef j. 

nedekl bütfin lnf llıtk madde· 

lerloin denize atılmasını em· 
rettim. Biraz sonra seline, 

bilsbütfin yan uçmağa başladı. 

Bo sefer Qmldl kestim ve ne· 

r~de bulunduğumuzu telsizle 

harb gemilerinden sordum. 

Ondan sonra, yalnız su ile 
temasa geldiğim zaman denize 
düştüğümftzQ anladım. 

Dünkü Celsede, ölen Gencin Kat' 
' 

deşi Vak'ayı Anlatmıştır 

Alınan S6D haberlere göre, 

kazanın fecaatine rağmen sel l · 
nenin mllrettebatından yalnız 

iki klıııl kayıbtar. 

Borsa 
••••• 

Borsada ddnkd Qzilm ve za. 

hlre eatışlan aşağıdaki ıekfl· 
dedir. 

Ozflm Satışları 
Ç. Alıcı 

266 Kooperatif 

182 S. Soleyma. 

41 E. Klrtepio 

15 Akhisar tü. 

9 H. Alyoti 
513 

K. S. 

11 
13 25 
l :] 

14 75 
13 875 

K. S. 

14· 
13 75 
15 50 
14 75 

13 875 

incir Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
55 j. N. Benma. 7 50 7 50 

Zeytinyağı Satışları 
Kilo gr. 

79350 .Muhte. alı. 24 25 27 

ikinci kordonda Küçük Kar· 

dlçalı hanı önünde gazete 88· 

tıcJ8l Tevf lk'i öldürmekle suçlu 

Faik oğlu Hasan'ın duruşma· 

sına dün Ağırceza mahkemesin · 

de devam edllmlştlr. Şıahld sı· 

fatlle dinlenen maktul Tevfi. 

kin .kardeşi bay Feyzullah vak· 

ayı şöyle anlatmıştır: 

- Ben Küçük Kardf çalı 
hını içindeki kahvede arkadaş · 

larımla oturuyordum. O sırada 

bir gürültü koptu, hana da hü· 

cum edildi, bir tokat yidlm. 

Ortalık karaşmıştı. Bo sırada: 

- Ah yandım! Dl ye kar· 
de!Jim Tevffk'ln sesini işittim, 

bakınca elinden kan akmakta 
olduğuna gördüm. 

Yaşar adında birisi de Tev· 

flk'I tutuyordu. Tutmasaydı 

belki ölmlyecektl, çftnkft Basan 

bundan istifade ederek bıçağını 
Tevf lk'e iki defa sokup çı . 

kaıdı. 

Diğer eahld bay Raşid ve 
Avni de nk'ayı görmediklerini, 

yalnız Basan'lı Tevfik arasında 

Alsancak'ta gazete satmak mes'e· 

lesinden eskldeoheti husumet 

bulunduğunu söylediler. Başka 

dinlenecek şahld kalmadığından 

gelecek duruşmada müddeiumu

mi muavini Bay Şevki lddlasıoı 
serdedt>cektir. 

Ortağını 

öldüren Kadın. 
2000 u " 19 

l9 Urla'nın'"ulucak köyftode or· 
(P. yağı) ta~ı bayan Melek'i kıskançlık 

Zahire Satışları yüzünden öldürmekle suçlu 
Ç. Cinai K.. S. K. S. Mustafa karısı Emlne'nln do· 

150 ton buğday 3 50 3 50 roşmasıoa dün ağırcuada de· 
259 Arpa 3 75 3 875 vım edilmiştir. Suçlu Emlnt>; 
97 Burçak 4 50 4 56 vak'ayı kendi yapmadığını ve 

4 Mıaırdarı 4 25 4 25 kardeşi Abmed'ln yaptığıoı, fa . 
4 Börülce 5 5 kat kendisini ölümle tehdld 

368 Pala. ken. 205 415 ettiği için şimdiye kadar bu 

hapishanede bulunan bazı oıef'' 
kuf kadınlar şahld olarak dlO' 

lendtler. Bu şehldler; Ahllled'lll 

blrk ç defa hapishaneye geJlb 

kız kardeşi Emine Ue görlif 

tüklerlnt, fakat ne görfiştfiklt' 

rlnden hıberierl oloıadığıO' 
yalnız Ahmed gittikten soor•= 

- üu clnıyetl f!Jllyen k•'' 
dl· deşlmdir ama beni tehdid t 

yor, hakikati söyletmiyor, dedi· 
ğlni duymuş olduklarını eöfıe· 
mlşlerdir. 

Evvelce dinlenmiş olan J't.' 
d'I zlhan da vak'a gecesi Ahoıe 

Melek'fn öldOrftldüğfi tıraç•d' 
gördüğünQ söylemiş. Köyde 
bunu bilen bazı şabidlerin diO' 

lenmesi 1 çln muhakeme bat~' 
gftne bırakılmıştır. 

Asansör Cinayeti 
f.' Asansör üzerinde bir kabf' 

de komar oynamak yüzüoJeO 

aralarında çıkın kavgada J.f 
navud LAtlf l bıçakla yarahY'' 

rak öldüren sabıkalıl11rdon Ar'~ 
Mehmed Ali şehrimiz Ağırct_, 
mıhkemesfnde yedi yıl ah• •f 
ağır hapse mahkum cdUmlttf' 

Mahkemeve 
Verilecekler .. 

Türkiye ile Klirnlg oıo~' 
velesl akdetmiş olan meJlll~ 
kctlerden vadeU veya ankooelll 

yaeyon gelen mallar için ub' 
lAt tacirleri tarafından CO~ 
hurty.,t merkez bankasına 'fV 

len taahhütnamelere riayet el 

mlyen ve şehrimizde tlcırttl' 
meıııgul bulunan 16 müesse~ 
aleyhinde kanuni takibat r
pılmaeı muvafık görftlmil~ ~ 
bu mdessese sahiplerinin adli~ 

FelAketzedeler, en evel (Pın 

sılvsnya) zırhlısına gönderildi. 
Hava ejderlııln battığı deniz 

alını, harb gt!mllerlnln projek· 
törlerile aydınlanmıştı, FeJ4ket 

mahalline ilk koşan (Pıkmond) 

zırhlısı, 64 kiti, (Konkond) 

zırhlısı 11 kf~I kurtarmıya mu· 
nffak olmuşlardı. Diğ«ır zırhlı · 

ların da kurtardıkları kazazede· 

lerle beraber kurtulanların ye· 
kunu 81 klolye baliğ oluyordu. 

Hın sefinesinin telsiz memuru, 

herkesin denize düşmek üzere 
595 P. çekirdek 2 75 2 75 hakikati gizlemek mecburiye· 

kambiyo müdürlüğünden ıııebtf' 
mlz cilmhurfyet mftddef ootıl' 

133 B. pamuk 48 49 50 tinde kaldığını eöyledi. Sonra mlllğlne bildirilmiştir. 
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A·ydın Halkevinde K11rslar 

z ı, ~ 
~ 7. ~ ~-~,._-,,~'"'T~~~ 

., Ticaret Oda-

6L,a':Jn: ~~!t_U.-..LA 
Kadınlar için Bir De Di

kiş Kursu Açıldı .. 

sı l\ıleclisi l'ı"lp

lan tu~ıııı Yaptı. -- ................. __ _ 
- Ba ı 1 inci yüzde -

Drahşan, Herşeyi Göze Alarak (Kara. 
yakut) u Çalmıya Karar Verdi .. -

yeti eeçlml gene gizli rey He 

yapılmış ve bay Şö~rü Ceva· 

hircf, bay Şerif Rr.nızl, bıy 

Şeraf eddia s~rb~ıt, bay Ccvdrt 

Cambazoğlu, hay Kazım Kuka 

~açlı oglu kazanmıştır. 

Balbuki hıllerlndeo lştlka 
ve bu zahiri bahtfyarların 

ômdrlerl ne gıbtı ey il yen eaymz 

bunlardan biri yeriode olma· 

mıkla ne kadar ın "s'ud bulun 

dtılderını idrakten mahrum bir 

halde beyhude yere ıııtırab 
çekmekte tdJler. 

• • • 
Mubu<l namma yemin 

Karayakutun Sard hazinesine 

girdiği çok geçmeden İran 
şehioşabına da aksetmişti. Esa· 
sen Bablt ve .Medya'yı ilhaktan 

sonra, muhteşe0ı Ltdya mama· 

relerine de göz dikmeğe başla 
nıış olan Batvetli Keyhunev 

bu kara h11bcri aldığı vakıt, 
karayakutun çalındığı vaki 

hissettiği ıstırabıo ket kat fev· 

kinde ıstırablara boğulmuştu. 
içinde cehennem kini tutuşan 
bir kin ve gezab, f lkrlnde şa· 
hin gibi çırpman bir hın ve 

intikam uyanmıştı: 
- Krezüe! Mabuda ahdım 

olsun ki, karayakuıla birlikte 

senin hazineni Pasugat'a getir· 

mekte, ıacıDI başından yere 

çalmakta ı;ecikmlyeceğlm. 

DJyordo. Halbuki, Babll ve 

Medya'yı llhakrın sonra artık 
hüsbOtüo kuvvet ve satnt 

k esbed en l ran 'ın, bir gün ken . 

dlelnfo de heşma bir çorab 

ôreceğinl pek iyi ı a bmlo et· 

m elle olun Krezüe te biran 

e vvel l ran' la harbe girleerek 

hu boynk tehlikeyi ortadan 

kaldırmağa haıırlanmakıa idi. 

llullisa; orta Asya ve Aoado· 

lu'da boğacu bir harbin, yQz. 

binlerce hayata kıyacak bir 

felaketin menhus çehrul aezil · 

meğe başlnmıetı. Fakat bunu 

hazulıyao hııklkt aebeb kara· 

Yakutun Keyhuarev tacından 
Krezfts sarayına intikali değildi. 
Sadece taçların birbirini çeke· 
rııemesl idi. 

Kim çaldı? 
Karayakut Keyhuarev'fo ta· 

cından nasıl aşırıldı? lran hu· 

dudlarından dıearıya nasıl ka· 
ç tıldı ve naaıl eşkıya h ilcum· 

larından 1111&un bir halde Sıırd'a 
kadar getlrilehlldl? 

Mevcud vniyet ve şeraite 
göre hemen de muhal denlle· 

bilecek derecede gfiç olan bu 

leler, beşer zekıi ve cür'etluln 

karşısında pek baeh şeyler 
hOknınnn alıvermişti. - =-ı·-------A NA DOLU -Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 
llnydnr Uü~dü ÔKTEM 

Unıumi ne~riyat ve yaz.ı ioleri 
nıüdürü: Kemal Talat KARACA 
İdarehanesi: • 

İzmir f k:ioci Beyler sokağı 
C. Halk Fırka ı bioaBı içinde 

'1' f e!ı;rar : lzmir •• ANADOLU 
e efon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylı~ 700, Üç 

aylığı 500 kuru~tur. 
y •hancı ınenı le.ketler için ıenelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Hcryerde 5 Kuruotur. 

Günü · - geçmı~ nüehnlnr 25 kuruatar. 

AN DOJ,U .MATBAASINDA 
llASJLMlŞTIR 
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kaulıoın bo~ında da yuaş yavaş 

tıüyüyen ve gittikçe kat'i bir 

karar bükcrıüne girf'D bir ukte 

peyda olmuştu . 

Krulıo kıymetli lıirş,.ylni 

alıb kaçmak, bu ydı.oasak Vt'! 

erztl hayattan, dilt>df~I gibi 
gf'çlrebllert'/?i hür, kuyıdııız bir 

bayata kavuşmak .. AJdın Jlalkt-viniıı açtığı dikiş kursundan bir intiba 

Bu eeçlm de Lhıilı.teo eoora 

ticaret odaı:ıının !) ;JS yılı lıı1dc:ı.ı · 

finio mür.akf're ine grçılml~ vı• 

od11 iılarf' heyetinin bıızı rley ıh 

İran sarayının cidden yüz 

kızartacak gece hayatları olur · 

du . K.udr~tli Keyhusrev gün · 

düz haşin olduğu kadar, gece 

de zelil ve sefil vaziyetlere 

düşer. Gündüz yırtıcı bir kıutal 

iken, geceleri şak la ben bl r 

serçe kuşuna dönt'rdi. İran 
sarayında güodü1; idari ve 

siyasi lhdraılar, ş'ddetli emirler, 
nebiler, fakat geceleri de mis 

kokulu şarablar, kızlar, kadın · 
lır, muslkıler, rakıslar hüküm 

sürerdi. Bu saray kah mehtablı 
gecelerin eiblrlı..4r semaiarı, 

kıih muzlim havaların hırçın 
rüzoAr ve bulutları içinde zevk 

Delikanlınıo hu tehlikeH 
t'°şebbılsü taearluuakta hakkı 

• ırdı . Zira o, böyle bir yaşa 
yışa ı.lışkın ve !Ayık bir genç 

drğlldf. Babaııı lrak'ta ticari 
işleri olan bir Kafkas zenoioi 

Aydıo, (Huıuıti) - Aydın 

Halkevi halk derııbanelerl ve 

kurslar ~ub<'sl, bu yıl çalı~ına 

)arına çok hız vermiştir. Şubat 

ayı başında açılın ameli be!lap 

ve bankacılık kursu derelerini 

ziraat bankası memurlarından 

Bey Ahmed Hamdi 'fermekte· 

dlr. Bu dersine yirmi talebe 

devam ediyor. Bunlardan başka 

birçok talebeler daha yazılmak 

tçln bat vurmuşlarea da ikinci 

devreye yazılmaktadırlar. 

lık d~vrelere ayrılarak devam 
etıirllrcektfr. Birinci devreye 
54 Bayan yazılmış ve dcrı!e 
başlamıştır. 

mecH!!e göu<lndigl nılkıar üze· 

rlnden 42,0'10 lira olara&. onoy· 

!ırnoıı~tır . Yeni yıl J..adroııuu ıl:i 

eı;kidı•ohnl odada c:alıiıın vtı 

vazifdı>r lrıde mu,·af fakıy,.ılni 

görült"n memurlann ucr .. ı inine 

ht"ı:er llra za ın vardır. 

Odanın 9;~.j yılı Laı'i hcrab 
blıinçoıu da tetkik ve ta ılik 

" ve şehvet abenkleıile çağıldar, 

uğuldar dururdu. 

Düoyanı.a her ırk ve mille · 

tinden, her bucak ve semtinden 

eeçllmle güzeller, Keyhuıırev'in 

fırtJnalarla dolu mılthlş hıya· 

tına nurlar, füsunlar 

lerdl. 

serper· 

Karayakutun çalınacağı gec" 

de ayol hal hilk6m sftrmekte, 

Keyhusrev gül renkli şarablarla 

gene bedmest olub gitmekte 

idi. Sabaha doğru gene bn· 

mutad diğerlerine tercih eulğl 

bir genç çift ile vakıt geçirir · 

ken sıza kalmı!jtı. 

Fakat onun gııyet dalgın, 

gayet memnun ve mfieterlh 

uyuy kaldığ ı bu smıdc, sı;ğın · 

dnkt uyur gihl görOcen deli · 

" idi. 1 GOO devi", 1200 katırdan 
mürekkeb muazzam kervanları 

Kaf kaa'tan lrak'111 lrak'tan 
Kaf kas'a mütemadiyen emtea 

naklile meşgul olurdu. 

Bu devlrlerd" bütün ticaret 
nakliyatı kervanlarla yapıldığı 

ve o nisbette de kf'rvan soy· 
guocuları bulunduğu için, koca 

tacirin lklbln de müsellAh ker · 
van muhafızı vardı . Bana 

rağmen kervanlarının hücuma 
uğradığı gene eksik olmaz, çok 

defa eşkıya zayiatla pftek ürtft · 
lürse de bazı defa da muvaf 

fakıyet kazanırdı. 

Esir Ulccar zade 
Bir defa Kaf kas'h tacir, 

art1k onyedi yaşına glrml~ olan 
oğlu Drabşan'ı kervanın başında 

h!tyatın fJ k yolculuğuna çıkar 

mak istedi. 

- Sonu Tar -

Şube, dün 7 eylul ilk oku 

lası 11alonunda meruiml~ bir de 

nakış kursu açmıştır. Meraeime 

Halkevl bandosunun çaldığı le · 

tiklil marşı ile başlandı . Ayak· 

ıa dinlenen marştan sonra Halk 

evi idare heyeti ııamıDa Bay 

Vasfi Bilge v~ şube komitHı 

namına da Bay Sabri blrr.r 

söylev söylediln. Kurs mual · 

limllğlnl Navmao şirketi mual · 

llmi Bayan Behice almıe ve 

Navman şirketi kora için Oç 

makine vermiştir. Kora üç ay 

Tarkçe karşılıklar 

Köylerin imarı 
Beş Y ılhk Programın 
Basılmas,ına Başlandı. 

VH4yet key bürosu; köylerin 
imarı tçlo ne şekilde çalış ıla 

cağı hakkında beş yıllık Lir 
program hazırlamıştır. Matbaada 

ha&tırılmakta olan pro~ram bu 
günlerde bütün köylere gönde· 

rilecek ve her köyün ihtiyar 
heyeti bu progrırnıa göre köy· 

)erini imar için çalışıcaktır. 

§ - VilAyetio en kOçük 

köylrrJoe varıncıya kadar her 
yerde ağaç f ldanı dlkilme ı- te 

dlr. Fidan dikme mevsimi mart 
sonunda bht'cf'k ve ondan soora 

vl!Ayeltf'n hütOn kıza kıyma · 
kamlıklarile nahiye mıldörlilk· 

lerine bl r bildiri ru gönderile 
rek her köyde ayrı ayn ne 
kadar ağaç { fdanı dlkHml11 ol 
doğu eorulacakt•r. 

TOrkçe kareıhklar 

edlldlklt>o rnnı a mf'clie azaeırı· 

dan Bay Ali Rıza İnce Alem 

dar oğlu tarafından kougre lıao· 
kanlığına vuilmft olun iki tak · 

rlr okunmuştur. Bunlarda Dev· 

let dewlryollara larafınıJao ya · 

pıldığı gibi Uenlzyolları lıılet· 

me idareaile rullli vapurculuk 

şirketi npurlarıoda da ticaret 

eşyası için len~tliHlı tarife tat· 

blk ediJm,.ıl i tenlyordu. Oda 

meclisi; hu teklif lerl onayla· 

mış ve yeni idare heyetinin 

bu mes'eleln özerinde teşeb· 

büslerde bulunmaeıoı 111uvafık. 

görmt1th1r. Vak.tan fazla gr.c.:ik· 

tfği oıınrı itibara alınarak. Hor· 

eanm yeni yıl büıiçf'sloln mil 

zakere 'c tasdiki için önürniiz· 

deki hsfta pazortc·sl gOuti tek· 

rıar toplanıl01asına karar •eril· 
mlştlr. 
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--------------~----~--~--.....:;:--terleyen. 
l\füterettib - düşen (Terettılb 

eden vazife man.) 

Mfltesadlm - 1. çarpışma, 2. 

dokuşan, tokuşan, 3. vuro~ao. 

Mütesalllb - -· 1. katılaşao, ka· 

tılaşmıe, 2. sertleşen, sertleemlş. 

Mütesavl - 1. denk, 2. eş. 

Müteselli - avunan, avunmuş. 

Müteeelli olmak - 1. avınmAk, 
2. avunmak, 3. aybmmıık, 4. yı · 

banmak, 5 . yuvanmak. 

Mliteselall - 1. sıra (~ıra dağ 

lar= ciball müteselalle) 2. sıralan· 
mış, 4. oyulganmış, 5. olama. 

Müteaelslleo - art ardı, 2. Bl· 

ra ile, sıra vardı, 3. alam ulam. 

Müteşalb - 1. dallanmış, 2 dallı 

budaklı, 3. kollara ayrılmıe, 4. 

pardak. 
Müte~ebbia, - 1. girenle, 2. 

girişen, glrleken, 3. f9 eri, 4. ya · 

pıean, 5. yapışkan, 6. yeprem. 

Müteşekkl, - 1. ağlaşan, 2. 
ağlayık, 3. aızlanao, 4. yanıkao. 

Müteşekkir, - uthlığ . 

MQteşeddlt, - dağınık. 

Mütetabbık, - 1. tıpatıp, tıpa· 

tıp gelen, 2. uyan, 3. uygun. 

.Mfttetabi, l. arka ark .. ya 

gelen, 2. art arda, 3. blrlbirl ar· 

dınca gelen, 4 tutaşı. 

.Mutetebbl, 1. ara,tırao, 

araştırıcı, 2. arkasına düeen, 3 . 

derinleştiren, 4. konlıyan. 

MO.tevafak, - birbirine uygun. 

Mıltevahblş, - 1. bezmen, 2. 

gure, 3.korkmuş, 4 . slğençek, 5. flr· 

kek~ 6. ürkmüş. 
Miıte\•akkıf - ı. bağlı, 2 . do· 

ran1 dormuo. 

Mı1tevakkıf olmak - bakmak. 

Mütevali - 1. arasız, aralıksız 
2. bir düzaye, 3. iya, 4. tutar:, 

5. ulana gldeo, 6. ulaşı, 7. olayı 
ulaya. 

Miltevaliyen - l. aralık ver· 

mekslzln, 2. arasız, 3. artıuz ara· 

eız, 4. birdik, ~5. bfr dOzüye, 6. 
sırtı sıraya, 7. ıoyalaşı . 

M6tevassıt - 1. aracı, 2. ıra· 
ya giren, :3. arayıcı, aralayıcı, 4. 
arkacı, arkucu, 5. elberek, (). iki· 

si orıası (mutedil mao.) 7. ko· 

naktığ, 8. orta (vasati man .) U. 
ortacaklı, 10, ortıncı. 

Mütevattın - ' yerleşen, yerle~ · 

mlş. 

Mütevazı - 1. alçak göaüllil, 

2. alı, 3. alu, 4. alşık, 5. ıeak, 

6. basık, 7. baeınçak, 8. basmlLı, 
9. bayav, 10. beeen, 11. iogio, 

12. keo,lfol aşığı tutan, 13. koz· 

kı, U . kurumsuz, 15. kuskı, 16. 
kutkı, 17. maDSIZ 

Mütevazi - 1. koşa (çift 0111 · 

rak man.) 2. töziim, a. yanyana 

Mütevazin - 1. denk, ~. el· 

beli, 3. oranlı, 4. ölçülfi, 5 . öl· 

kiilük, 6. tartılmış, tartılı, tartı · 

da bir 
.Mütneccih - 1. yöolemlş, 2 . 

yönlü, 3. yoz tutmuş. 

Müteveccihen - ı. tutarak, 2. 

tuturu, 3. yönelere .. , 4. yüz tu · 

tarak 
Miiteveclb olmak - 1. döşelen· 

mek, 2. gönülmek, 3. yönel· 

mek, 4. yönenmek, 5. yüz tut· 

mak. 

Müteveffa - l. ölen, 2. ölü 

3. ö\tlk. 

Mftteemmil - 1. dalga. 2, dO·o 

ştıncell, 3. dftoılneo. 

Müteennl - ağır başlı, 2. ağır 
davranan, 3. ıgır davranır, :1. 
anıl, 4. dölek, 5. tutumlu. 

Müteennlyane - 1. ağır eğır, 
ağırca, 2. anıl anıl, 3. düşünerek . 

MiUe~seir - 1. dokunmuş, do 
konulmuş, 2. lçloe lşlenmf~. 3. 
kaygılaC\mış, 4. kaygın, 5. ılzülmGş . 

Mütetsslr olmak - 1. acıksın. 
mak, ~. bos:ıumık, 3. burulmak 
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4. darıanmak, 5. dokrınm•k, 6. 
dolukmak, 7. göynükmd;, 8. gil· 
cüzmek, 9. içine lşlemt•k, 10 lı;b· 
lemek (Te~.:eürünü belli etmemek 

man.) 11. 'rginmek, 12. kı tan· 

mık, 13. ôygünmf'k, J4. Hkın· 
mak, 15. sulılanmılc, lü. tarkı · 
mık, 17. tolakmak, 18. üzülmek 

19. yerinmek., 20. yüreğine dl) 

kunmak, yftreğlne folemek. 

MGleezzi, - 1. incinen, incin· 

mlş, 2. ıııkılın, ııkılmıo, 3. Ozfi.. 
lt'.n, üzOlmilş. 

MütefehhH1 - 1. araştıran, ~. 
soruşturan, 3. yoklıyan. 

Mütefekkir, - l. dOşftnceli, 2. 
düoüncesi olan, 3. dOşüoen, 4. 
dOşOogeo. 5. köngülük, 6. öylO, 
7. uylu . 

MO.tefennln, - 1. bllglç, 2. 
hllglll, 3. bilgin, 4. bilir, 5. 

okunmuş, 6. öğrenmlo, 7. tığrık. 
Müteferri, - 1. dallanan, 2. 

kollara ayrılmış. 

Mateferrfk, - ı. aralao, 2. 

ayrılmıe, dağınık, 3. dağılmış, 4. 

tarkalmış, 5. tarkan, tarkanç. 

Müheıısll - 1.artak, 2. çftrü· 

müş, 3. erplmlo, 4. gömilk, 5. 

ımzık, 6. kokmuş, kokufmuş, 7. 
sası, saeık, 8. uluk. 

MOteveff ik - 1. geç~n (Yarışla 
bf'rkest g~çen) 2. ı1 11t gelen, a. 
iletOo, 4. Jf'gül, yüngQl (Oaflf 

olduğundan üsle çıkan. 

Mütegalllb - 1. ha6ak, 2 . baıı· 
kak, ;J, zorha. 

Mütegallibe - J. d erebeyl .. rl, 
2. zorbalılda. 

M ntegayyf r - 1. tıaolLalaşmı~, 
2. b01.uk, bozulmntı, ;l, çarkıt, .ı . 
değl~nıiş, 5. onuoıuutı. 

Müteheccir - ı. taş kr.ıllmf~, 
tselanmış, :i. t:!ş cımuı. 

.Mütehakk:ık - 1. dogrn!uğu an· 

iıışılmış, :l. gerçeklenml~, ;3, ger· 
çek.ligi anla~ılan. 

Mütehallf - 1. ıyrı!isı, ay· 
ruksu, 'l. başka, haeka, 3. uiribi· 
rine uynııyuo, 4. uymaz, UJuemn. 

Mütdıalli - 1. bezenhtı, 2. 
donınmı~, 3. süslenmiş. 
J\.IQtehamrnll - 1. çekebilen, \>e· 

keo. 2. çıdağıdı, 3 . çıdamsl, d. 
çıdamh, 5. dıyaoablleo, 6. dıı · 

yangaç, 7. dıyangao, 8. dıyaogılı, 

9. dayanıklı, 10. eıdalhğ (dıtyı· 

nıklı, sebatlı mao.) 11. tosak, 12. 

tözüm (tahammül mao. da), 13. 

yüklenebilen. 

Müteharrik - 1. çapçık, 2. 

durmaz, dormıyan, 3. kımıldanır, 

k.uıuldar, 4. kımıldanan, kımıldı · 

yan, 5. oynar, 6. oyoak, 7 . 

oynıyan, 8. teeldnç, değl§rnek. 

Mütebassıa - ı. bllgtıcl, 2. 

bUlrek, 3. lıln erJ, 4,, plllğ kiti 

Mdtehaıııtıı - duygulu 

Mcıtehıeals olmık - sel·f nç 
duymak 



lr Doktor..._ Kışlada Mn.s. Mev. satın alma komisyo- M anis..ı icra me- İzmf r ikinci icra meı 

ğundan: 

Ziya Hamdi ---~_n_u_n_d_a_ih_a_ıe_ı_en_· .... y ... a ... p_ıl_a_c_ak_il_a_n_ıa_r __ .._ murl ug~ uudau: 
lzcnlr Miistabkem mevki sal. al. lrn. nundao: 

Kulak, Buıao, Boğaz ruütahassısı. Cumadan başka 
hergün hastalarını :l ~ 6 ya kadar kabul eder. ıldncl 
Beyler sokağı, Beyler hamamı karşısı No. 41 

Mst. mv. ihtiyacı için 116 ton yanus marka sOper çimentosu Kahveci bay mehmed nurlnlo 
açık eksiltme ile salln ahnacaktar. İhalesi 27.şobat.935 çarşamba Emlak ve Eytam bankasmdan 

Ö'lilnç aldığı paraya mukabil 
giinQ saat 15 de yapılacaktır. .Muhammen bedeli 4176 liradır. bankaya ipotek eylediği mani· 

TELEFON: 3686 
Beher ton çimentonun tahmin edilen bedeli otuzaltı liradır. 

sanın ııarny mahallesi şeftali 
Muvakkat teminatı üçyüz ooüç liradır. Talihler şartnamesini 

Y h 
sokağı k. 33, 17·18 numaralı 

iz mir U•• fi mensucatı er güo kışlada Met. mv. sat. al. komisyonunda görebilirler. 
istekliler 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun ikinci sağı 27' rnlu 29• arkaeı 12 

dd 
numaralı parsellerle önfi yol 

Türk 
ma esinde yazılı vesikalarla birlikte ihale günü kışlada Mat. 

A • Ş • k t • ile çevrili zemini toprak ve 
nonım ır e in• _m_v._s_a_t._a_ı._k_o_._o_u_oa_m_ü_r_ac_aa_t_la_rı_. _ı_ı_ı5_ı_9_2_4 __ 4_1_5_ 

tavansız üzeri avrup11 kiremidi 
Met. l\fv. Sa. Al. Ko. nandan: kArgfr ve 1000 lira kıymetli 

Mat. Mv. kıtnetmın açık eksiltme uaulile O!Ünaknsadıı bulu· dükkıimn den: 
nan 20750 kilo sabun ihtiyacına istekli çıkmadığından on güo m6lklyetl açık artırma sure· 

İzmir Yon mensucatı Türk Anonim şirketinin bissedaran hey· 
eti umumlyesl aşağıda gösterilen ruznamel müzakerat hakkında 
karar ittihaz edilmek üzere 31 Mıırt 1935 pazar gOnü sabah saat 
oo birde şirketin H11lkapınar~dakl merkezinde adi yen f çtima 
edecektir. Mezkur içtimaa iştirak: arzusunda olup lAakal beş his· 
eeye eahlb bulunan hiesedaranrn malik oldukları aenedatı veyahud 
hukuku tuarruf iyelertnl müebtt '9esaikl yevınt içtimadan evvel 
şirket katibi umumisine tevdi ederek mukabilinde lçtlmaa l§tirak 

temdit edilerek ihalesi 27 şubat 935 çatşamba günfı eaot 10 da tfle ve 844 numaralı Emldk 

kışlada mst. mv. sa. al· ko. nundıı yapılacaktır. Muhammen 

bedeli 4980 liradır. Beher kilosunu o tahmin edilen f lali ~4 

kuruştur. Teminatı mu vak kate nkçe ı i :n 4 liradır. Talipler şart · 

namesini her glln komisyonda görebilirle r. i stek iller 2 HW sayılı 
a :ttırma ve eketltme kaoununnn ikinci ve üçüncü madcideriode 

ve şart:ıemes!nde yazılı vesikalarla birlikte ihale günü komls. 

ve Eytam 

mucibince 

bankası kanunu 

bir defaya mah· 
sus olmak şartile artırması 

23 ·3· 19~~5 cumartesi günü 

saat 14 - 1 () da hükumet 

konağı içindeki dairede yapıl · 

mak üzere ;w gün müddetle 

sntılığa konuldu. 
hakkım bahşeden duhnllye vesikası almaları lazımdır. 

yon da hazır bulunmaları. 5 J 9 

"Ruznamei Müzakerat,, 
1 Dl Oryental Karbet Mannfakçorers Hmltet şirketinin malı 

iken 1934 eenel Ulccarlyesl moamelAtından aıfitevellit kAr ve 
zarar şirketimize alt olmak şartlle satın alınmış olan Halkapı· 
nar'dald yfio lpllğl, kumaş ve çorap fabrikasının mezkur eenei 
besablye için tanzim edilip şlrkttlmlze tevdi edilmf ı, bulunan 
blanço netaylcloln tetkiki. 

2 - Bu blAoço neticesine göre tahıkkok eden kAr hakkında 
esae mukavelenamemfzln 77 locl maddeeine tevfikan bir karar 
ittihazı. 

3 - Meclisi idare azalığına intibah edilmiı, olan Mö. Godlrey 
Glraud oın intihabının tastlki. 

4 - 1935 senesi için meclisi idare azalarına verilecek hakkı 
huzurun teebitf. 

5 - 1935 senesi için miiraklplere verilecek iicretln tayini. 
6 - Şirketin ilk teessüs masarif inin tetkiki ile tastiki ve 

miıeBSfslerln ibrası. 

lzmir Yün mensucatı Türk Anonim şirketi 
506 İmza okunıım11mıştır 

Emlak ve Eytam Bankası idare Mec
lisinden: 

Eııae nizamnameıuizin 7!l uncu madde ine göre hiseedarlar 
umumi heyeti aleldde olarak :!l Mart 1935 pereembe günü eaat 

onbirde Ankarada bankamız merkezinde toplanacağından hisse· 
darlarıroızın o gün ve ı-aatte toplantıdıt boluomalarını dileriz. 

Gene nfzamnamemlz hükıimlerlne göre, kendi namlarına ve 

yahut başkalarına vekAleten en az yirmi hisse olao hl eedarları· 

mızın bu toplantıya f~tlraklerl ve vekıileteo bulunacak olanlarıu 

kendllerfoln de hissedar bulunmaları gt!rektir. 

Buna hakkı olanların toplııntı gOnürıdt•n en az be~ gün önce 

hisse senetlerini merkez veya şubelerimize makbuz karı:ılığında 

vererek giriş kartı almaları ve başkelıırına vekalet vermek isti. 

yen hlesedarlarımızıo da birer suretlerini haokcmızdan clacakları 

vekaletname 1 doldurarak gene beş güo önce giriş karii ile bir· 

Hkte merkezlmh:e vermiş bulunmaları gerektir. 

~ Doktor ~~Müzakere olunacak işler: 

ZelzaAı• Tarakçı 1 ldate meclisi repom 
1 2 Müraklpler raporu 

ı 

3 BlAnço ve kAr ve zarar heaıbının tasdiki ile temettüüo 

Dahiliye Mütehassısı tevzi sureli hakkında karar ittihazı ve idare mecliııloln 

Bu arlırma oetlc~slode satış 

bedeli tahmin olunan kıymetin 
yilzde yetmi@ beşini buluraa 

t>nçok artırana ihalesi yapı. 

lacaktır. Aksi takdirde 22 O 
numaralı kanuna göre satı~ 

geri bmıkılucaktır. Satış peşin pa· 
ra He olup müşteriden yalntz 

yüzde iki buçuk dell4liye mH· 
rafı alınır İşbu gayri menkul 

üzerinde herhangi bir eekllde 
hak talebinde bulunanlar elle· 

riodeki resmi veı:ıaUı.le birlikte 

yirmi gün zarfında Manisa fc. 

rasınn mnrocaatları IAzımdır. 

Aksi halde hakları ıapo slclllnce 

malum olmadıkça paylaşmadan 

hariç kalırlar. 1 l ·3· 1935 ta· 
rihinden hlbaren şartname her· 

kese a)ılr.tır. Talip olanların 

yüzde yedi buçuk temfoat ak
çası veya milli bir banka itibar 

mektuhu ve 34-1862 dosya 

İkinci Beyler eokak No. 45 Beyler Hamamı karşısında .. 
Öğleden sonra 3 - 6 ya k:edır hastalarım kabul eder. 

ibrası numarasile Manlea icra memur· 

4 - Müraklplertn intlkabı loğuna mnracaatları ilan olu. 

TELEFON: 3806 5 - Mürakiplerln ücretlerfntn tayini. (521) nur. H. İış . No. 530 (457) ..................................................................................................... , 
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~----------------------------------------------------Mntehaşl - ı. çekinen, 2. 
kaçman, 3. sakınan, 4. Qrken 

Mütebaşl olmak - 1. korkub 

çekinmek, 2. kaçınmak, 3. sa· 

kınmak, 4. ürkmek 
Mötehanll - 1. adruk, 2. 

de~lşen, çabuk değişen, 3. değişik 
4. değişmiş, 5. dönek "kararında 

sebatı olmıyao man,, 

Miltehavvll olmak - türelen· 
mek 

· Mfttehayylr - 1. şaşa kalmış, 2. 
şalamış, 3. şaşkın, 4.. şaşırmış, 5. 
şaşm1ş. 

Mntehayylr olmak - 1. afal· 
lamok, afallaşmak, 2. şaşakalmak, 
şaşalamak, 3. eaenmak, eaemak, 
4. tanmak, 5. tanakalmak. 

Mütehayylz - ı. başa, beşe 

(reis man.) 2. ileri gelen. 

Mütehevvir - 1. azgın, 2. 
coşkun, 3. kızgın, 4. öf keli, Of. 
kecJ, 5. saldıran. 

MOtehevvlr olmak - 1. ka· 
nıkmak, 2. kızmak, 3. öl kelen· 

mek. 

Mfiteheyylç - 1. coşkun, 2. 
eavruk, S. taşkın . 

Müteheyyiç olmak - 1. kur· 

eağı kalkmak, 2. ynreğl oynamak. 

Miitekabll - 1. karşılıklı, 2. 
yilz yftze (koyağlo. 

Miitekaddlm - ] . bastaki, 2. es· 

Jd eskimiş, 3. geçmiş, 4. ileri 

geçen, 5. önde bulunan 
Miltekalt - 1. çekilmiş, lşte!l 

çekilmiş, 2. otrak, oturalı: 

Miltekallls - 1. bfizülmftş, 2. 
çekilip toplanmış. 3. kısık.lanmış 

Mtıteklmtl - 1. cetfk, 2. er· 

gen, 8. ergin, 4. gelloken, 5. 

gelişmiş, 6. ilerleml11, 7. olgaç, 8. 
olgun, olgoolaşmış 

MiltekAel( - 1. koyulaşmış, 2. 
aıklaemış 

MiltekAell - 1. gevşek, 

höoQk, 3. tembel, 4. ueao, 

Oşenen, 6. ilşeogeo 

Mfttekatı - birbirini 

kesişen 

2. 
5. 

MOtekayylb - irinli 

MOtekebblr, - 1. bencik (bot· 

bin man.) 2. boylan, 3. boyan 
gerikli, 4. kurumcu, kurumlu, 

korum satan. 
Mütekebbir olmak, - 1. bö· 

hürlenmek. 2. çahm satmak, 3. 
kabarmak, 4. :kurumlanmak, ko· 
rom satmak, 5. ululanmak. 

Mütekef fil (olmak) el tutmak. 

M6tek.elllm, - 1. lAkırdı eden 

2. eöyllyen. 
Müteke881r, - l. çoğalın, ço· 

ğalmıe, 2. Ortıklf. 

Mütekevvln - olmuş. 

MdtelAkl - 1. kavuşmuş, 2. 
ula~mış. 

MiltelAeık 1. ortancı (mltoyen, iki 

şeye yapışık olup aralarında kalan 

man.) 3. yapışık. 

MüEelevvln -1. alaca, 2. boyalı, 
boyanmış, 3. duraksız (Bir karar 

Qzere durmıyan), 4. ~önek, 5. 
oynak, 6. yayılgan. 

Mfttf'!madi - 1. arasız, aralık· 

sız, 2. ardh, :J. sürekli, 4. e6reo, 

sürüp giden, 5. sily6gQ01 6. uzanan. 

Mütemadiyen - 1. arasız olarak, 

2. arahkeız, 3. bird"k, 4. birdik, 

5. bir dilzOye, 6. durmaksızın, 7. 
kesmeksizin, 8. sdrekll ol11rak, 9. 
'9lre. 
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------------------------------------------------------Mütemayil - 1. eğilmiş, bir 

yana eğilmiş. 

Mtltemaylz - 1. ayrılan, 2. se· 
çlleo, 3. sivrilen. 

MütemeddJh - öğünen. , 

MQtemeddln - uygar (Muti, 

cemllehAr, taraftur, miltteflk.) 

Mütemekki - 1. oturan, 2. 
yerleşmiş. 

Mütemekkin olmak - l. al· 
konmak, 2. ornaşmak, 3. otur. 

malt, 4. yeı leşmek. 

Mütemelllk - 1. aOrüncü, 2. 
yalpak, 3. yaltak, 4. yaltakçı, 5. 
yaltaklanan, 6. y6ze giileo. 

Miitemen - 1. bayık, 2. gQ· 
venilen, kendisine güvenilen, $. 
inak, 4. inanç, 5. inanılır. 

MfttemeBBik - 1. dayanın, 2. 
sıkı tutan, sıkı sıkı yapışan, !3. 
tut olan. 

Mütemevvlç - 1. dalgalanan, 
2. dalgalı, S. Menevişli. 

MOtemevvll - 1. barlı, 2. bay 
3. varhhk, 4. zengin. 

MdtemmJm - 1. bitiren, 2. 
büUlnllyen, 3. Eke'ğlnl gideren, 

Mülenahl - 1. biten, biter, 2. 
sona eren, 3. eonu olan, 4. tüke· 

nen, tükenir, 5. ucu bucağı var. 

M6teoakız - l. blrlbirlne uy· 
maz, 2. blrlblrinl çOrüten, 3. 
blrlblrlol tutmayan, 4. kışık, 5. 
tere, 6. uy unsuz, 7. uyuşmaz 

Mfitenaslb - l. biriblrfne oyar, 

btrhirinl talar, 2. oranh, 3. tu· 

tan, tatar, 4. uyar, 5. uygun 

M Otenazır - - karşılıkla 

Mütenebbih - nyaoık 

Mütenebbih olmak - ı. esle· 

mek, islemek, 2. onmak, 3. onul· 

mak, 4. uyanmak 

Müteneffir - 1. ç,.klneo, 2. 
l!reoen, 3. kaçınan, 4. tiksinen 

Mlltenef f lr olmak - 1. bıkmak, 
2. 1 ğrenmek, 3. irlkmek, 4. soğu· 
mak, 5. tiksinmek. 

Müteneff lz - a<Szil geçer. 

Milteoekklr - bellrelz. 

MOteoekkiren - 1. adını belit 

etmeden, 2. gizlice, :3. kendini 
bildirmeksizin. 

~ütenevvl - 1. adruk, adruk, 
2. çeşld, çeşld, 3. ôngl, öogi, 4. 
tOrlü türHl. 

Müterakim - 1. birikmiş, 2. 
irkilen, 3. toplanmış, 4. yığh, 5. 
yığılmış. 

Müterakki - 1. ileri, ilerlemiş, 

2. öoöç, 3. önür, 4. yukarı yuka· 

rı çıkmış, 5. yflkselmlş. 

Müterakklp - 1. bekleyen, 2. 
gözeten, 3. kolhyan. 

MfiterakkJp olmak - 1. bakın· 
mak, 2. beklemek, 3. gözetmek, 

4:. kollamak. 
Milterassld, - 1. gözeten, 2. 

~özllyen. 

Mütercim, - 1. çeviren (dil· 
den dile), 2. dllben, 3. dHclmen, 

4. dilmaç, 5. dllmeç. 

Mütereddi, 

düşkün, düşük. 

1. bozuk, 2. 

Mütereddld, - 1. duraklıyan, 
duraklar, 2. ikircim, 3. lklrcln, 

4. mızmız, 5. e~zikli, 6. yayığ, 

ya ık, 7. yayılgan, 8. yığrık, 9. 
yuşak. 

Milterennim, - ırlayan. 

Müteresslb, - 1. dibe çöteo, 

2. durulan. 

l\l iltereşşlh, ı. sızan, 2. 

İzmirde Türkiye pıtlar 
lar elrketine borçlu Sa 
mukim Demircili yueuf ı 

uhdel tasarrufunda oluh , 

tapu dairıaaioln cild 34 
77 ve 84 no. da sicilde 

kayyed ve 14,5,930 tari , 
4 no. lı ipotek aenedih 

cakh mezkur şirkete IJ 
Salihli kasabasında be 

mevktl civarında kAlo vt 

kayrll mucibince tarafları 

ve solo yol, arkası hacı ı 

tan geçen veli, önü borhı 

ve vaziyet varakaeıoa g~ 

şark ve şimal ve garbı 

cenubeo vellettln baoeaH 

rllmfş 840 metre murabl 

kArgl r ~lr bab palamut 

zaaı ve bunun cenubi 
kıemında müştemilatında 

metro murabbaı miktar 

rinde ikinci kat tesis ol 
bir salon ve üç odadan 

olmak üzere ev olarak 
nılan kısmını hll'Ç'I ve 

benftz yapılmamış ve e• 

dıa dahil olduğu halde 
amamlyeei 5000 be@bl 

kıymeti muhammenell ma 
temllı\t bir bab palamut 

zaeının tamamı 25,3,9~15 

hine m lis,.dif pazartesi 

ecat 11 de Salihli icra 

stnde birinci arttırması 

mak üzere açık arttırma 

nolmuştnr. 

Blrfncl arthrmada 
verecekleri bedel oıeıkur 

menkul6n muhammen 

tinin yüzde yetmiş beşi 

lursa kat'i ihalesi yap 

Akel taktirde talibin taa 

baki kalmak şartlle a 

l 5 gOn daha uzatılmış 

rak 11,4,935 tarihine m 
perşembe günü saat ge 
de ikinci arttırması yapı 

tır. İkinci arttırmada 
rio verecekleri bedel gen 

hammen kıymetinin yüzd 

miş beşini tutmazsa bu b 

satış geri bırakılarak 2280 
kanun mucibince ipotekli 

ta beş sene tecil edllmlı 

caktır. 

1 - İşbu gayri 

4 - Artırmıır htlra 
mek isti yenler gayri men 

muhammen kıymetinin 

yedthuçuk nlebetlnde pey 

sini veya ha nfsbette 
bıoka itibar mektubuııu 

veya İzmir icra veznesine 

di ve tediyeye mecbord 

Satılan gayri menkuliin 
ve sair kanuni mükellefi 

rl borçluya ve ferağ hare 

yuzde lklbuçuk dellAllye 
alıcıya aittir· 

1allb olanların 934 
dosya oumaraslle lzmlr 1 
icra memnrloğona ve S 
icra dairesine ve beriki 

mt'lnadlslne 

olunur. 

mftracaatlerf 
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Umumt Harpte TürkDye 
de ongnonz CasusOaroa 
Yızan: Conl Boban 1 Tefrikı uumarııı.81 

ihtiyar Amerikan; Benim V3zif em 
Koku Duymaktır, Dedi .. 

İkindi ınkti Peter'Jn pltlrmlt 
olduğa cidden .. u'ıtklrane olaa 
Yemeği yldikten ıonrı BUenld· 
roa'la bat bıea verip k.onntmı~ı 
batladdar. İhtlyır Amerikan : 

- Benim nılfem koka doy· 
malı:tır, dedi. Bir ite bıtlımı· 
dan enel bGyGk bir huırhk 
yıpanm. Londrı'da iken lngll· 
tere aleyhine hnlıdığım umın 
ettell Slr Volter ile ne y•pa
e.111111 kuarlaıtmr, ondan eon· 
'• •tıp tatmı~ı baılardım. 

Ber gece ayni ... ue 0 Vol 
ter" le tabaf tuhaf yerlerde 
balatar te koaafQrdak. Bara· 
Y• gelmeden enel ha ıehlr 
balı:k111da uçok blreeyler öğren· 
llllttlm. Ve baıaılle Raıya nya 
Ro11aıaya ta1ıtulle el.ta bari· 
clye DeUrednlsle bir lrtlbıt 
telDbı edecek ,. .. talan ecllamlı 
bal1111ayorda. Öyle unnederlm 
ki blılm ketf ine manffak ol· 
datumaı 19yler bir iki gb 
lolade dodlanmııın kulağına 
kadar gidebilecektir. 

Rlp.r itte o uman hayretle 
go.lerlal •fb, Gtekl : 

- Niçin hayret edlyonanaıP 
DedlP Sis lagllla'ler lıtlbbarıt 
beroaasan ne ~adar mdteyık· 

• u olda~ono n naaıl bir teı· 
ldltıla çıhıtığını pek o kadar 
bllmeulab. lngllla 'terin lıtlb
barıt tetkllAb batla d ...... la. 
rıDıa ea 1,W te en kolayca 
lıll1ebllenlcllr. Saib umanıadı 
ba teıklUttan hl ç bahaetme· 
dlaia te Almaa'luan ca'U oyan· 
larıadan ıakaadıaıı. Fakıt her 
taraf ta gayet iyi te gayet emla 
1janlarıaıı Hrdı te dlnyanın 
her nokt•adaa ietedl~lals anda 
haberdar ol•yordaau. Cihanın 
bir tınfında taka balap ta 
be111e• yirmi dGrt saat sarfında 
lagtııere'de dayalmıyıa blroey 
oldagaaa unnetmem. Sisin 
Jlbek eahliyealnlzln bundan 
••11al dHeeede lttlfade ettiğini 
tayUyemem. Slyael bay•tınızla 
P.,lı; o kadar allkadar olmaclım. 
sı, .. ı •eçhenlzln gayet şeffaf 
0 ldajana n iyi ted•lr edildi· 
tine ıGphem olmamaklı beraber 
ba lc;iade yatarlındı~ ırbedt· 
de bayat bir teyıkku, bayık 
bir dikkat iham olduğa aılklr. 
dır. Briyand dıblli r.ephenia 
ııtfa ağnma11nıa Gala" geç 
illete çelıtıyor. FUbakJka ılya· 
let bir chrcl• ya•ıııaa benı~~ 
Ve ha yanma içindekiler hl. 
Ula dtayayı mini mlal kanıt·• 
ları altına .. idırmqa çahoırlar. 
Fakat bir defa bata yaparlar .. 
hq batı 11deee ıtıcaldarı adam· 
1•rı rehber olıcakı:mahimatın: 
DL- --Oıqanhğındaa ileri gelmes. 
~er kendimde klf 1 mıhimat 
•e becerebilecek iyi bir .kudret 

, gör1e idim laglltere'nln bahriye: 
l lıeaıred letibbarat dalf;;ial bir 

la daha gentıleımeğe yardam 
~relim. 

- EHt efendim. VGcadamu• 
hGkdmed•lata ağr11111-f.ıkfe.• 
derdl11a. 

Rl111 hayretle 10rda : 
- Bıriclye ne•ıred ılse il 

11
111 olan bCltflD tıfelUttn ~ 

lerin eereyu tekli hakkıadll 
.......... ta.p etlea laaemlyet· 

- Etet. Fakat onlar hını 

bir ınahbr Yerdiler te ba anah· 
ıarı gGre mGteaklp slfhayı 

kendim tertip edebilecektim. 
Almınya'da kendimi mahılli lı· 
ler içine pel derin olarak göm· 
dGm. Ve maaleeef o derin yer· 
den yukar11ını görmek 1 çln bo· 
yam yeti ımedf. Bu bir bile idi. 
ÇGnkG ben Almanyı'da bizzat 
Alman1a'nın nçhel letlkametini 
gGrmeğe çahııyordam. Ve boD· 
da İle muhalif teya ıGphe ve· 
rlr bir nsiyet almanın lmklm 
yokta. Bildiğiniz gibi ilsin 
manf fak oldoğaaaa yerde 
ben ademi mavaf fıluyete ağ· 

radım. Fa kıt Tanı 'yı geçer· 

kea çabucak İngiltere ile lrtl· 
bıt te•lı ettim Ye ba harabeye 
gelmeden iki gGn net de ilk 

defa olmak tlsere aramııdıkl 

telefon lıledl. Bana siıe de 

anlıtacıAım, çinko pek baelt 
bJqeydlr. Bu dotradan doara

ya benim ketf im delil, elsin 
hlktlmetlnbln itirazıdır. 

Bagb bir tıkım adamlar 
gördGnb. Ht!pıfnln yilzlerln· 

den ıbtıllık, bunaldık eerıerl· 

lik okunan bu adamların bize 

bdytık hizmetleri dokunuyor. 
Bunlar bidm kınıdsıı gftver· 
clnlerlmisdlr. Banlar lıtedlil 
mis yerleı le anmısda lrtlbıb 
temin ediyor. 

Fakat blnı dGtGntnek n 

ıdam ıeçmekte miitahauıs ol
mak llzımgelir. Bltkıç gGn 

sonra buna daha iyi ınhyıcak . 

sınız ve eminim ki, ılzi n:aem
nan edecektir. 

- Fakat her yeni havadisi 

gGnG gdnGne n1&ıl haber ala· 

blllyoraanuz? Ve naeıl emoi· 

yetle onu allkadarlara isal ede· 

blllyot1anaa? 

- Da memlekette neler 

vukuı geleceğini daha vuku. 

andan nel haber ıhyorum. 

- Soau •ar -

Fotoğrafçılık 

Makinelerinızi 

Filimlerinizi 

Camlannızı 
.F ototraf k41ıt, kart ve fotoğ• 

raf malzemenizi bizden ahnıa. Der 
çqit amatör itleri kabul edilir •e 
en iyi cinsten Uğlt kullanılır. 

Atölyemizde 
--Mieueiemi•in: 'Çektiği- foiog. 
raflar, kart postallar •e ağraodie
manlan t niyeden milıtagoi gö. 
rflyoruz. 

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

HammRDstem 
Emirler ç.ı.,... 

Manisa icra me
murluğundan: 

AH lusı lıtmanaa Emlü 
Ye Eytam baak11ındın ödftnç 

Tl::J R KiYE 

llRAAT 
BANKASI 

.DAoA 
BiRiKTiQEN 

I • 

Satı,ıa Boyok Kolaylık, Uzun 
Vide, 7 Numaralı Kataloğu

muzu lıteyiniz. 

@TELEFUNICE 
BOURLA BİRADERLER vE.şsı ~ .. . . 

IS TAN BUL ANKAnA lZMlR 

aldıgı p1rıya mukabil bınkıya 
ipotek eylediği mınluda asan 
çaqada klba .... doktor Rlu 
dGlı:klDı, aola bGyGk ·yeni hu 
yola, arkam blylk yeni lhan, 
Gnl yol ile çHrill te tıpanan 

6.1.1931 tarih Ye 8 111 105 
ctld aamanuada kayıtla Ye ıe· 

mini tahtı dGoell lıtO teneı 

gemerll, iki cepheli ve 1000 
Hra kıymetli dGk.kbın. 

Mllkiyetl ıçık artarma ıare· 

tlle te 84i namanb emllk n 
eytam bankın kanana macl· 
hince bir defayı mıhını olmak 
t1rdle artırmuı 23.3.985 Cll 

marteel ,antı 1Ut 1'·16 dı:hı. 
kumet kon•ğındak.I dairemizde 
yıpılmık Gzere 30 gtln mGddetle 
satılığa konuldu. 

Bu ırt11ma netlceılade sattı 
bedeli tahmin olanın kıymetin 

nya milli bir banka itibar 
mektubu te 341855 dosya 
aamarulle M•nlta len memur· 
lotana mGracutlan llAn olaaur. 
H. lı No. 431 456 

Ünlvenltede DGçent 
Manin Profeaör 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Butalara hergfln öğleden 
sonra bakar. 

Jıtiklll r.addeei No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci bt 

Telgraf • ı S T A N B U L 
Telefon : 49250 

Aydın Demlryolo Umum MG· 
ddrlOğOnden: 

MOddetl 31.12.934 tarihinde 
hilım bulan lzmlr'den N11llll· 

yGzde yeımlı beılni bolar11 ye beher tona 880, Denlzll'ye 
en çok artıranı ibıleıl yıpılı· 1305 ve Çlnll'e de 1935 ka· 
caktır. Akıl takdirde 2280 ~ 
marab kanuna göre utıı geri 
hırakdacaktır. Sıtıı peıln pıra 
ile olup mGeterlden yalnıı 
ytızde lklbaçak delllliye murafı 
abnır. lıhu gayri meokol iize· 

ruıluk 949 numaralı ıeker ta· 
rlfen 18.2.935 tarihinden 

31.12.935 ıariblae kadar yeni· 
den mevkii mer'lyete konul· 
ma~a~ 949 

rinde her hıagl bir tekilde Almanya'da 
bık tıleblade balanınlar elle-

rindeki reıml Teulk ile birlilte \7 ahudiler Ve 
yirmi gtın zarfında mani.. İc· 

Yeni Bir Kanun. ruına mftrıcaatları llsnndır. 

Akıl hılde hıklırı topa ılcl· 
Hace mıhlm olmadılı:ca payı.1 . 
madan hariç kılarlar. l ı.:ı.935 
tarihinden llib1ren tart name 
berkeıe açıktır. Tıliplerin yils 
de yedlbaçuk teminat akçesi 

Bertin, 17 ( A.A ) - Yeni 
kanonun lıtllzam ettiği bir 
tarta gGre bir dit heldmfnln 
kar111 teya kocuı Yıhudl di· 
nine menıab bir aeıllden olmı· 
yecaktar. 

DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Baatanesi Rontken MOtab888181 

BERNEVı RONTKEN MUAYENELERt 
•• ELEKTIRIK TEDAVİLERt. 

Yflılmiyen •e Bilhuu RAŞİTİK Çocuklara Ultra-,iole 
Tatbik Ye Ronlkea ile KEL Tedarileri Yapılır. 



Öksürenler! Mut
laka (Okamentol) 
Ôksürilk Şekerle
rini Tecrfibe Edi-
ııız ... 

'c 'orjen Şahapın 
En Üstiln Bir l\f iis
hil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

cc 

-' >< 
al 

w 
> 
z 
>
cc 
cc 
LIJ 
c.::J 

Q -
Ku n·ctl i l\tiis hil 
lstiyenlcr Sıhhat 
SDrgfin Haplarım 

Arasınlar. 

c.c 
>c=r: 

"' 
SIHHAT 

ECZANESi 
Hamdi Nüzhet 

Maruf Eczaneler· 

1 
den Arayınız. 

Ucuz, taze, remiz 114çlar bulunur 

11 Başdarak - Büylik Sa· 
lebçl Hanı karşısında. 

zm·r ıhaiat Giimrüğü Mi\dOrlil
ğün en: 

1 - GamrOğümüze ıld hhalı\t gilmröğdnOn kareıııodaki 

garmarltlm ambarmın inşaat 24.2.935 pazar gtıntı 111t 15 te 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usoltı ile ekelltmlye konulmuş· 

tor. İhale ithalAt mfidfirlyetlnde mOdOrlyet odasında komisyon 

tarafından yapılacaktır. . 

2 - Ekslltmlye girebilmek için tallblerin ticaret odalarında 
kayıtlı olduğuna ve bu işi yapabileceğine dair nafıadın taadlkll 

vesika ibr z etmeleri J4zımdır. 

3 - Yaptırılacak işin keşif bedeli 9596 Ura 76 koroetur. 
Mu,•akkat teminatı olan 720 Uranın ihale gGaCl Oğleye kadar 

müdüriyet veznesine yatumıları ve makbuslarmı tek.Uf sarf la· 

rınn koymaları Jbımdır. 

Teklif mektubları ııaat 14: o kadar mCldClrlyet• nrllmio ola· 
caktır. 

4 - Talihler bu iş~ ald dosyayı görmek için her zaman mu-

hasebeye mfiracoat edlb bedelsiz göreblllrler. l 1 19 385 

~ıı.ııı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıı 111111111111111 n 
= 

eyva Fıdaııları ---
Türkiye v" Avrupanm en iyi cinı damıalıklarmdan -= aşılı hastalıksız ve fenni surette yetiotlrllmlt meyn f l· _ = danlarlle : -
Aşısız fidanlar lzmir'd• Başturakta İzmir ve civarı -

- meyva ve sebze satış kooperatifi tarafından eatılmakta = 
- dır. Fazla tafsilat almak lstlyenlerfo kooperatillmlze mO· = = racaatlerl. 

,,,,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 
lzmir ithalat Gümrüğü Müdürlü· 

ğiin en: 
K loso gr. Cinsi eıyı 

5 700 Ağaç saplı lietlk damga 
1 800 Ağaç ıstsp• 

4 79 000 Demiri~ mürettep pirinç karyolı 

56 000 Manyezit mamulah limba ~elr.f 

542 500 Yekün 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı 

e tılacağından isteklilerin 28.2.935 
lthııl4t gfimrüğü satış komisyonun• 

• • 
IZMIR 

Kıymeli 
J,r. kr. 

( 50 
o 50 

400 00 
230 00 
635 00 

--

=Esnaf ve AD.ali bankası -

------

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. __ _.... __ _ 
Hertilrlll Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir senelik mevduata · 
Altı ayhk " 
Vadtslz heaabı carilere 

1 Aylık elektirik 

{ Masrahnız yüksek mi? 

f içi gazli 

il ~Bu .~arka az sarfiyat, bol' ışık, 
~ ve uzun ömDrllldllr. 

. Mehmet Tevfik 
- .. Bn)·ük Elektirik. Telefon ve 
~...::ıa 

1 Malzemeleri deposu. 
Peştemalcılar N. 77.79 'l'el. 3332 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

"ORESTES" vapuru 10 martta Aovere, Roterdam, Amster· 
dam ve Ilamburg limanları için yük alacalrtır. 

"GANYMEDES,, vapuru 23 ~ubattan 28 şubata kadar Anvers, 
Roterdaaı, Amsterdam ve Hamburg limanları için yak alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LINIEN 
11FROST,, vapnru 18 oobatta Roterdam, Bımburg, Copenha· 

gen, Dantzlg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lekandlnavya limanları 
için yok alacaktır. 

0 HEDRUN,. 28 oubıtt11 Roterdam, Hamburg, Copenhagen, 

Dantzlg, Gdynfa, Goteborg, Oalo ve İeklndf navya limanları için 
yak alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

İzmir Nev· York ıraeında ayda bir muntazam ıefer 
0 TAMESIS,, npuro 12 marttı (doğru) Nnyork'a hareket 

edecektir. 

SERVİCE MAR1Tbt ROUMAJN 

Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 
"PELES,, vapura 15 oobıtta gelip 16 tnbıtta Malta, Manllya, 

Bırıelon 'e Cezalre hareket edecektir. 
0 ALBA JULYA,. vapura 12 martta gelip 13 marttı Maltı, 

Cenova, Marellya, Ce11lre hareket edecektir, yolcu, ydk kabal eder. 

Hamle: İIAnlırdıkl hareket tarlhlerlndekt değlıılkllklerden acente 
meı'ollyet kabnl etmez. 

Fısla tafsillt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye ıirketl 
binası arkasrnda Fratelll Sperco acentahğına mQracaat edilmesi 

rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 

V. N. 

VV. 11"'. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LlNJE 

"ULM,, vepuru 19 oubattı 
bekleniyor, 21 oubata kadar 

Anvers, Roterdam, Bamborg ve 

Bremen için yok alıcaktıı·. 

"AQUILA,, vapuru 23 şu · 
baua bekleniyor Anvere, Ham· 
borg ve Bremenden yiik çıkı· 

racaktır. 
11 TBESSALIA ,, :vıpnro 5 

martta bekleniyor, 7 marta ka· 

dar Anvers, Roterdım, Ham· 

burg ve Bremen f çln yok 
alacaktır. 

AUMEMENT B. SCHULDT 

HAMBURG 
11 HA~SBURG,. vapuru 25 

ıubatta bekleniyor Bımburg te 

Anvereten yük çıkarıp Roter· 
dam, Hımborg ve Anvere için 

yiik al11caktır. 

JOBNSTON LINE LTD. 

LlVERPUT.. 
11 QUERNMORE,. npnro 25 eu· 
battı bekleniyor Lherpol ve 

Anvers'ten yok çıkarıp, Borgas, 
Varnı, KOetence, Galatı 

1 
ve 

Bralla için yok ılıcaktır. 

THE EKSPORT STEAMSBtP 
CORPORAT.aON 

11 EKSMINSTER,. vapuru 20 
eabatta bekleniyor, Neyork 
tçln yük alacaktır. 

•
1 EKSARCH ,. vapuru 2 

marttı br:lrleolyor, Nevyork 

için yak ılıcaktır. 

N. B. - Gelfo t1rlhlerl ,., 

vııpor tarihlerinde ıcentemb 

lalçltlr aee'ollyet kabul etmes. 

Telefo• No. 2007 · 2008 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendeli Hın. Birinci Kordon 

Tel. 2443 
The Ellerman Llnes Ltd. 

" .MARONIAN ,, vapuru 22 

şubatta Londra, Boll ve An· 

vtn'ten gelip tahliyede bolu· 

nacak ve ayni zamında!l.ond a 
ve Bull için yük elacaktıf. 

11 EGYPSJAN11 vapurn ay eo 
nonda Ltverpool ve Sevansea· 

pan beklenmektedir. 

" THURSO ,, vapuru mart 
ortasında Londra, Bull ve An· 

vere'ten gelip tahliyede bulu· 

nacak ve ayni zamaodap.ondra 

ve Hull için , yllk alacaktır. 

' ·FLAMINIAN,, vapuru mart 

ortaeındı Lherpool ve Svınıeı· 

dan beklenmektedir. 

Not Vorut tarihleri ve va· 

porlınn lııfmlerl Clzerlne deni· 

~ilklerden meı'ullyet kabul 
edUmr.11. 

Bayındır Sulh Hukuk ea. 
kimlfğfndeo: 

Oı-man ldareeloln aleyhine 

629 k.oroı alacık davası açtı~ı 

Rlzeoln Karı dere nahf yesin den 

Ahmed oğlu Basın buluna mı. 

dığınilın llAneo daveti ye tebliğ 

edllmealne rağmen muhakemeye 

gelmediğinden gıyaben yapıl· 

mıotır ve muhakeme ol o 9 Mart 

935 cumırteei gGnQ ııaat 13,SO 

ye talikine .kanr verilmlıtlr. 

Ogtıu gelmediAi takdirde mu· 

hıkemeye kabul oloomıyıcaıı 

UAn olunur. 504: 

lzmir ve civarı sebze ve meyva sa 
tış kooperatifi idare meclisinden: 

Kooperatifimizin senelik adi içtimaı l S mart 985 tarlhfod 
lzmlrde yapılacağından aşağıdaki ruzoameyl görilşmek fizere o 
taklano gelmelerini rfca ederiz. 

Meclisi idare reisi reis vekili aza azo aza 

Hikmet Ahmed Remzi Şükrü Yunus 

lzmlr ve civarı eehze ve meyve satı kooperatif inin 

1935 Senesine aid ruzname 
l - Meclisi idare ve milrakıp raporlarının okunmaeı. 

2 - Blıinçonun tetkik ve tasdlktle mecl181 idarenin ibrası 

:J - Bankadan letikraz etmek ve şartlarının tayini hakkıod 
meclfel idareye eelıibiyet itası 

ı - 1935 . 1936 seneleri içinde icabı halinde dahil ve b 
rfç piyasalara müstahsil mahsullerinin sevki ve satıe 

ve mecll 1 idarenin lüzum göreceği mahallerde müoıe 

silltkler, mubabirlikler ve şubeler açması, diğer mabs 
lerden merkezd~ satılmak üzere muhtelif mahsuller ce 

bi ve mübayaa ~debllmesi için ve bu haeueta mukteı 

masrafları yapabilmesi için mecllet idareye salahiyet itası 

5 ı935 · ı936 seneleri masraf bütçesile kadrosunuo Uısdlk 
6 İstifa eden ve ihracı lcab eden ortaklar hakkında kar• 

aza 
Yunus 

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

--
D~mör ŞYbesü 
lktncl kordonda Borsa clvarıoda kendJ btnuıodı 

TELEFON:2363 ---.... ·····--
HertilrlO Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

MOsait şeraitle mevduat kabul edilir 

Hububat, O.zO.m, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vesair emtia kumusyonculu~u ya· 
pılır. Malların vOrudonda sahiplerine en mOsa· 

it şeraitte avans verilir. 

rı 111111 11111 il 1111il11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Devlet Oemiryolları 7 inci işletme 
Müfettişliğinden: 

ıs 2·935 tarihinde Anadolu gazeteeile ilan edilen b11mıh•oe 

ambarlarında bulunan S3 ton arpanın Htışı geri bırakılmıştıf• 

Satıoın ne zaman yapılHcağı ayrıca ilin olonıcaktır. 503 

Yerli Bıçak Ve Hassas rl'erazi 
imalathanesi 

Hüseyin Usta 
---••+----

Hernevi bıçak ve el terazileri toplan ve peraken· 
de ıipari' kabul olunur. Terzi makasları, ziraate 
ait bernevi alAt imal olunur .. 

1ZM1R Kantarcılar çarşısı No. 39 

Alameti Farika Horozdur .. 

lzmir Defterdarlığından: 
İzmir körfezinde 3 senelik muhammen bedeli 1125 lira oll' 

ellaımak Voli mıhallfode 1 mart 935 den itibaren bıhk •'" 
mak hakkı fçtn yapılın açık arttırma sıraeında verilen bedi' 

1 ' hıddl IAyık göriilmedlğloden ıs 2 93S gOnlemecloden iltbıre 

ve bir ay içinde pazarlık ıuretile lbıleeln~ kınr verllmlttlr. ~ 
lstlyeolerln def t~rdarlıktakl koınleyona her gtıa gelebilecekld 

ilin olunur. 51S 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanlan 

Ankara M. M. V. 1a. al. ko. dan: 

Tahmin edilen f latl onye<li hin altı yüz kırk Ura olan lk110' ,,, 
otuz lklbin tane muhtelif renkte makara kapılı zarf la ek• &d 

mfye konulmootur. ihalesi 24,eubat,935 pazar gftntı ıaat ıS 
yapılacaktır. Ekslltmiye gireceklerin 1323 liralık muvakkat bl' 
ka mektubu veya maliyeye ynılmış teminat kareılığında ah~ 
cak makbuzla arttırma ve eksiltme kanonunun 2 net ve 3 o 
maddelerinde yazılı vesikaları göstermeleri, oırtoımeılnl par..:, 
almak ve örneğini görmek l&tlyen her gün, öğled"n ıonrı dl e' 
racaatları ve elulltmiye gireceklerin teklif mektublarını 3 _,ı 
maddede yazılı veılkalarlı birlikte ihale 11atinden enaz bir 

. l o~ 
anel Ankara M. M. v. 11. al. ko. nonı nrmelerl UAn o oO 

7 10 14 19 3~9 


