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li;ry®--·Hai-h Gemiler\ 12 Bakanlar Bir In~~r;~; S~;~::., Eski 
Ada Açıklarındadır• Heyeti •· Defterleri Yoklamış! .. 

Kalimnos Adasıudaki Ru:lar Sıkı Bir Çember için- Dün T'!landı. 
l G F • ti Ad Ankara, 30 (A.A) - İcra 

dedir · Jtalyan jandarma art ~e e?~ BCI~ er • ~- Veldllerl Heyeti bugilo Baş· 
ları Abloka Ettiler. Bir 8eledıye Reısı Tevkıf Edıldı. bakan ismet lnona'ntio ha~· 

lıtaobul, ;H (Bueuııi) - İtal· 
Y•, Kallmnoa ve dlğd adalara 
•eker aev~ine bıelamıştır. 

İstanbul, 31 (Hoauei) - Ati· 
lla'dan haber veriliyor: 

Kallmnoa adasından gelen ha 
berler; 12 adı halkıDJn İtalyan· 
lır tarafından eıkı bir çember 
içinde bolundurulduğoou bildi · 

rlyor. 

.. 
kanlığı altındı toplınarak 
muhtelif ı,ıer üzerinde görftı · 

meler.le buloomue ve bu itler~ 
atd brarlar vermiştir. Ayol 

zamanda bu toplantıda Dıı 
Bakanı Bay Tevfik Rfttdft 
Aras'ıu, eeyabıti hak.kında 
verdfğl izahata dinlemlıtir. 

Kadınlar 
••••• 

Kongresine 
Hazırlık .. 

Türk - lngiliz Ticaret Müzakeresi 
Durdu, Fakat Gene Başlıyacak! 

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

İstanbul, 31 ( Hususi ) - ren geri almak tıbdldlnde bu. 
fark·· İngiliz ticaret muahedesi lunmuştur. lnglltere'nln Ankara 
için Aokara'dı bulunan İngiliz 
morabhaeı miralay V udıı buf;ÜD 

şehrimize gelmiştir. Mumaileyh, 
gazetecilere: 

- Müzake:ıatrn durduğu ha 
berlerl doğru değildir. İki taraf 

noktıi narıar teatl etmflktcdlr. 

Yakında tekrar toplanılarak 

mozak.erata devam olooıtcakhr, 
demlıtlr. 

Londrı, :JO (A.A) - Royıer 

Ajanın bildiriyor: 

Yeni Türk İngiliz muvakkat 
tlcuet mukıvt-lesloln akdi hu-

letınbul, 81 (Haıaıi) - suıuodı yapılmakta olan mü 
Beynelmilel kadın birliği Oye· zakereltr lnkttaa uğramıştır. 

lerl kadınlarımııla bugtln bir Tarlı: hfikumetl buı loglllz 

İtalya hükOmed; Sömbeld, 
l.ıllmnoıı, lıtınköy, J ... eryos, ve 
ftados ıdalarındao toplattırmış 

olduğu kıyık .e motörlere ka 
tıblnerlerle genç faşistleri bin· 
dlrmiı ve adaların etrafını ab 
loka etmek eoretile btr adadan 
dtgerlne ldmıenln geçmemesini 
tahtı temlae almıotır. ÜQ gfln· 
denberl alınan bu tedbirlerden 
baıkl, 12 adanın ıçıldarında 
dı İtalyan harb gemUert dolaş 

dırJlmaktadır. 

Radoatan bir mıosırı toplantı yıpmıılar ve koogreoln mıllarında ve bllbaasa yOnlft Bay Cel41 Bayar 

tlrmekte ve 

mektedlr. 

yeni adlar ,er· hicrete mecbur etmek için encümen ıeçmeelnl görtlşmftt· ve pamuklarda yaptığı konten· bOyilk elçf"}l Londra'ya telgraf 
muhtelif ıebebler ibdaı etmekte lerdtr. j110 te'Vzlahm 5 şubattan idba· - Sonu 5 inci Hhlfede -

Radoı adasından gelen mu· 
teınmfm haberlere gOre, İtalya 
btık\\metl, ıon verdiği bir 
lbJlrle Rum mekteblerlnden 

ltuuıca'yı kıldmlıtı gibi, bu 
lllelıı:teblerfo iıtmlerinl de değie. 

Radoe'an Arhangeloı köyö.n· 

deki mektebin Rom'cı yazılı 
tabelaBJnı todlrmek tııemeyen 

köy belediye reİil, İtalyan 
karablnerlerl tarefıadın tevkif 
edUmie ve hıplıbıneye gönde. 

rllmlştlr. 
halyan'lar adalar ahaHslol 

Mançuko Topraklarında Mongollar 

Japonya';.~Üedefi Sov· 
l. ' 1 . ' yet Mongo ıstan ı mış .. 

''Fransa, japon Kuvvetlerinden Te
essor Duyabilir, ~Fakat Ummacı 

Masalından Korknıaz!" 

',•O '"""L'.>;·, 

_ Çfn . Japon 

m ü o a ı e betleri 
muhakkak mftı. 

köldiir. Japon 
faaliyeti _Çto'den 

z f y 11 de Sovyet 
M o~ o 1 istın'm• 
karş kvclh tdll· 

miottr. Fakat bu 
Çin'e Japon kuv· 
vetlerlnlo mu· 
azzam ve yak.m, 

uluslar dero"ği· 
nl D iıe zayıf ve 
uzak oldu~unu 
da batJrlatabllir. 
Esasen uluslar 

ı kurumu, Çin ile 
azlmk4r kom~o· 

80 arasında mü· 
e11lr bir tekli· 

&tançulto Kralı Japon aef irioi kabul erlerden.. de mGdahalede 
L boluoamız. Müreffeh bir Çin 

krk ondrı 30 (A.A) - Uzak •elmeelne çalışın Ame· 
tıkl yeni' kıırıeıkhklar kar· ortaya " 

•111lld t J rlka, toglltere ve Frıosa gibi )' , • ogilfz matboıh Japon· d ,.:,!• kartı tevecoflhkı\r vızl· dnletlerln doğrudan oğruya 
I..o lllden ayrılmakta ve oayed müracaat ederek malt tetrlld 
ed:dt•'nın blr mftdahalesl lcab meeallerlnl teklU etmelerinin 

11 'le, bunun çok ihtiyat n daha doğru olıcığı kın11tin· 
ı:ı:~•ketıe, yıpılm11ını temenni d i Diğer tarıftın uzak 
~!ktedir. ey ı. ı ı ti in 
"' arkta loglhere'a D l care n 

'r ~~Dlog post gueteıl dl· 1 _ Sonu 2 inci 11hlftd• -

ve taıylkt ıon dereceye vırdır· --••••••••••• ..................................... ........._ ........ , ... ~ ........................................................................... ~ ..... ..... 

m·· bulunm·~~··'· --Fransız BakanlarıLondra'da 
General Fahred- -din Moskova'da 

General Voroşilof Ta
rafından Kabul Edildi. 

Fransa Dileklerinin Asgarisine inerek 
Almanya ile Anlaşmak istiyor .. 

-------------.. :-------------

Cen!'ra\ Fahreddin 

lıtınbol, S l (Uuıaıt) 
FranH b19Teldll bay Flaadln 
Ue dıt bakanı bay {,Hal bugQo 

Loudra'ya vırmıt 'e lıtlkbıl 

cdilmfılerdlr. Londra'dı yıp1la· 

cık nıilzakerelere Andpa me· 
baf iliode bfty&k ehemmiyt.t ve• 
rllmektedir. 

Londr1, 30 (A.A) - logll 
tere'nio Porls bOyük rlçist Slr 
Joıj Klark Londra'dı yapılıcak 
gör6şml'llcrfo ına çlzgtlerlol 
teshil etmek flzere bay f Flandlo 
ve bıy Laval ile temHa · geç· 
mittir. Görüomelerin yalnız iki 
gün eOreceğl tahmin edtlfrıe 

zemini hasırlamık ilzere yapı 
lan gayretler kolıycı anlatılır. 

Ankara, 30 ( A.A ) - lran, 
Afgan hududundan avdet et· ( 
mekte olan hakem hflyetl bae 

Fransız oıurları Londra'ya 

Bugün kanı Gentııral Fahreddin '"rtflne 
Mosk:ova'da hOyük elçtmlz 8. 
VA~ıf Çınar tarafından bir zl· 
yafet nrilmlt ve ziyafette hı· 
ricly" komiser muavini B. Ka 
rahau, ErkAnıhıblye bıtkını 
general Pokerof, general Bod 
yenni, general Lıngovl, general 
Kıeker, hariciye erktoı, Afgan 

11ef iri 'e lrın mıslıhatgClıuı 
hazır bulunmuşlardır. 

Yemekten eonrı Ttırk orduıo 
He Kızılordo'oun kardetllğl şe 
ref ine n her iki taraf tan Ata· 
Ulrk'6o ve Stılio'in ııhhıtlerlne 
kadeh kaldırılmıı ve kardet 
Afgan ve lran bükt\metlerlnlo 
aaadetlne lçllmletir. 

Generıl P'ıbreddln, bugftn 
ı•neral Voroıllof tarafandın 
kıb-.l edtlecelr.tlr. 

---··-- -
Balk evinde 
Konferans ve 
Konser Verilecek .• 

Devrim koof«"ranelarının al· 

tıncl!I bugilu saat onbeıte 

Balkevlnd., verilecektir. Maarif 
müdtlrCl Bay Hikmet tarafJD 
dan vertleeek ol.-n bu kon 
feranıın menuo "Milliyetçilik., 
tir. Okurlır1mıza, bo çok 

değ.,rll koaferan111 dlnlemele 

rlol tıHiye ededE. 
BugDn B•lkniode konfe· 

rınılı beraber bir de konııer 

verilecektir. 

- Bay Laval'ın Beyanatı ve Gazeteler 
~ .......... ....___..........,....__ .............................. ...__...._.......,,.._..... ........ 

1 Bay Laval'ın CeneTre'ye gidiıi intibalanndan 

yarın geleceklerdir. Görilşmeler ı gQn(i yapılacakt1r. Bııy Lıval 
cnma ve kumtn de comartecl - Sor.u 5 inci yüzdedir -

Yeni Tefrikamız. 
-------•• 

Olüm Kanunları .. -Yeni romanımızı çok ıevecek ve çok beğe· 
neceksiniz. (Ulftm Kanunları), battan bap he· 
yeeandır. Pek yakında (ANADOLU) ı!!fltunlarm
da okuyacaksınız. 

' ' 

Yeni tefrikamız tarihidir ve deAerli bir mu· 
harrlrin en yeni eıeridir. 

(ölftm Kanunları) nı Bekleyiniz .. 

-----------------'""!'"9'-.n.ı------------------~ 



llllU!!!!!! •• ::~~!; ......... ~ ••• 1•1•1•1•1•1•1.\ı,1,1,1,1.~1•1 ................ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,iihiiihililıuılıhlliılliiiiliihhiiiiiiiliill&lnıt.1::.:1 o &.!t.J,,,,,,,,,, •••...••..•.•...•.............. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IDllJJIJHllJA •• ~ ••••• '8~.!t.I. •• IAUUD. 

(TeDyaz'o DuyumDaıru] 
Ve Aydın Zümre. Meclis Başkanının Beyanatı 

Bir memleket için en kıy· tklerlyetln reylle gelen lnHn 

Memleket işleri 

a1etll varlık: Yakııek fermgat ve l1r, ekHrlya, mGeaaeıelerl ken · 

tcıltar .. bibi Aydın bir ztımre dl menfeatlerlne çnlrlyorlar. Bu Meclise 
dlr. Bayle fnHnların elinde her Diğer taraftan hakiki mftn,,v· 

399 Saylav iştirak Ede
cektir Mecliste Sıralar çoğaltılmıştır 

lo bambatka olur. Bııhl olduk· ver tabakada, ya ekaerlyet ta · 
ları için içtimai hayat dflıGnce· rafından, lo batını getirilmiyor. 
ılnl herıeyln aııtGnde tutarlar. Veya blz11t kendileri cemiyet 
En yftklek k.Clltftrlft oldukları lılndea uzak durarak ·lelerin 
için her meı'elenln yalnıı sat · akıtını değlttlrmemektea mft· 
hını görmekle kılm11lar; derin tevellld yeis n ıatırap içinde· 
lfğlnl de, llerlıılnl de gararler. kollarını çaprazlıttmp ıeylrcl 
Kendi oah11ılarını 1 hesaptan sll· kalıyorlar. Bu iradi veya mec· 
mlolerdlr. Yııımalerı millet için· hurt lntlnk&fın zanrındın kur· 
dlr. Saadeti, kendi rahıtlarında tulmak için yeı&ne yol, mCleı· 
değil, yftkeelmeainde bulurlar. seselerde kemiyet kadar keyfi· 
Feragat ve kaltcır içinde, yalnız yete de, yGkaek kıymetlere de 
cemiyeti gittikçe yOkeelen bir yer vermektir. Mdnener taba· 
hat GatOnde yafatmak için yı· kanın tazlfeıl, yurddı tn yak. 
.. rlar. Sohbetleri odur, dertleri aek iyiliğin, doğruluğun Ye 

odur, davaları odur. Bir mem gGstlUğln h&ldm olm11ına, hiç 
leket lı;ln böyle bir zftmreye aralık vermekılzln, uğntmıkbr. 
mıUUyet, en hClyılk bir 1aadet· Bu yolda çalıtınlır için dılmı 
tir. En doğru, tn iyi, en gClzel Gmldll olmak, en e111lı bir 
noktalara, kitleyi ınraklfyecek muvaffakıyet tmflidlr. 
ancak bayle bir a6mredlr. Yökııelme lıt, ıpltdın yu· 

YClbelmenla a11yaıı 1 bun· karıyı doğra df'ğll, yukarıdan 
lardır. ıtağı doğru olacaktır. Yurdun 

Bir memlekette, cemiyeti be 11tırablarını dnı böyle bula· 
nlmaemlı bir Aydın znmre oıoaktır. Bu ıuretle en ağır 
olmadıkça, kitle çallerde kılmıt v11lft: Adeden en 11 olan mG· 
demekdlr. Mflleıla hıklkt bııı, nevver tabakayı ytıklenmekte 
ferıgatb ve kftltClrlD, Aydın dlr. Mdnener tıbıka bilmeli 
•Dmretldlr. dlr ki kendi vazlfeal, gltdkçe 

İçtimai lelerin engaca, dılmı artmaktadır. Vazlfealnl en iyi 
böyle bir aydın zlmreye malik yıptıkça gene de artacakbr. 

latınbol, 31 (Buıuıl) - Bftyftk Uloı K.orultıyı Baekanı General K&zım Ô11lp bogün tehrlmlze 
gelmlıtlr. Genenl Kazım Ôzılp'e lttaayondı maltkl oldum TO bir beyanat rica ettim. Bını 
dedi ki: 

- Bu mecltıe Gçyh doksan dokuz ıaylH girecek.lir. Mecllıte yeni ııralar yaptmlmıotır. Eski 
mecllıe nıilen ltylhaların yeni meclfıe verllebllmeel için yenilenmesi lbımdır. 

Polis Müdürünün Tavsiyesi 
Italya ile Mes'ele Yapabilecek işler

den Tevakki Edilmesini Bildirdi 
İıtanbul 31 ( A.A) - Atlna 'dan İıtınbol gazetelerine bildiriliyor: 
Bqbakan bıy Çaldarlı dCln Aline polb mQdQrünft çağırarak ltalysn mektebinin tıılınmaınnı 

meydan Yerenler hakkında ne yapıldığını aormuetur. Pollı müdürQ, bunların arındığını ve mektebin 
daimi b"r mnhıfısa altında bulunduğunu aöylemlttlr. 

Bir gasete bu hHadlıl verdikten ve ltalyın elçiılnlo geçen gQn batbıkını garmeılnln bir 
teıebbtll mablyettlnde olmadıganı ıayledikteo aonra diyor \t: 

c Do ziyaretten mabat İtalyan a1ektebl hAdlse•lle onlkl adalarda olu itler hakkında Hrllı-n 
hıberlerlo hıklkata tenfuk etmediğini doıtıne bir surette bildirmekten ibarettir. :. 

Pollı mtldClrl din Atlna'dakl oolkl ıdah ıençler dernegl relılnl dant ederek İtalya ile yeni 
bir meı'ele lhdaı edebilecek itler yapmaktan c;eklnllmeıl lOzumunu tHılyı etmlttlr. -------·· ............ . 

Tarife Saylav Seçimi 8 Şubattadır. 
olma lıldlr. Çinko lı, yalnız Ve vazlfeılnl yapt,kça belki 
(Bilgili) ve (Teknik) il lnean kfttleden hiçbir tlkran dı gör· Komisyontı 
yetlttlrmek delfl, bilgi Ye tek· mlyecektlr. Fıkıt bu, onan T l k içeri işleri Bakanlığı Bu 

Hususta Emir Yolladı .. nlldn GstQne yftkeek feragıtı da ytıkaek vazifesinden kaçm11ını op anaca • 
koyduktan ıonra, cemiyeti ken· bir ııebeb olabilir mi? MClnentr lttanbul, 81 ( Busuıt ) 
dinden ClıUln tutabilen laıan tabıkı, lçtlmıf itlere kendini Trımny tarife komlıyonanun 
yr.tlttlrmektlr. Bu da yetmez. b6U1n can ve göntllden verir toplanmaıı için Bayındırlık Bı· 
Bundan bqka bir de mihrak l1e bu, elbet kendi menfeatleri kanhğıadın emir gelmlıtlr. 

olmak kudretinde olmalıdır. için dı-glldlr. Cemiyetin men· Edı· rn e'de 
Yıkan eöz ve iti ile feıtl onu lıtlyor da ondan .. 

kitleyi iyiliğe, do~raloğı, gd· Fllezof Fınllle, ( Fran11'da 
selUAe doğru ıftrGkleye bilme· ılya11J Ye aoyul demoknıl) 
ildir. İtte (Aydın adım) budur. adla eıerlnln: " Demoknıılde 

Franııı fllezof larından (Al· aydın zGmreye ihtiyaç 
11 

fu 
fred Fonllll) moaaır Aydın bndı bayle diyor: 
zamreyl tetkik ederken onun Her demokr11I, böyle öslCl 
yllkal!k rolClnd eda edemedi v~ feragatli bir mtlnener taba· 
Alndea yana yakıla babıeder: kıyı muhtıçtar. Ôyle bir zflm· 

Franııa'da müoevver tabaka; rekl hıyıtıaı cemiyetin nlkQ. 
çıhıkan kltleyt>, Cllkftıdı bir lerlal realite yapmıya bıAlamıt, 
hayat, afif olmıyın bir edebi· kendi ıdt rahatını dGttlnme· 
yıt, lnınsıı bir maıbuıı, hıy· nin Clstane yOkıelmlı, eo yClk· 
ılyetıılı bir polltf ka arneğl Ye· 1ek f lklr ve duyguları kaf111 
rllmektedlr. Kitleyi karanlık · ve bibi dalma açık, yının ve 
lardın ıydınhğa çıkaracak ve yakın bir ztlmre.. Eski TClrk· 
idare edecek yerde, tıb@i heeab ler bayle ln11nlırt1 ılha ııık 
ve menfeatlerl için demagoji ile temıu gelmlı. derlerdi. 
yapmakla mtlnener tabaka, Terbiye ve maarif tetkllttı· 
kendi yDkaek vazifesine hlya nın Balkevlerlnln en bayık 
net etmektedir. Mdeaaeeelere ereklerladen bld; bayle bir 
adam yok .. Ve adamlara dı zftmre yetlttlrmektlr. 
mCleeeeae ypk... Maeaeeeelere Rahmi Balaban 

Bay Bek'in SlSyledikleri 

An<Jlaşma karşısında Ma
caristan 'ın Düşüncesi 

Bu And, Dileklerinizin Hasımlarca 
Kahulo Demektir, Diyor 
~~~~~~--~~~~~~ 

Budıpeşte, 30 (A.A) - Ma· re'de kabul edilmlttlr. Macar 
carlstan hariciye nazırı Bay halulmetl itin lnklpfını ıftkd· 
Bek Dıt itleri ıılyasııı hakkındı netle tıklb etmektedir. 

Nehirler Taştı. 
latanbul, 31 (Buıuıf) - Ge· 

len haberlere göre, Edirne ne · 
birleri tatmıttlr. Nelalrlerln tat· 
m11ı, gene sararlar vermlttlr. 

Seyyah 
Gelecek 

lıtanbol 31 (Buıuıl) - Al· 
man Reıulut vapuru ile bugiln 
limanımıza dörtylı aeyyıh gel· 
mittir. Bunlann lzmlr'e de 
gldecegl ı6ylen mektedlr. 

Gomoş Liralar 
Basılmaktadır •.• 

lıtınbul, 31 (A.A)- GClmftı 
liraların b11ılmasına denm 
edilmektedir. Şimdiye kadar 
bir buçuk milyon llrı baaılmıo 

ve vlltyetlere gönderllmlttlr. 
Dao, 1.tınbul piyaauına yGzbln 
Ura gelmlıtlr. 50 Ye 25 kuroı· 
lukların dı kalıpları hı9Jrlan 
mıthr. Bir haf taya kadar hı 
ıılmıya batlınacaktır. 

Bir gazetenin bu paraların 

ukerl fabrikalarda buılacagını 
dair neırlyatı yanhıtır. Aıkerf 
fabrikalar yılnıı Nikel pıra· 
ların pullarını keeecekdr. Nikel 
paralar on beter karuıluktur. 

mftnaebatı ttlyenin lnkf .. fını 
yardım edecektir. 

lsı .. nbul, 31 (Busuai) - Saylav aeçlmlne sek.iz ıubıtta bıı 
lınm111 hakkında içeri itleri Bıkıah~ındın emir gelmlttlr. 

BıJbakaa Goaerıl 1ımet İn~nCl ile içeri itler Bakını ŞftkrO 
Kaya ve genel kAdb Receb Peker ıeçlm için Ankara'dın ıehrl 

mise hareket etmftlerdlr. 

Ayasofya Mttze@i Açılıyor .. 

Müze Tam Şekilde Hazır
landı.Cumartesi Açılacak 

İıtaabul 31 (Huıaııl) - Ay11ofya mClseıl yarın ıc;ılacıkhr. 
MG•e tam tekilde hısırlanmıttır. 

İltınbul 31 (A.A) - A;uofyı mClzesl cumartesi gQnO ıçala 
caktır. MClzenln methali Şimdilik Naatekıl kap11ıdır. Sıva kısım· 
ları tamir edilince Al~mdar caddealodekl bftyGk kapı medhıli 

yapılacaktır. Ayuofyanın içindeki bütOo levbılat indirilmiştir. 

Banlar fevkallde kıymetli ve en meohur hattatların eıerleri 

oldotudan baycık bir k11mı camilere verllmlı ve en kıymetli 
feri TClrk · İıltm a...rı mazeslne kaldırılmııtır. 

Almanya Misaka Girmezse 

Fransa, Sovyet ve Çek
ler'le lttif ak Y ap!lcak. 
İıtınbol, 31 (Busuıf) - Buraya ~elen haberlere göre, Alman. 

ya ve Leblıtan Şark mleakını girmezlerse, FranH hGkömetl Sov· 
yet Ruıya Ye Çekoalovakya ile bir lttlrık yapacaktır. 

Istanbul Telefon Şirketi 

Şirketin Satın Alınması 

Martta Tamamlanacak .. 

Gonon 
Kftçtlk Duyumları 

Vali G. Kazım 
Don Ttlrkofiite 
Meşgul Oldu .• 

Vali Gent:ral X.bam Dirlk 
dftn öğleden ıonra Tar kof lı 
müdOrlOğQne giderek bir mOd· 
det meşgul olmuştur. Valfola 
ıon ihracat vaılyetl etrafanda 
Torkof lıı mftdftrQ Bay Akıl 
Emrullah ile göıftştGğCI duyul· 
moetur. 

Fazla Gtımrnk Alın· 
dığı için Dava Açıldı 

Tüccardan Akoınıan zadeler 
ve arhdııları keodilerlndea 
fazla istenildiğini iddia etttk· 
lerl gflmrak resmi bıkkındı 

vllAyet ldıre h"yetlne idari 
dua açmıılardı. Davayı dOa 
idare b~yetl Oyeııloden Bıy 

Rıml'nln bıtkanbğındı toplı· 

nın idare heyetinde bakılmıı, 
ikl tarafın da mtıdıfaalırı din 
lenmiştir. EYelce bu teklld~ 

batkıları tarafındın açılan dn• 
ile bu duanın da ılAk111 gO· 
rCllmGt ve diğer dHalarla bir· 
lettlrllmeslne, gflmrClkten b1S• 
vesikaların lıtenmealne karar 
verllmlt, dava 20 ıubıtı hıra• 

kılmıtflr. 

Kredi-Ko. işleri 
Kredi kooperatifi bulanı• 

köyler için köy bilrosu tarafın· 
dan 40 ( Karınca ) mecmu.
temin edilmiştir. Köy bftroıll 

itinde çalıııu memurlardıo 

Bay Taclddin bir aene mdd~· 
dettenberl Tdrkoflı mCldrll 
ğftnde dosya usulana aırenm 
ve köy bftroııunda ayol usoll 
tıtblka hıılımıotır. 

Mançuko 
Topraklarında 
Mongullar .. 

- Bıtı 1 inci aablfede -
azaldığına gare Deyli Meyi Si• 
gapor~on ıarkındakl htdlaelr 
rln lnglltere İmparatorlu 
için az ehemmiyetli olduguo 
ıöyllyerek ounları yazıyor: 

- Eakl aadık mflttef ikim 
Japonya il" bir barb olu 
Slngıırır çok kusurlu bir a 
bıhridlr. Japonya'nın artt 
kunetiaden mtıteeaalr olabil• 
cek yegAne devlet Hlndlçln'd• 
ki mGstemlekelerl mClnaaebetl 
Fransa'dır. Fakat Franaa o 
mıcı maealluı ile korka 
bir devlet değildir. 

Hsınkıng 30 (A.A) - M 
coko orduau genel karargA 
mongol kunetlerlnln Mınco 
toprakluındın çıkmadıkları 

ve lhtllAf h mıotakıda kav• 
lerlnl gittikçe artırmakta 

duklarını bildfr~ktedlr. 

Baıakıng 30 (A.A) - M 
çukodın reımen bildirildi~ 
göre, Japonlar ile Çinliler ı 
11ndı ııulh mnzakerelerl 2 
bıtt• Joholde Tıtın tebrlO 
bathyacak.hr. 

ŞUBAT 
1935 
Kaaım 
85 

1 
CUMA 

1931 
Gao 

31 

Mecllıl Meb'oaan dıtarı itleri Franııs- ltalyan anlıtmaeına 
komlıyonunda ve Mıçarlıtın · gellnct; banan taldb etdl~ml• 

Macar bClkl\metl, iki IAtln 
milletin A nupa ııulbuna htdla1 
anlatmııını bOyflk bir aevlnçle 
kaydeyler ve mGttakbd lçltlere 
ademi mldahale mukHeleıl 

lıtınbul, 31 (A.A) - lıtanbul gazeteleri yazıyor: Arabi 1353 
İııtınbul telefon ılrketlnde bir heyet tarafından yapılın tetkl· 27 Şenal 

Yogoalavyı lhtllAfı bıkkındı dıtarı ılyıaamız tarafından hiç· 
lıahat verdikten ıoura demlt· bir mCltkGIAta mıruı kalmıya· 
tir ki: cı~ı Aılktrdır. Anlıtmı mdnlne 

- Hararetli mClnakıııalardan Frınea'nın lmuıını koymuı 
ıonra lbtllAfın tekrar mClnıkı · bl.ılm dileklerimizin hııımla· 
..,ına ndet edllmtmek ve kat'f rımız tarafından tanınm111 de· 
ıarette halledilmek Gzere tıh· mektlr. Metin degll, fıkıt aD· 
rhj hlr anlatma teldi Cenn- lıtma zibntyednln tatblkldlr ki 

mClzakeratına lttlrake bızır ol 
dutunu blldlrlr. Bu mClsakere· 
ler eınuıada tomtalarımı• da 
B. Lanl Ye B. Muuollnl'nln 
Roma'dı g8etndlgl bdır an· 
lamak zihniyetini iıhar eder· 
lene bir muknelcı elde etmek 
imkanları mncllltur. 

kat netlceılni muhtevi rapor Ankın'ya ganderllmlıtlr. Rapor, ll-•E-vk•
1
•
1
----Ez·an-i __ .......... 

al&kadu vektletlerln mtımeaalllerlnden mGrekkeb komlıyonda 

tetkik edilerek tırnamlınmıttır. Şirketin demlrbaı eeyı1t, eer· GClnet ı,5 ı 
mıyeıl Ye tebekeıUe te1l11tı da heıab edllmletlr. Şirket umum ~dl 7 ,04 

mGdlrO Şubat baııada Ankara'ya çığrdıcaktır. Mldflrle Bayın· 1 ~•
43 

dırbk bakanlığı ara11nda geçecek mlzakertlerln uzun ıClrecegl A.kfam 
Yallı 1 33 ve tlrketla hlkt\metçe utın abnmaaı muımelealnla Mart içinde ' 

tamımlıoıcagı tahmin edilmektedir. lmaak 12,11 
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Ş©lır cdluyumoaırn 

Mual im Ma Niçin Cümhuriyetciyiz? lşareııer 
Panayır 

Avukat Bay Mustafa Münir'in 

Ulusevindeki Konferansı. 
---···----lzmir Dokuz Eylul panayırı, 

Tetki { 
-6 

get;en yıl, beynelmilel oldu ve 
çok rağbet kazandı. Panayır ko
mitesi, 11on yaphğı toplantıda, pa· 
nayırın adını (Uluslararn ı pana· 

Epiyce ilerle i. Taksitler 
Onheş Senede ö' enecektir! 

Hfikümdor içf o halkın bizim 
bildiğimiz minad• ne ahlakı, 

ne fazileti mevzunbehe değfl· 

dlr. Onun için, ahlak halkan 

muti bir klile olmasıdır. Onun 

için mllletln fazileti, ke-ndlsinf n 

en adf, menfur ve şeni hırs ve 

letlhalarıua bir alet olmasından 

ibarettir. 

BükOmdar için Aile yoktur, 

hükümdar için din yoktur, hü· 

kfimdar için ah14k. yoktur. Ta 

rlb bunların blnbir mleallerlle 

doludur. 

istibdat lle s ltanatm farkı, 
ikincisinde, hflkiimdarm etra 

fanda hükümdarlık ruhunu te 

zahürlerlne alet olacak bir asıl 

zadeliğln toplenmesından lha· 

rettir. Asılzadelik ki, kudretleri 

uzaJmıya başladıgı dakikada, 

m.,mlekete dfişmandır, ecnebi 

yardımından led(ade ederek 

memlekette, 

çalışır. 

kudretini teefe.., 

Cnmhuriyete gelince; o, bü 

tön oumulii ile fazlleıkar insan· 

lığın en mOtektiwtl bir rejimidir. 

Oı ada biç kimee; ne Allah· 

tın, ne tabiattan verilmiş bir 

imtiyaza malik değildir. Yalnız 
şu veya bu insanın sulblnden 

vücuda gelmesi, ooa bir tefev 

vuk, bir hak bııhşeımez. 

Cilmhuriyetln rubu ve mes 

neılerloden eo büyüğü, mü:ıa 

nttır. Herkesin hakkmm bir 

ve ayni olmasıdır. Orada, ne 

Allahın mümeseill veya gölgesi, 

ne aeılzadelP.r yo ·tur. 

Cümhudyet, başlı bnşıon hiir· 

riyettir. Düşünme ve yapma 

kudretinde imseye esir olmıyao 

ve ltaata mecbur olmıyasn bir 

hdrrlyet ... 

Bu harrlyetfn tek bir kaydı 

vardır : Amme ve vatandaglık 
hürdyetlerine n meofeaılerloe 
muarJz olmamak. 

Ciimhurlyette bôklmiyet mfin· 

hasırın halkındır. Bild kaydı 
oırt milletindir. Yordu, tarihi, 

ktıltdrii bir olan insan toplu· 

luğo, memleketi ve kendllerlnl 

letedlkleri gibi, iyi ve refahla 

Yaşam ve ilerlemeleri için 14· 

~ıuı olan şekilde idare ederler. 

Millet bu idareyi kendisinin 

ıeçtlğl mümessiller vaBıtaslle 

Yapar. 

Cümhuriyette hllklmly"ti ida 
re kudreti, yalnız, fazilete ve 

faılletkirlığa ietfnat eder. İda· 
re kudretini ele almak: için, 

tnemleketsever olmak, halka 

hlznıetkAr olmağı bilmek ve 

hunu ispat etmek lazımdır. 
lendi menfeatlol amme men· 

fcaıı önGode fed edecek kadar 

ferıgatktir olmak, memleketi, 

Yurdu ve halkı içinden geleo 

hıaıız ve derin bf r a,kla eev· 

rllelc lazımdır. 

k Balk .. itlesinlo, h4klmlyet 
0 dtetlol f mı isal hakkını elle· 

rlne •ercct>ğl kimseleri intlhop· 
ta ~ go lerdlğl isabet, berkesce 

kabul edilen bir ıoütenrlfedir. 
Monteaktyo, bunun delfllerf nl 

ak.i Roma ve Yunan cümhu· 

rlyetlertode arar. ' Asrımızda, 
cihanı f suııı eden demokrasi, 

~unun en parlak deltllerlnl 
•ta d V Q e en tecellilerle doludur. 

elbıtsıl cümhuriyeı· mille• bA· 
lı , 
lı tnlyetl, hilrrf yet, mOeavat ve 

lıllet b4Jdmlyetl demektir. Ve 

bu; düşünen, izzeti ncf fs, şeref 

ve ahlAk ı;ahlbl lneanlarm ya· 
şadığı hfr memleket fçfo en 

zaruri ve ayni zamanda en 
mütekamil bir rejimdir. 

Bu, bütün dünyanın kendi 
kendine, tabii bir tekimül ile 

vardığı ve yürüdüğü reojlmdir. 

Bizim cümhuriyetlmize gelince; 
Türk, bilhassa lıugiinkfi ne· 

ell, zevk ve ihtirası ve hüküm· 
daranlıklorını, memleket ve 

millf"tln hayati olan menfeRl· 
lcıinl çJgnmnek, şeref ve fazilet 

ve heynt mahvetmek ile idare 
ve idarue eden euhauatı bunun 

hakiki mahiyetini pek iyi bilir. 
Onların bu yurda yağdırdıkları 

fdakctlerin belki hıitün yekuo 
lan ile ıetıroblarını, bugünkü 

neell sinc,inde taşırnıı; ve çek 
mlştlr. 

Cümhurlyet, Türk wlllı·tlnin 
ruhuos, her milletten ziyadr. 
yakm bir şekli hükuwettir. 
Türk mtllf'tioin hılkatlnde 

cömhuriye.ri11 vı1cudu ve beka· 
sımn istilzam ettiği but ün 

şartlar esaEen mevcuddıır. Bn 
memlekette asırlarcn yaşayan 

aalıanst rr,jlmlntn yerini'!, cüm· 

hurlyet rejimi ne TOrk hiç 
yadırgamadan derhal ıetebok 

etmiş değll mldir? 

Türk mfll,.ti, f'?.elden müsa· 
vat aşıkıdır. Türk'te ııeıl:ıaddlk 

·urulamımıetır. Türl ruhu, 
mağrur olandan, kendini diğer· 

lerindeu yüksek görenlerden 
tab'en nefret eder. Türk, içti· 

mai bfinyeelnde hiçbir imtlyszıı 
tahsmmiU etmez. 

Türk, hılkaten e1:1arere taham· 
mQl edemi yen, bQtüo tnrlhinde 

hür ve mOstskıl doğmuş ve ya
şamış bir millettir. 

Fazilet, Türk ahlakıyat,nın 
başında gelir. Türk, fazilete 

aşıktar. Memle et eeverllkıe, 
cemiyete blzmotte ileri gidenleri 

dalma sezmiş, görmOş ve sevmiş 
ve başında tutmuştur. 

Türk, iyiliği bilen, tanıyan ve 
oükran borcunu eda eden bir 

ırktır. hte, bfz bunlar için ve 
fırka progrsmımızda yıızılı ol· 

~--~~------------.. ----------~--~~-Şehrimizde yanuın yerinde dığıoı k " yaznııı,tJ · Bu io~aıt; 
evsiz muallfmlerle memurlar A k 'd b n ara a üyftk yapı koope· 
için bir mahalle inşa tttlrll· ratif ine, en aşağı 200 ev ol · 

mesf hakkında lt>tklklt·r yapıl · mak üzere yuptırılocak ve me 

yırı) deye kabul etti. 

Şehir l\lecJi~i l' arın Toplanacak. 

murJarla ruualHmlerdrn kefılnı 

•erenlerin borçları onlu~ el"ne· 

de ödenerek o vakte l;adıır 

oturacakları evlerlo tapuları da 

kt>odHnitJe verilı•cekıfr. 

Panayır, hu yıl, 22 n~U!tosta 
açılacak ve ] J eyliılde kapana• 
caktır. Komite, daha şimdiden 

panayır bazırlıklonna bnşlumışlır. 

llu da gösterir ki, (Uluslararası 

he:inci f zmir p nayırı) bu yıl, 
geı;eo yıldan daha çok gilzel ola· 
cak Ye muhakkak ki eskisinden 
kat kat fazla rağbet kaıanacaktır. 

luslnrnrası ıliinliinrü İzmir 
l'ana) ırıımı dünya üınindc uyan· 
rhrdığı canlı alfıkayı ımııtmu~ de
~iliz. Avrupa matbuatının İzmir 
panayırı hakkında yaptığı DCfrİ· 

yaı, pannyırın muvaffuk bir eser 
ııldu~unu mcydnoıı koymu~tur. 

Açık ı;Ö)lemek 15zımılır ki, geçen 
yılın panayınııda bazı nolcsaıılar 

5 mar Prog
- azırlanıyor! 

Ilık Seh·r 
' 

ramı 

Bu i~le nıı•egul orta ve ilk 

ınektt"hler mfidür ve muallim· 

Jeriod~u müu:kkt>b lwmfAynn 

yeni mualllmlr:r nıabııl1esinlo 
etkP.k llsl'eine giden yol üzf!· 

rfnd~ (M. Nt·catl) caı)d,.ılnıle 
w:yahud o ayarda fJJr nrn\· lı.id., 

ulmaemı muvafık ı;fırmO~ttlr. Sehir Bütccsindc 150,000 l~ira Açık 
\'ar. Ç ·iııkü apılacak iş Çok! 

-·-var<lı. Buna rağmen, pauayırıı i~· Hdediyt' mübeudi~leri dün; 
tirak eden yerli, yohaoc.ı lıütiin Bay l:Jı-lıc .. r Uz'un lıaşksrılığıo 

fimıalar, memoıırıi,ctleriui bil· de bıdedlyede toplanmış ve 
dirmişlerdir. · l ımar progrowının esas arı üze 

Bn yıl, gt:çcn yıldan \'ok ıfa. rinde görüşmüeferılfr. 
hn fıızlu olarak çalışıl4lığım •e bu 

Yangın J erloln ve yukarı 
çahem:ılarla, Uhıalerara"1 beşinci 
lzmir pana~mııı Avrupa panayır· mahallı•Jnio tnı:.ırı lşf, beoı,ı yıllık 
larıoa e~ bir hale koymak j ten· imar progranııoın 11na h11llıtrını 
diğioi yakından gfüilyoru1. Pana• teşkil P.tmektedlr. Yangın yeri 
yır komitcsioin dalıa hugüodeu nio tam ortımoda :rnO bin 

işe earılmatıı, panayırın ı;ok mü. metre nrnrabbalık lıir saha 
keuımel olacağı lıakkıııdaL.i ka· ı d üzerlo e vücude ~etirif,.cek 
naatimizi kuvvetlendirmektedir. " 
Bi..: ~u kod:ırım söyliyelim ki, hir. (Kültür park) ıtı tam orlesrnda 
çok ecnebi firmalar, şimdidcr, asri btr stadyom yaptırılacaktır. 
Uluslaramsı beşinci izmir pnna}ı· Stadyomun Çt:ncsind1' olomo 
rına iftirake hnzırlanuıaktadırlnr. bille g,.zinm,., ıııla gezme, yoyıı 

\.. ____________ .) yürüyüş, bi•iklet gezi~ ynleri 

Saylav Se~İ- olucağı gibi teuls kortları yüz· 
me havuzu, hfr de şdılr mü 

• 
mı 

w 

azı r 1 gı.. zeel olacnktır. 
Şu faruftaki yolların ve (Kül· 

hirpark) etrafın.o el mdidl!n 

ağaçlandırılması kestirilmiştir, 

derhal işe haşlımecaktar. l\f fi 
bendlsl.,r; yangın sobasında ya· 

pılacak bu işler için pl!olarını 

h11zırladıktan sonra yokarı ma. 

hallelerJnde yaptırılması taııu. 

vur edilen ve beş yıllık imu 
programına dahil olao 14ğım. 

kaldırım, su ve ealr tesisatı 
pl4nlarıoı hazırlamıya başhya· 

caklardır. 

----·····----Seçim Gelecek Hafta 
Halkevinde Yapılacak. 

Saylav seçimi için 1çerifo1er 

Bakanlığından gelen buyrultu 

üzerine belediyece bütün ha· 

zırlıklar tamaınlanm1ş ve ikinci 

müntehlblere davetiyeler gön· 

derUmesloe başlanmıı,tır. ;,ay· 

lav seçimi şubatın 8 inci cuma 

günü saat onbeşte C. H. F. 

Jzmir Halkevl salonunda yapı· 
lacaktır. 

arşı yaka 

• • • 
Şehir meclisi yarın saat onal-

omdaki hırlsıiyan nwzorlığı, 

Kurşıyaka'da So~ukkuyud11ki 
mezarlık hu yıl tamamerı ağ11ç· 

lııudırılocaktır. 

f liçı!~mellk 'rtn }~qrefpaea 'ya 

giderlu~n yolun lkt ıaufında 

bulooan P&kl mezarlıklsrın park 

haline konolmuma başlınmıf 

tır. Tümsf"k ve çukurlar düzel 

tilm,.kıedir. 

iki Cinaret 
.; 

Mulıakemesi. 
Biri Kürd Osmanı öbü
rü nişanlısını vurnıuştu 

T~peclk're Kürd Oemanı öl 

dürmek ve Cemal'i yanlamaldıı 

suçlu Abidin ile bu auça .Abl· 

dlci azmettirmekle suçlu Mu· 

harrem'in ığırcezadakl duruı, 

malarıoa dün devom edilmi~tir. 
Diın ff llseylo namında Lfr şa 

bit ikinci dcla dinlenmiştir. 

Mahkeme baı,kanının sorduğu 

suallere verdiği cevaptı Oama· 

na çapa ile Abldin'e hncum 

edt"rk.eon görmediğini, suçlular 

dan Mobarrem'lo dOkkıinı kar· 

şısında dururken Muharrem'in: 

Hf'ledfyl'Ct"; rnu;ılllmln roa· 

hıılleııfnlb yaptırılaı•ağı yerrlı·ld 
ersafarırı oıeıre murablııu 2.., 

kuruştan vnllet•ı·k , .... " pareıu 

taksit., lıuAlanacaktır. Grr~k 
arsa \'e gerek eve alt lıorçlon· 

manan bonko tarafından ticaret 

leltikkilerlndeo uzak t}eldlde hir 

kf,.di ile karşılıuıması icılıet· 
mektedlr. Analu en aeıgı 200 

muallim" yetr.cek grnişUL.te 
olacak •e muallim mahallt-ılnlo 

bütüolüğiloü bozmıyacakııı. 
Evler üç tih üzerine pliola 

yaptırıl11rak ve İsh'ğe göre ev 

eeçlml y11pılacaktır. Ev yuptıra· 

cak muallimlerin her ıy öde· 

mek mt>cbnriyeıindt> kalacaklan 

borç nıiktsrı oıutının dörltP 

hlı İ niebeıhırie olacakrır. Bunun 

nazarı dildutl" ıılınmosı rnuııl· 

llınlere lıilJirllınt~ıir. 

Komi~yon, bu e:ıaeları ka 

rarla~rırmoklıı beraber işe glrl 

~ehilınek fçln ev yaptırmak 

latiyen muallimlerin eayı ını eh 

öğrenmek l,;ıemfş, IJundıo do· 

layı munllimlt"rden ev yaptıra · 

cık olanların cevablarını gön · 
dermelerinl bildirmiştir. .Ev 

y•pttracak muallimler bir maa~ 

nlsbetl ndekl parayı petln vere . 
ceklerdlr. 

Memurforın yr.ptıracakları 
mebıılle lçfn de tctk.lklerc de· 
vam edilmektedir. 

Izmir'de Sağ· 
hli Durumu .. 

doğu gibi, Cümhuriyet, milli 
hakimiyet mef ktiresf ni en iyi 

ve eo emin sarette tatbik eder. 
Devlet şe il olduğu için Cüm 

hurfyetçf yiz. 
Türk milleti, rubunn en ya· 

kın, hılkatıoa en uygun olan 
bu şekli devleti hfiyük hlr ev· 

Su Mes'elesi. 
Su Temizlendi, Sı .. 
ra Borulara Geldi. 

tıda toplanscaktar. Meclise ve

rilecek bütçe hazırlımmıştır. 

Bütçe varJdat \•e masrafı tevzin 

edilememiştir. Çünkü şehrin 

bnyıl yapJlrno ı Uizımgc!en iş 
lerl il50 lıln liraya mütevak. 

kıftar. Yapılacak lşlerJn en 

mübimlerine lôzını olan para 

ayrıldıktıın sonra kısılmak su· 

retile bütçedeki açık miktarı 150 

bin llrcya indirilmiştir. Bele. 

diye vorfdatı azalmakla oldu· 

ğoudan bu yıl belediye bfitçeal 

900,000 lfra)J bile güç bııl· 

maktadır. 

- Al bu tabancayı, gh ~ur! 
Dedi ğf oi ve tabı ne yı veı·lp 

kaçtığını, ,\bJdlnlu dt: bu ta· 

baoca ile hiidferyl yaptığını söy· 
!emiştir. Mobakcnıe son eı:f ha 

ya geldl~lnden iddia l~io buşlta 
güne bırakılmıştır. 

• 
• • 

Doleplıkuyu mahallesinde ni 
şanlısı Bayan Zt:bra'yı luakaoç· 

lık yüzünden bıçakla yarııhya · 
rak öldüren Nl:•ad'ın da •yol 
mahkemede duruşma ına de\'acn 

Bazı Tedbir er A hn
ması KaTaı ]aş tırıldı .. 

VHaytt tıağlık kurumu Jdn 
Vali General Kô71m DlrJJdn 

b. ı;ıkanlığıoda ve bdedlye bat· 
lı;aoı doktor Hebç~r Uzırn da 

hıızmile toııloomış, sıhh11l mfi· 

dürll doktor Bay Cevdet ~" 
raçoglunun faubatıoı dirıltruieıir.. 

14dı bıı~ında olduğu halde biz· 
zat kendfeJDln btnbfr felaket ve 

yoksulluk içerisinde kurdu~u 
millet bıtkimlyerinl, medeni yet 

ve yükselme yolunda, dbet mft 
kemınel bir kudret olarak kul· 

!anacak ve fazilet ve imon ee 
verlik ile tavsif edilebilecek olem 

büyük gayelerine erişecektir. 
Bugüoilo ve yarınm Türk 

nesli, Aziz AtatOrk'üo emanet 

elliği Türk Cümhurfyetinl flel'e· 

bet muhafaza ve müdafaa ede· 

cektlr. 
Atatürk herhangi e~ratt için· 

de olursa olsun bunun için 
(Cızım olan kudreti, Türk'üo 

damarlarındaki asli kanda her 
bulac ğını, en büyük bir ha· 

kikatı tarihiye olarak, bütün 

dünyaya ilıin etmiştir. 

Sevglll arkadaşlar! 
Sözlerimi bitirirken, Uel'ebet 

yaŞatmoğa and içtiğimiz cüm· 

burlyetln yükselmesi temenni· 

sini, hissiyatınıza da tercüman 

olduğumdan ~mln olarak izhar 

ediyorum. 
- B1TT1 -

içinde ( jrotozoer : gözle 

görü imi yen · hnyvancıklar) bulu· 

nan Yamanlar suyunun boru· 

Jorında ve bü} ilk havuzunda 

6on temizlik bitml~tlr. Dünkü 

lRhlilde suyun temiz olduğu 

görülmüştür. Yalnız protozoer 

bulunmıyan suda, borulara te· 

mlzlik için atılmış olan klorür 

dô §O eeerlerl görülmDştür ki, 

ilılçtan mfitevelliddir. Bu eser· 

lerlo de tamımlle temlzlenm1'sl 

için bütün borulardan ve ha 

vuzundan suların daha bir hafta 

mütemadi bir şektlde akıtılması 

muvafık görülmüotür. 

Bundan 6oora tekrar bir 
tahlil yapılacak ve su ukıtıla 

caktır. 

Şaşa} Yolunda 
Şaşal köprOau inşaatı ikmal 

edilmiştir. Bulgurca CumaovaBı 

arasındaki köprünün inşasına 

devam edilmektedir. Şaşal kay· 

nuğı yakınında Kı1revl hazır· 

hJdarı da bitmek üzeredir. 

• 
• • 

Şehrin her semtinde denm 

etmekte olnn ığaçlanduma faa. 
llyeti birçok yerlerde bltmiotir. 

Yuaufdede caddetlnden KadUe 

kaleeloe kadar olan yol tama· 

men ığaçlandmlmıştır. Bir ucu 

Dolaplı.kuyu 'dao boolattmlan 

ağaç dikme faalfycll Kireçllka· 

yaya kadur uzehlmıe, kız l'seel 

çevrtei, yolu, Celal Bayar bul 

varı, Güodoğdu'do Fransız has· 

tanesine kadar olnn y<ıl baştan 

haşa ağaçlandırılmış, bul varlıırda 

ve caddelerde muhtelif surette 

ekellmlş olan ağaçların yerin., 

yeni f ldanlar dildlmfş, eksikler 

tamamlanmıştır. 

Bundan sonra seri mezarlık, 

Paşabıhçesi mezarlığı, onun ya· 

edilmiştir. Gösterilen müdafafl 

şahhletlod .. o Bay Bü eyin, ila· 
yan Leylıi'yı eekldenhcri tanı 
dığını, bir mahalltlde oturduk· 

larını, birçok defalar bazı ya 
hancı erkeklerle ötede beride 

gördüğünü, hatta bu fe.na he· 
reketlerden vez geçmesi için 
nasihat bile ettiğini eö,lemlıtlr. 
Duruşm eon saf ha dadır. Ge· 
lecek celsede iddia makamı ta 

le bini ıerdedecektlr. 

Teşekkür 
Yaldemlzln ölümd dolayıstlc 

uzak ve yakındın birçok doet · 

larımızın telgraf ve rnektubla 

taz~yt:ıtlerl ve acımıza fotirak· 
len devam ediyor. Ouyduğu· 
muz minnettarlık ve candan 

ı,ükranı ayrı ayrı ifadeye im· 

kan bulamadık. bu hlelt:rfml· 

zln gazeteniz vaeıtıslle alenen 

iblağını dileriz. 

Kimyager SelAhlttln Fuad 

Dr. CeYdet Fuad Nadide Fuad 

Bu foahaıo güre, bula{lıcı 
hastalıklnr eodfşesl yoktur. 

Grip hastalığı do mf'kt,.hll'ffn 

kapanmalarını lcabettfr,.cek epl· 

demlk şekilde d,,ğll, münferid 
nk'alardan ibarettir. 

Mev!\lm hastalıklarından Ko 
rlıa, bronşit ••: ı rek.• it ,ı:lhl 
soğuk almaktan mütevc: lld 

hastalıklar ..ardır ki, Ud üç 

günde geçmektedir. Halkı ko . 

rumık için ırrmvay, araha ,.e. 

eair umumi nakil va!!ıtalıtıne 

nmumi yerll'fe konmak Ü7.n11 

saglık öğfilleri bo&tmlması ,k .. . 

tlrllmişıir. Grip nk'ılarına 
karşı da tedbir alrna~ktır. 

Avukat Bav Ulvi 
ol 

Bir haftadanbcri haata 01110 

avukatlarımızdan Bay Ulvi dün 

iyileşerek çı.kmıı Ye tılne bat · 
lımıştır. 
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nı Bulgar Kabinesinin dıran urddaşlarımız. 
Yaz-

e e 

Durumu Nasıldır? Durumu Nasıldır? 
Yazan: 

O 'UV çağları: 

Hukuk, felsefe, edcbtyat, ri· 
ynztytı, f izi ve tabliye den il
en iye olmak için 4 yıl; 

Tababet ve cerrahiden llean· 
siye olmak için 6 yıl ; 

Ki myo ve eczacılıktan lleao· 
elye olma için 5 yıl; 

Yalnız eczacılıkta o Hean&lye 
olmak için 4 yJI; 

Mühendis, erdem kimyager· 
ligi ve mim rlllkten lfeanelye 
olmak için 5 yıl okumak ge· 
rektfr. 

Yukarıda imlediğim nlver-
eJte ve kurumlardan başka yfik· 

eek nğrıkOltür ve ohtacı (Bay
t r) tababeti euetftfiler ( l) de 

Eyib u. Akman •• Ödemiş Bay Gorgief, iki Taraf Arasında Mtt· 
çağı beı yddır; burada öğren· K k D 
cekıere ttcaret ı,ıerınin ioce111t. vazene uramıyara Oşttt. 
teri nazıd ve ameli olarak göı · • - • ..., 0 

terllmek.tedlr. Bu bölüm ticaret Bulgarbtan'dald sfyaeal huh· taraf arasında bir milvazeoe 

kurumlarına, ticari glriımelere 

çevlrgen yetlıtlrlr. 

Beriki höldme, orta 
ilk dç yılıoı okumuş 

alınmaktadır. 

okulun 
olanlar 

Denizcilik okulları (E), orta 
okuvnn lkfncl kerlceloden eayıl· 
maktadır. D"nlzcflik okulları 

ranı lndependace Roumalne bolmağa çahştı. Fakat muvaf· 
gazeteıl de töyle tahlil etmek· fak olamadı. Hdkdmetlo Gene· 
tedlr; ral Zlatef 'e verllmHf, generalın 

~Georglef kabinesinin istifa· ve dftoündüğü nizam ve l@tlkrar 
11101 ver111cel üzerine Kral Borlı Biyaeasıoın muvaffaluyetloi göa 
derhal eski kabinede Harbiye termektedlr. Bununla beraber 
Bakanı Ceneral Zlatef'I yeni Bulgar devlet adamları arasın 

kabfnentn teekfUoe memur etti. dakl dahili mücadelenin bu 
Ve ayol gün akıamı t~ekkül Ef'beble di.ıdlğint zannetmek 

hır, iki, hafta üç bölilme ayrı· 
eden yeni hükumet yemin et· znmanııız olur. 

lır. Her hölümdrı okuv çağı 4 
yıldır: l i ilk, iki yilkeek 0 uv. mekle beraber ayni znmonde Yeni Bulgar Bakan· 

10 Mayıs 934. inkılabı prı·n· larmm Hüvh·ctlcri: l9t3 yııeaslyle bir de artistik 
ll E) l G l , iplerine sadık kalacıığını ve Yeni Bulıı;ar kablnestude üç se ( açı mıştır. Qze san at· ~ 

memleketin uluFal kalkıoınesı yeni bakan vardır. Bunlar, da· lar akndemfalode ok.ov çığı dört, 
k L 1 llL '- il ki efyaeoeın d e vam edeceğini bil, biliye bakanı miralay Krum vardar. yil ee ... m marl .. o .. u arının 

d r.: ld dlrdl. Ba~bakan dış siya oda Kole,·, kültür bakanı ~eneral 
Bunlardan hıeta... e <> yı ır. " 
Ü 1 Bunlardan ba•La 2 yıllık hiçbir değl~iklfk olmadığını da Teodor Uodev ve adliye baka· 

n vershelerden bazı özlen v• bllh b 
•asa taeri etti. dı Mihail Kalenderov'dur. ayırteaolıfdarlle ayrılan (9) yftk· ikmal okulları (K) da vardır. G 

Bu koromlara tlkoLulu bitiren· örüoü,t~ Bulgarf!tan 'do ki 1\llralay Kolev l 890 yılında 
sek ôkonoml ve argış enetlUt .. b 

l k 1 1• u ıiyasal tabavvülüo fJt'!bcbhıl Tırnova'dı dog·mu• 1910 de lerlle, 3 bağsız, erkli ynkeek ler ı ıoma ta, öğrence er ame ı 
1 

'- v 
ma i eı.ıı.ıntılar teekJl etmektedir. barbl)·e mektebini bitirerek enetfUilerl de belgllemellylm kılıkta gl\sterllmektedfr. B 

1 
, 

(Notetmek) (Devam edecek) Sınaklar: 
o garletın ın Cenenede ku· zabit olmuş, Balkan harbıoa 

ponların ödenmesi lı;in döviz yüıba,ı oJarak ve gend harbe 
Acarıları .veti•tirme iıd İlk okullarda yıldın yıla ge· kil , 1 1 d f, k 

v .,. na mH e eı D e muva ıa blnbaoı olarak lşılrnk etmiştir. 
(B 1 H 2 H 3 M) çit 11nakaız olur. Orta okulun 

• • • • olmHı Georglef k blmeeloln Kabineye gfrmed,.n cul har· 
İlkokulu bltitenler İnstltutl ilk ve yftkıek bölftmGne ôğren · diitmeıfnde çok mfteHlr olmuş· biye mektebi m·"'du-rü bulu· 

cekler ıınakla alınırlar. u 
mngletlrali açnrıokullarına alı· k b 1• tar. Fakat Georgief rejiminin nu1ordu. 

Ynbek o avlara gire llmeıL 
mrlar. Açarıokolları altftst hö · için ortaokov diplomaeı aran· mail vaziyet hakkındaki bu 1887 de doğan gf'nerGl Te· 
lüme ayrılır. Alt bôlilmde (Hl) maktadır. movaffaluyetılzllAI hakikatte odor Radev 1906 da harbiye 

oknvçağı dört yıl, ftst hôlftmde Özlen oku• görmOş olanlar bOyftk bir muvaffakıyettir. mektebinden zabit olarak çık· 
(B 2) Oç yıldır. özlen komisyonlar ônQode ıı· ÇOnkG, uloelararası eksperleri mıı ve 1912 de Pett:reburg 

Köylerde yumut olmak isti· nak vermlye çığırılırlar. olan oluelar koromnnun Bul· erk4nıharblye mektebinden me 

yenler, ayrıca bir yıl özlen öğ· Üniversiteler, yükeek, korum· garfıtan'dakf lom'aerf bay Cbey· zon olmaştur. Balkan barhıoa 
rence görmlye borçludurlar. ları. Üniversite eınağı: prof lto, eson ve Bulgar nlueal bankası yftzbaşı olarak iştirak etmiş, 
Anaokullnrıoda açarlık etmek alım ve diploma denilen ftç maoavJrf bay K<'Jstener Bulgar genel herpıa fee dağ fırkası 
lstlyenler Scoole dl Metodo türlü belgeye öneo (Hah) ka· talebinin reddedilmesi netice· erkAnıharbiyealnde ve genel er-
(B 3) lorda 3 yıl okurlar. Mon· zanır. sine Bulgarfstan'da ôkonomlk kAnıharbiy~ dairesi hareket şu· 
toaaorl yördemlol g11etermek · 1 Halkın Dilekleri 1 vaziyetin gayet iyi olmasından beainde mühim nzlfelerde bu· 
için özlen bir okul vardır. Or- .ı..____________ dolayı \'armışlardır. lonmuştcr. Harpten sonra bar· 

taokuv eçarıları (infvenhe (O) Karantina'da 1933 yılınan ilk yedi ayı biye mektebinde moalllmltk 
ve İnethotl euperfori dl magls- zarfıodakl bütçe tahallatı ancak etmiş, komandanlıldarda bu· 
teri yüksek açarı okullarında Oturanların 3,485,2 milyon leva iken hu· Jonmot ordu erk4nıharblyesln· 
(M) yetişirler. Bu kurumların Belediye Baş· giln ayol mftddet zarfında 286,6 de şube mildftrlOğü yıpmıt, 
ilk iki yıl o kavunda ilkokul· yani yClzde sekiz fazlaelle 3, 'l75,8 Ber lfn'de ateııemflter olarak 
1 kanından Dilekleri.. " arın çevlrgeo ve mftfettlşlerl milyona nrmıştır. Genel doruıo kalmıt ve en eon Fillbe merkez 
yetişir. (M) harfiyle lmledlğln Biz Karantlna'da ve civarında hakkında ise raporda aynen kumandanlığında bolunmuıtor. 
Onlverelte kertesinin gfttt0ğ6 oturan, ve muhtelif müessese· ıöyle denilmektedir: Bir taraf· 1934 ağustosunda generalliğe 
ereller: lerde çalııan kadınlarız. Etkiden tan vergileri toplamakta diğer terfi etm.Jıtlr. 

A - Açarokollarına felsefe Karaotlna'ya fıHyen .kaptıkaçtı· taraftan ma11rafları kıamakta B. Kalenderov 1887 de doğ· 
ve pedagoji açarılarlle ortaokul· lar nrdı. Bir 11mandır halktı gösterilen gayretler neticesinde moe, lniçre'de hukuk tahsilini 
lara edebiyat ıçarları yetiştir· timdi otobOalerde işlemiyor. Yı· son batçenJn vaziyeti korkul- bltlrmfo ve 1913 yılındonberl 
mek; ni GGzelyah'ya kadar gidip ora· mıyacak bir hale gelmlıtlr. Sofya'da avukatlık yapmakta 

B - llk okullara çevlrgen dan dönüyorlar. Sabahları tam Uloılar korumu morahhaela· bolunmuıtor. B. Kalenderov 
ve mQfettJş yetiştirmek. iş vaktinde bizler bundan leli· rının bu görilşd Georglef hü· siyasal hayata karışmış radikal 

Orta okullara açımlar eınak· iade edemiyoruz. kdmetlnln icraatı hakkında demokrat partileri anlaşmasının 
la alımr, ftç yıl çalışmalarda, Bonon için muhterem bele· bUAkla eenıkAr bir mahtvettedlr. icra komlteef azalığını yapmıt 
moveffakıyetl görQIOree asıl diye rehimlzl sabahları Karan· VakıA, bo tahvil meı'elesl ve bıı sıfatla 1933 deki kon· 
eçarılıbı onanır. ıina'dan birkaç otohtısün dön· 

· ~ " 
· :Yolak Oku Harı 
(E. !!", G. J. 1. K. L) 
. Yolak (Meslek) okulları 5 

bölilme ayrılır 1 ekim, 2. ean· 
at, 3 ticaret, 4 maden, 5. de· 

nfzclllk. 1 ekim okullarının 
(L) iki kertesi vardır. l Tatbl· 
ki ekim öğrenecekleri okulu 
(Ll) 3 yıllık, 2 yüksek ekim 
okula (L2) 3 yıllık. 

San'at okulu (1) iki bölfime 
ayrılır. 

1 Çırak okula (1 1), 2 san· 
ot eostftülerl (I 2) bunların 
yanı ba~ındo atölye JAboratuvar 
ustalar kursu; 6zlen öğrenme· 

ler de bulunduğunu bengile· 
mellyim. 

Orta ticaret okolJarı; ticaret 

(Fl) ve tic ret enetlUUerl (F2) 
nnmlle iki hölOme aynlır. Bf· 
rlocf bölüm kendi hesablarını 

çalı aca tüccarlar, yahut tice· 
ret urumlorı hesabına çalışa. 

cık komoeyonco ve acanlar 
yetiştirir. 

Bu bölümde okuv çağı 2 yıl· 
dır. Tfcaret enstitülerinde okuv 

mesfnl temin ederse kend bal· 
kına tam blr !ş görmflş olurlar. 
Bo halk için ihtiyaca kendisine 
duyurmanızı saygılarla yelva· 

rırız. 

Karantlna'da ve civarında 
oturan hayatlarını kazan· 
mak mecburiyetinde olan 

kadınlar namına 

Halide 

ANADOLU - Belediye baş· 
kanımızın ha işe bir çare bu· 
lacağını umuyoruz. -.... 
Bir Spor 
Filmi Getirildi .. 
Parasız Gösterilecek .. 

Ttırklye idman Cemiyetleri 
ittifakı umumt merkezi tarafın· 
dan hazırlanan ıporculnğa aid 
f lllm Ankara'dan atletizm an· 
trenörü tarafındın tehrlmize 
getlrilmfettr. 

Y arm Tayyare sinema ında 
snat onlklde halka, mekteblllere 
ve sporculara poraeıı gaeterlle· 

cektlr. 

memleketin dahili, mali vazı. 

yetinden ziyade tl<-ari münase· 
betlerle alAkadardır ve bunu 
ele alaraktır kt1 B. Batalof, 

mali komite huzurunda Bulga· 
rlstan 'ın ecnebi hamlllere kareı 

olan mecburf yetlerlol ifa ede· 

mlyeceğfnf müdafaa etti ve mali 
komitenin hakiki vaziyeti g6· 
rememesinden dolayı teeSIOrilnG 

17.har eyledikten sonra Bolga· 
rJstan'ın yapamıyacağı mecbu· 
rlyetlerl Gzerlne ılamıyacağını 

eoyıeat. Fakat mali komite bun· 

tarın hiçbirini nasarı dikkate 
almadı. Yukarda dediğimiz gibi 

bo hal ılyasıl buhranı yarat· 
mığa klf i bir sebeb teşkil et· 

mekte idi. Fakat bu buhranın 
buadan baıka ıebeblerl de var· 
dır. HOkumetl elinde tutan 
grubun içhıdo birkaç zamandan· 
beri açıkça krallık aleyhtarı 

B. Valçef taraftarları ile Bul· 
garlstan'dnkl parliimenter rejime 
sadık General Zlotef taraf tnr· 
ları arasında gizli bir mQca· 
dele hüküm sürüyordu. Eski 

Baebakan B. Georglef bu iki 

greoin toplanmasına eebeb ol· 
muştur. Maltim olduğu üzere 

bu kongreye B. I:İerlyo dı lı· 
tirak etmf otl. 

Poyracık 

Haberleri .. 
Poracık, (Hususi) - Köyfi· 

müzün avcılar cemiyeti bir 
eürekavı tertlb etti, 100 avcı 

ua çıktı, neticede ancak iki 
domuz öldGrüleblldf. Çftnkd 
domuzlar henftz ovayı inme· 
diler. 

Kınık nahiyesi de Poy.acık· 

tan ôrnek alarak bir avcılar 

cemiyeti kurmak tetebbftsdn· 
dedir. Cemiyet nizamnamesinin 
bir kopyaeı köyOmtizden letenmlı 
ve gönderllmlıtfr. 

§ - Basene köyQmftz çocuk· 
tarının f hre olarak mektebe 

getirdikleri 1260 karnı, mekteb 
yardımcı yurdlar kolu tarafın· 

dan Bergama Tayyare cemlye· 

tine gönderilmiş ve cemiyet 
yavrularımıza teşekkürle muka

bele etmiştir. 

Son yirmi dör eaat içinde 
Bayan ve Baylardan soyadlarını 
nftfus kütilğilne yazdıranların 

eoyadlarını yazıyoruz: 

Muhtar basan sokağında 30 
numarada Mustafa parlakeee, 
Avukat Osman Nuri perçin, 
Demir tdccarı Ali porteçin, 

Bnrnava'da 16 numarada Receb 
peke, Glen tütün knmpanyııeın· 

. da ek~per Mehmed pusat, Tll· 
kilik Maliye memuru Ali Rıza 
portakal, Göztepe apartmanında 
Asım pelin, Tahmil ve tahliye 
maoifesto memurn Ali Rıza 

pekgüvco, UzonyoJ'<la 72 nu· 

merada Cewaleddln n lsmall 
pekhae, Soğukkuyu'da 1 numa 

rada Fehmi parR, Birinci Kn· 
ralJtİna'do 4i0 numarada Ha 
san Jleyzi poray, inhisar bat · 
müdilrlüğüudo Mehmed pamuk· 
çn, Aydıy demiryollarındıı ka· 
vas Hüseyin pllvenk1 Etkek 
muallim mektebinde muallim 
Hakkı Baha parsoglu, Bo~tanh· 

da mekteb sokağande 11 noma· 
rada Mehmed pöze, Göztepe 
tramyny caddeslod~ 6!}3 numa· 
rada Raşid palanduz, Şehidler 

mıhalleafnde 12 numarada Eyob 
pal, Gazller mıhallf'&inde 20 
numarada HüıeyJn pekmezli, 
Hapishane karşı mda bakkal 
Mustafa parkgillle, Batcımescld 
Y eldeğfrmeoi ıokağında 64 DO· 

marada Mustafa parlak, Karan· 
tina'da Muradiye sokağında 

3 numarada Sabri pekten, Ga· 
zfler'de 210 numarada Kemal 

poreak, Berberzade sokağında 

33 numarada 1 lyazl pamuk· 
oğlu, Maliye · memurlarından 

flayrl pulatyar, Devlet demir· 
yollarında ateşçi ,Tursun pugey, 
K.arşıyaka'da Kemalpaşa codde· 
afnde 157 numarada Hilseytn 
paşkan, Bahariye mahallesinde 
26 numarada Zeynel peklz, 
Maliye memurlarından M. Be· 
kir parmlr, Şebldler'de 33 nn· 
marada Sami payaz, Tepeclk'te 

55 numarada Abidin perçin· 
bilge, İkiçeşmelik'te GedJklf so· 
kağında 27 numarada Haaan 
locfkut, Karşıyaka'da hat bo· 
yunda 76 numarada Ahmed 

lytson, Göztepe'de 15 numarada 
Ahmed Uginer, Molla sokağında 
50 numarada Ali Kemal lterl, 
Enverlye sokağında 119 noma· 
rada SCıleyman ldız, Mehmed 
oğlu Basen iltutonş, Geri tft· 
Um 1Jlrketlnde Halil ilterlş, 

Kahramanlar'da Selim lnceso, 
Kınık muallimi Ha ilde f yen, 
Medlneyokuşonda 4.9 numarada 
Kllmil lnceoğlu, Fettah soka· 
ğında 24 numarada Gemal ve 
Ahmed lzmirl, Kerestecfler'de 
Kızlarağası hanı yanmda 29 
numarada Ahmed ltbflen, İnhl· 
sarlar'da tQtün ustası Hilmi 

lylgOn, Turgndlu orman me· 
moru Şevkt yurhan, Burnava· 
da Naldöken köyünde İsmail 

oğlu Ali galperl, Azlzlye'de 
Meecid sokağında 14 numarada 
Saleyman görgillQler, Kareıya· 

ka'da CelAlbey sokağında 104 
numarada Salim gdngeleo, Dev· 

let demlryollrında Rlfat gftreü, 
lnhl11arlar fabrlkaaında Mebmed 
güler, Gimrilk muhafaza ala· 
yında Hftseyio Basri varan, 
Miralay Raalm vudfnı, Bayrak· 
hda Alt Galib var, Tepecik 
KAğıthaoe caddesinde 14 2 nu· 
marada Hacı Atiye venü'l, İcra 
memuru M. Niyazi voysal, 
Geri şl!'ketinde 1brahlm varış, 
Posta memurlarından Mehmed 
üekfldarlı 1 Alsancak'ta Mehmed 

Ali fiğ, Karakapı caddeelnde 
Bacı Oıman findz, Turan gişe 

memuru Rfthsar firkmlyen, Er· 
kek muallim mektebi riyaziye 
muallimi Ahmed ilner, Ticaret 
M. reisi Necati ünlfigel, Birinci 

kordonda 1-4 numarada Ha· 
san dntürk, 270 numaralı polf 
Hasan firgüb, Hastane eokağan· 
da 20 numarada Ahmed ünlü· 
yol, Slnekll'de 137 numarada 
Ahmed üzgan, Karşıyaka'da 

Meşrutiyet sokağında 9 oumo· 
rada Nuri uğursay, Yapıcıoğ · 

lunda Yusufdede caddeefode 

86 numarada Ali uymaz, K · 
rantlna'da Tepe sokağmda 1 nu· 
merada Hasan Basri uğnrolıt, 

Revnak sok ağında 9 numarada 
Mehmed Ziya urguç, Allreie 
mahallesinde 92 numarada 
Şükrü ulobayrak, Karşıyoka'da 
Kurtulut eokağında 57 numa· 
rada Nuri urul, İkinci Osma· 
nfy~'de 9 numarada lbrablm 
uyton, 16 numuah belediye 
memuru 811110 uıkay, TOrk· 
bllgl M. tabibi Mustafa oraz, 
Karaman sokağında 55 nama· 
rada Bedri oludağ, g_estanepa· 
zarında urgancı H11kkı urgancı, 

Doktor Osman Yunus ora. 

Karşıyaka'da Yemltclpaşa soka· 
ğında 66 numarada A. Raşda 

oyargOn, Vali KAzımpaıa cad· 
deelode 12 numarada Maıtıfa 

D) gan, Mlrall mahalleelnde 6 
numarada Fazlı ozolan, Aydın 
demiryollarında veznedar N arl 
uya, Kalafat mahallesinde 75 

numarada kasap Ali alakaya, 
Dell4lbaşı sokağında 98 nama· 
rada Mazlum olubat, Beledi ye 
makine mdhendlBi Hurpd Uz. 
çağlan soyadını almıtlardır. 

Altay- lzmirspor 
Revanş Maçı 

Geçen cuma gilnd Halknl 
sahasında karşılaşan İzmlrııpor· 
Altay takımları arasındaki maç 
5 2 Altay lehine bitmlıtl. 

İki takım bogilo eaat onbeote 
Halk:HI top alanında bo oyu· 
non revanııoı yapacaklardır. 

Alsancak stadyomonda maç 

yapılmıyacağına göre bilUln 
ıpor meraklıları Balk sabaaında 

toplanacaklardır. 

Vilayet Köy-
lerinde J.i,aaliyet •. 

15 tnbata kadar köy btitçe· 
leri hazırlanmış olael!ktır. Büt· 
çelerde ehemmly6tli işlere para 
konmaktadır. Ilütçele:l:o hazır· 
lanmaısında örnc köyleri esas 
tutulmaktadır. K(}ylerde ığaç 

dikme faaliyeti devam etmek· 
tedfr. Köylerde umumi harpte 
ve letlklAl eavaşında şehit dfi· 

ıenlerin namlarına ahnmak 
Qzere vftcude getirilecek (Şehit 
andacı kurumları) için hazır· 
lıklara devam etmektedir. Url• 
ve Kızılbahçeye gitml~ olao 
Vali General Kbım Dlrlki 
buradaki köylerde (Şehit andaC'I 
kurumları) nın y~rlerlnl blzzal 

tesblt etmiştir. ----
Yeni Neşriyat 

Havacılık 

· Ve Spor 
Bo gözel ve milli eıeritı 

gök oehldlerl için çıkardığı 101' 

sayııı çok zengindir. Güzel ,fit' 
ler, değerli yazılar, hatıral•ı' 
ve resimlerle doludur. Karileri· 

mlze tavsiye ederiz. 
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amus Uğrunda 
Fransız Bakan· 
ları Londra'da., 

••••• 

"Efendim,, "ılevcut,, Yok! 

Talehe MuallimineNasıl 
Hitap Edecek? 

Türkiye 
Ve lngiltere .. 

__ ........ -il .. _. __ 
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- Baıı 1 inci 1ahlf ede -

Parlı'e cumartesi akşamı dön· 
meği d610nayor. Bay Flanden'ln 
hafta tatilini tahıi İngiliz doet· 
larlle ıayflyede ~eçirmeei muh· 
temeldir. 

- Başı 1 fııcl ııablfede 

çeker~k talimat lıtemlıtir. Mı 
zıkerelerf n yakında tpkr,ar bat' 
lıyacağı limld edilmektedir. 

kinci memur; önünde daran 
: reDkll bir çanl•dan bir 
kıub çıkararak diğerine 

altı. Bu da gerek imzayı 

ıYI kAiuL "fe gerek ha mek· 
ıbu muuıaın üzerine yaydı. 
onn, gene enelki 
edade ııorda: 

ısrarla 

- Demek etz hakikaten bay 
..;eymlıı Skol'ıunuz öyle mi? 

- E•et, eııa1en cftzdanımda 

m .. cud nnk ta bu aözlertml 
ıamamen ıeyld ediyor zanne · 
derim. 

- Öyle "mmı niçin imza· 
nızı değlotirmek istediniz? 

- Ben mi? 
Memurların bu suallnl o 

kadar beklemiyordum ki, bir 
denblre ne ıöyllyeceğlml şaşır· 

dım. Maamaflh eğer tabir 
caizıe, gene imdadıma bu adam 
yetleıl. Dedi ki: 

- Öyle ya! Mektobdaki im · 
za ile Uğıdın üzerine demin 
aftığlnız lmita araıındı büyük 
bir fark göse çarpıyor. 

Memur; her kelimeyi söyle· 
ylelnde ıüylerlmi ürperten gı 
yet ıoğuk bir eda lle devam 
etti: 

ben 

ANADOLU -Günlük Siyasal Gasete 

Sahip .., Bqyugaaı 
Haydar RClıdü ôKTE~ . 

Ulllumı netıiyat ve yazı ıpen 
lll'1diirii: Kemal Talit KARACA 
idarehanesi: 

fzmir İkinci Beyler ı~k.ağı 
C. Balk Fırkam binaBl ıçınde 
Telgr.r: f zmlr .. ANADOLU 

Teteroa: 2776 •• Poeta kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
YıllıAı 1200, Alb aybğı 700, Üç 

•yJı&ı 500 kur111tor. 
Yabancı memleketler için ıeııelik 

•bone 6creti 2 7 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtur. 

ilad geçmiı nGıshalar 25 kuruıtor. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

~~~~---~---~~~~~~-Ceymls Skol olduğuaozu lnkir 

etmlyonunuz? 
- Bayır, bll4kle,. 

l Yoklamada da·(Buradayım, Var'ım, Londrı, 30 (A.A) - Aum 
kamıraııında bir 1ayJn Tark 

(;eldim) Denilecek! 
•• 

hukılmdlnln harpten enelkf 
zamana ald Amerikan metallba-

_ Blçolmazu bu hueoeta 
yalan ıöylememekle hıabet göı· 

termiş oloyoreonus. Yalnız ılze 

tavsiye ederim. Mektub mea'e· 
leeinde de ıerar etmeyiniz. Ztra 
Hbıta; kendlıile alay edllmeetne 
öyle kolay kolay mfteaade 

edemez. 
- Fakat! 
- Fakatı, makalı yok. Ar· 

tık meı'ele tevazzuh etmi~tlr. 
Bunun Oıerlne odada duran 

iki poUı memuruna işaret etti 
ve ellle omuz'lma dokunarak: 

- Ceymis SkoJ! Kral na· 
ınına aiıl tnldf ediyorum. 

Uedi. Bu cümleyi yirmi dört 
eaat zarfında iki defa işltmiı 

oluyordum. fjuoun birincief 
Edgar Pil sıfatlle Londra'dı 

yıpmıı olduğum mnhum clna· 
yet içindi. İkincisi de ömrilm· 
de yftzftnft gôrmf"diğlm Ceymlı 
Skol'un irtikap ettl~i euçlar 
yüzftnden lthlyordum. Hnklkı· 
ten hayatta öyle garib teceJIHer 
oluyor ki, bunların taevlri im· 
kan bırichıde .kalıyor. Eğer 

biraz daha sıkı~brmış olsalardı 

Ceymiı Skolu tanımadığımı, 

iımlmin Edgar PU oldvgunu 
eöyllyt".cek, inanmadıkları tık· 

dlrde Alon Dikson'dan tahkik 
etmelerini ıöyllyecektlm. Ken· 
dl kendime böyle bfr beJAyı 

nereden arayıb bulduğumu 
aoruyor, Ceymlı Skolun ne 
yaptığını, kim olcltJAunu dDeil · 
nflyordum. Bu dflıtıncelerlm 

kı!a ıürdil. İki memurla bir· 

ilkte tevkif haneye gGtürGldüm. 

Bu eababld lnglllz matbua· 
tına göre, İngiliz naz•rlannın 
baflıca mak11dlan Cenevre'de 
1932 de yapılan anlaşmayı can
lıodarmaktır. Bu anlaıma bir 
cemiyet rejimi içinde hukuk 
müeavahnın tesisi için yapıl 

mıştır. O tarlhtenberi politika 
vaziyetinde çok inkişaflar ol
muş ve Alroanyı'nın uluslar 
kurumuna ancık hukuk mosa· 
vatı verildikten 8onra döumek· 
teki ıerarı ile Fransız hükume 
tfnin tam bir emniyet sistemi 
kurulmadan Almaoyı'oın ulotı 

lar kurumuna dönmesini iste 
mest yüzünden bir çıkmaza 

girilmiştir. 

Gazeteler., giire. Jnglhere 'nin 
noktal nazarı bu mes'elelerln 
birbirlerine bağlı olduğu, hep 
ıintn beraber ve kabil oluna 
ayol zamandı halli Jcıbettiği 

merkezindedir. 

"Bey, Efendi, Hanım., keli· 
melerl naul kalkmıpa, mekteb · 
lerde yoklamalarda da "Efen· 
dim, mevcod,. kullaıulmıya· 

caktır. Mektebler başokutaola· 

rına gönderilen bildirimde tu 
yazılar vardır: 

ve Joglliz hftkumetlerlnin Av · 
rupa polltlk111 etrafında yap 
mık istedikleri tıhlf ve ~ayanı 
arzu tt'şrfkl mesaiden bir kısmı 
olarak tarif etmllJlİr. 

Loodra, :n (A.A) - Fransız 
ba,hıkanı ile dıe hakanının 

Londra'da yapacakl.rı konuı· 

hakkında Royter Ajanıının al· 
dığı malômara göre, Almanya· 
nın ıark mieakıoa lttlrakt !üzn· 
muoda daha elmdlden 1ngihere 
ile Fransa anlaşmıt bulunmak· 
tadnlar. Fraoea a.;1kça anlat
mıştır ki, •ğer Almanya ile 
U:hlstan bu miHka girmezlerse 
Fransa Sovyet Rusya ve Çelo11. 
lovakya ile tf!daf ft blr ittifak 
yapıcaktır. Halbuki böyie bir 
lttUakı loglhere'oln pek bir 
ıaraf lı bulunmaktadır. 

"Dil jşlerlnde enönde y6r6· 
melerf lcab eden okutanların 
çocukların yoldbmalarcla ve 
okutanlara hltabta hangi keli· 
melerl tallanmaları ltsım gele
ceğini teıbh etmeleri tOhbeılz 
ki, çok lOzoml•, herhalde Y•· 
pılmaıı znori olan bir vazife 
dtr. Ancak ba •l.ei yaparken 
gelecekteki değl,me ihtimalle 
rfni ek dü~hmek ve gözöoOnde 
bulundurmak zarur .. ıl vardır. 
Bugtlo -çocuğa verece~lmiz bu 
haagi bir kelime yarın dtl beyeıi 
larafıodım kabul edllmiyerek 
sözlil@e geçirilmediği takdirde 
çocuğa yeni keJiDJeJer vermek 
zarureti ile kar1ılı1Jırız ki bu. 

hnı yerine getirmekte oldu@ono 
ileri ıOrere.k lngtfiı hGkılmetl· 
ola barb eınasında mallarının 

maeadernloden dolayı lagtUz 
tebaaeının yaptığı metalibat bak· 
lunda Türkiye nezdinde tf'f"h 
bü1te bulonup bulunmıyacagını 
dıı bakanı bay Slmon'dan ıor · 
muştur. 

Bay Simoa cevabeo: 
- Brnfıu bildiğim, harbtfu 

en .. ıe atıl mttallbah bıl 
Jedifmlş ,., eoo ıabld de ~,.Ç,.n · 
lerdc tenlye edilmiştir. IJlier 
m~ıallbaı Loıao muahf"deeJne 
ı'bldir. 

Demiıtlr. 

Saylav harbıen "'f!lkt m,.,,. 
libatao mevzuubahı oldıığunt1 

doğru olmıyan bir hareket olur. 
"B"Y• Efendi, l;lanım,. kelime 
l~ri yaııa He kaldmlmıt oldu 
ğonR göre artık bn kelimelt>cl 
ve bu kelimelere ıAbf olarak 
ııöylenen (Efendim, muallim 

söylf!meai üzerfoe Uay S.y.mon 
k~ndisiDe tafıillt '"nild;Aj ıak· 
dlrde bunlara tf'tlı;Jk edrc,.«lnl 
ııüylrmi§, fak~t hHbdtn nt.lkl 

lu~lllz mr.tallbatınau hal ve 
taııflyr. edilmit olduğunu tek· 
rarlamıetar. 

Bay Saymon diğer bir ıualt! 
cenbtn de demfeıfr ki: 

Vün Fransa parlimenıoeunda 
bir ıoale cnab veren Bay La. 
val Fransa hük6metlnin Egoiet 
bir niyeti olmadığını, aadece 
bütiio uluıılar için müeavi bir 
emniyet olm11ını istediğini bil· 
dirmiotlr. 

Time11'in P.rfıı muhabirine 
göre, bu bt:yanat sllAhları hı 

rakma alınında Fransız meta · 
libioln asgarisini kabul f"ttigl 
takdirde Almaoya'oın Paria'te 
bfiın6niyetle hrtılanacağını,Al· 

man hükumeti oe bildirmek için 
yıpılmııtır. 

Binaenaleyh lngilıere'nfn Şark 
ml!akı lllhinde olarık terazide 
bütün agarlığlle ba!aetğı bekle 
nllmektedlr. Kua Fransız na 

bt-y, muallim hanım) gibi ta 

btrlerl de talebe hiçbir ıoretle 
kullaamamalıdar. Bunlaran ye· 
rlne ihu:e edilecek kellmeferl 
lıtllbal kendi keodl•e tıyin 
ve tesblt edecektir. 

Çocul; yolda'ltada •ı Burada 
yım, varım, geldim., gibi 1ıöı · 

leri ve heozerlerfnl kullaomıkıa 
serbeııl bırakılmalı, okutana ila 
'a adı He, yabud dı (l:lay Ali, 
bayan Fatma) demeli ve yıbud 
daha zf yıde aamloıiyeti ve ya 
kınlığa gösteren "'Ükuıaoım., 
diye hitıb etmelidir. Bununla 

beraber okutanlara birinci de 

- Bazı ticaretlerin yapıl· 
mııuoı Türk hıbaaııındaa .bat· 
kasını meneden Tark kanun· 
1111 ahklmınd1a la~llir tebH· 
ıını muaf tutmıya tmkta ol•· 
mamışhr. Bu mea'ele dikkatle 
tetkik olunm•ktıdır. 

- Sonu var -

Londra'yı ziyaretinden hah . 

seden B. Laval, bunu, Fransız 

zarlarının Verııay muabt".deıfndekl 

aııkeıi btıkümlerln blr taraflı 
olarık faehi aleyhinde Romada 
tanzim olunan Frın11z ltalyan 
beyanoameslutn tanlbl husu 
sonda da Londra'da müc!lh 
bir hava bulmaları çok muh· 
temeldir. 
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Mecbur - ı. borçlu, 2. dıkız 
3. sor gl.SrmGt, sorl•mıı 

Mecbor olmak - 1. timlırgan · 

mak, 2. darakımk, darda Wmık 
3. ka...ımık, 4. tllglrmek 

MecbareD, ıoecbori - 1. giçle 
2. iıter t.&emes, 3. aorla, zor 
altında 

Mecbur eıaaek- ı. baeırmak ~. 

dara getir•ek, 3. katarlamak, 4. 

köçlömek. 
Mecbarlyet - 1. balkı, 2. dı· 

luslık, S. esim, 4. sıkı, 5. sor. 
Meccanen - 1. akçasız, 2. ay· 

lak, 3. boşlığ, 4. caba, 5. dğln, 

tlkia, dkfta, tekin, 6. yavan. 
Mecllı - 1. eaakı (istlfU'e ve 

meclis ma.) 2. cayın, cıa, 3. da· 
nı11k, 4. deagel denel, 5. demek, 
tlr.aek, 6. kaıukay, 7. ıaaıttkeYI, 
8. toplantı, 9. oyJuu, 10. JH· 
rak, 11. y~ıa, J 2. yığnak. 

Mecl6b - 1. tatkae, 2. •ar· 

gan. 
Mecltab olmak - 1. ahnmak, 

2. lmream-ek, 3. klpılmak, 4.. to· 
tolmak. 5. •arulmak. 

Mecma - ). cıynak, 2. duha 
evi, S. dernek, dlrnek, 4. eylek, 5. 
eyren, 6. kavpk (iki neltdo bir· 
Je41me noktHı maa.) 7. ıirnek, 

. toplanacak yer, 9. toplaaılan 

yer 
Mecmu - ı. blrfkmlt, 2. 

bulan, 3. bGtün, 4. com (reyce 
mtıttef ik man.) 5. olanca, 6. 
öğftl, ökiU, 7. hep, hepel, 8. 
tlrlğ, 9, top, 10. toplaamıf, 1 ı. 
tökol, dökel 12. var, 13. yıAdmıı 

14. YJA•• 
Mecmua - ı. caymak {kolek· 

IİJOla man.) 2. COilk, 8, cOak, '· 
dergi, 5. dirlnll 

Mecımaan - 1. blrdea, 2. bel · 
Ulu, 3. hep, '· toptan, 5. tikel 
M~cauo - ı. oGler (.Jamak 

men ) 2. çalık, 3. ~lpn. 4. deli 
5. dev •aran, 6. erltlkll (clanet 
deıecetbıde .. bı maa. ), 7. airlk, 
8. eerek, esrik, eerik, 9. eıOrük, 
10. kudu1Ha (kadurmuı atın ) 
11. m9111)ak. 

Meeouuae - 1. çılgınca, 2. 
delice. 

Mecra - J. akak, 2. andıl 
(bıbçe ıu yolu mııı.) 3. arnı, 4. 
avgaat, HgU. 5. avsın, 6. a•gaa, 
7. azmak, 8. ~. 9. çağ!Mk, 10. 
çöğllrte, 11. dGtek, 12. k.öttere, 
13. oluk, 14. oı .. , 15. örclen, 
16. aval&, 17. ıu yolu, 18. yetak, 
19. yarmak, 20. yol. 

Mecra •jz• - l. gever, 2. sa 
ueak. 

Mecreyı tabti - gl.Satem. 
Mecruh - l. babğ, 2. batlı. 

3. ba12lu, 4. çelgin (vorulmq fakat 
6lmımlf n man.) 5. ıökel 

Mecrllla elmek - 1. balık mak, 
2. tatıkmak, 3. Yurulmak, 4. 
YN•lenmık 

Meczub - 1. alık, 2. çalık, 

3. delimalrek, 4ı. deUımen, 6. 
eırikli, 6. eer6k, 7. mayruk, 8. 
npık 

Meçhul - 1. 1ıdı bellrals, 2. 
adak, uak, 3. ağdık, ığduk, 4. 
belllılz, 5. blllnmlyen, bilinmez, 
6. blllnmedik, 7. yatlı 

Medarı lttlgal - l. dOmtlk, 
dGmıat, 2. gelecl, kaleci (medarı 

kel'81 mlD.) 3. it glç, 3. tiyke 

TG.rkçe kartıbldar 

Maris ,_ ı .. aydq (b .. tahkh 

b471lrea ımın.) .2. IA••-:, 3, içkil, 
'· Uese, 5. lise, 6. inlik, 7. ea~ 
8, eayro, 9. uM.klı, 10 '6kel. 

Marb - J. klge, 2. belgi, 
3. bdgl. 
Muı - :löl ayı. 

Marof - ı. ıdı belli, 2. •d· 
ltm, 3. atUıb, 4. belli, 5. belli 
başla, 6. bilinen, 7. kı11ık, 8. 
6ktAm, 9 ... ala&. 10. ıayılı, 11. 
tanınmıf. 

Harullyet - 1. ad, ad ilan, 
2. atak, 3. atay. 

Maruf olmak - 1. adı duyul 
mık, 2. ad ıan kazanmak, 8. bl· 
ll•mck, '· buteleum~k, 5. t111ııu· 
mak. 

Marus - J. karın, 2. tıerll'l>tf, 
3. uAfama. 

Meruzat - ödünç. 

.MarMall• balua111•k - ı. bö. 
tfinmek, 2. ~tdamek, 6tQumek. 

~... - 1. •1• (ııofra aaın.) 
2. l~rıt, 3. terki, 

Ma11j (yıpıpfk) - l. avbla· 
aıak, 2. oğmak. oğqttarqaak, 3. 

eığaaıık, 4:. sığarlam"k• 5. llTIJ· 

lamak, 6. ıalamak, 7. 11ypamak. 
Maıal - 1. Çorçok, 2. dOıme, 

3. erteği, 4. ertek, 5. oraa&.ma 
• t 

ozanlama, 6. eer~k, 7. ıerçek. 
M1ealcı - 1. ertekçl, 2. ımakçı. 
Mual ıeven ert~cll. 
Maeabak - 1. geçeo, geçmlf, 

2. olan blleu. 

Mulyel - buymkaa••~ (em~~ 
~obılelet mıa.) 

Maıkara - 1. del.kavuk, 2. 
db.gıeç, 3. eWıi, 4. klllt;, 6. gtl· 
IQJl'9 6. ktt-...r. 7. qckıacı, 8. 

~~~~~----~~~~~-
r.-cede dile'"n \aılfe ya1a ile 
kaldırılmıı, olan kellmdertn 
çocuklar tarafmdıa kull&Dılma
eıoı y11ak •tnı ek te hu keli· 
mdeıio y1.;dne ~rç• cck. kelime· 
lerl çocukların gOıel buluıla · 

rına bırakmaktır.,, 

ıss 

ıoytara. 

M11karaya almak - l. al•Y 
etmek, ( fatthaa mao. ) ~- t>I· 
lmmek eğlMCey~ alwak, 3. ga· 
pmak, f. gdhack, 5. katmer el· 

mek. 

&laskat - J. d~lan ye:, doJ 
duğu yer, 2. tobııle ~1. 

.Maalabaı - l. biterge (biler· 
gesl olanlar=aebabı aae1alih), ~
buyum, 3. 111 4. it glç. 

Maalıbatgbar - 1. iş bilir, 2. 
küçük elçi, 3. kaçlndlılwcl. · 

Masnu - l. dOame, 2. diıme
ee, ~~. uydurma, 4. yapılmış, YflP" 
ma. 

llasnuat - bedfı (nakıt ıoaD~ 
M'8raf - 1. bıkaraat, bı~.araaa, 

~. çıbo akr,:açıbdkı etf'Uba e• " 
verilen kıtı;.. 

Mauu - 1 . tutanaklı, 2. tuta 
nldı, 3. tutarlı, 4. uçuk talmOf. 

M ... (etmek) - ı. emme~ c· 

merek çekmok, 2. obalmak, op· 
mak, 3. ııormak, 4. 1ıtlmGrmek 

Maeııedllmf.t - ıoraı.ut 
Muom - ı. alD1 a91k, abu 

ak, 2. soçeoz, 3. yosakıu.ı: 
Maıon J.. koraamut. 2. 

ıağlam 

Maean maJıal - .1. do&daltk, 

~. koruaak, 3. kayıu, '· kayt11k 
Mifer - 1. e&lek, c&Uk, 2. 

ôğre~, 6y,ek 
Mtteri - öArekllk 

M•ta - 1. bezekçi, 2. ta· 
rak~, 3. yaz yuıcı 

Matlyen - 1. yaya, y11.yao, 2. 
ytlr6yerek 

Mqrıba - 1. bardak, 2. çam
Ç11k, 3. çangır, çaob, 4 ça,..k, 
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Aydın Vilayetinde ikinci 

Müntehihler Seçimi .. 
86,191 Yurddaş Rey Verdi. 91 i Ka
dın, 513 ikinci Montehib Seçildi. 

Germencik'te 
Meydana Gelen 
Eserler Yıkılıyor Mu? 

Tftrkiye Ziraat Bankası lzmir 
Şubesinden: 

~~~~~----ı~~~~~~ 

Aydın 30 ( Buauıi) - Rey rek 9 kadın, 141 erkek 150 
verme hakkını haiz M. Aydın ikinci mdntehlb ıeçllmlttlr. 
kazasında 20533 kıdlD 19690 Sake'de: 
erkek olmak dzere 40223 Söke kazuı 8016 kadın 
yurddaı tesbh edtlmlı, hanlar· 7:;57 erkek 15573 birinci 
dan 17049 kadın, 12787 erkek mlntehlbtea '393 kadın, 4451 
olmak Gzere 29836 yurddıı erkek 8844 yurddaı rey nre· 
ili.inci mflntehib ıeçlmlnde rey rek 10 kadın, 67 erkek 77 
vermf1Jler, 44 kadın 148 erkek ikinci mflotehlb ıeçlJmlttfr. 
otmık dzere 192 ikinci mtln· 

Vlllyeı hibarfle 61721 kı· 
tehfh eeçtlmlılerdlr. dan, 62089 erkt-~ 123810 hl· 
Bozdoğan'da: rlncl mtlntehlbten 4(025 kı· 

Bozdoğan kaz111 7865 kadın, d1D, 42166 erk.,k 86191 yurd· 
7142 erkek olmak Gzere 15 daı rey .ererek 91 kadro, 513 
bin yedi birinci m6ntehlpten erkek olmık bere 604 ikinci 
5681 kadın 4581 erkek olmak mGntehlb ıeçllmlı,tlr. 
ilzere 10265 yorddaı ikinci Aydın, (Huıuıi) _ Vlltyeti 
milntehlp seçimine rey vermlı· 

mlzde bu yıl (5 mfllet mekte· 
ler, 9 kadın 70 erkek olarak 

bl ıçılmıtlır. Bunlara 71 kadın 

yorddat devam etmektedir. 

79 ikinci mlntehlp ıeçmlılerdlr. 1418 erkek olmak Ozere 1483 
Çine'de: 

Aydın, (Huıuai) - Germen· 
clk'te çaqı ortııındıkl ~ıkın, 
spor kulftbfl temıil kolu için 
bir aahne kurmak ve iki tanf· 
tıkl yolu genloletmek makea· 
dile yıkılmııı dfttftnftlftyormuf. 
Bu hareket, yınht olur. Park, 
murıf la kurulmuıtur ve çar· 
ııyı bir ghelUk vermfıtlr. Bu 
iki tırafındıkl yollardan biri 
gldlee, diğr.rl gellee tahıb edl· 
lfr1e mıkııad htaıl olur. Sahne 
için de, kaıaba lıtuyona doğru 
lnkltaf ettiğine gôre o clHrdı 
bot analar bu ihtiyacı isale 
edeblUr. Lldı ki, bu uae-ı•elede, 
park yanında n Te dakktnları 
bulananların teılrlerlnden de 
bıh1edllmektedlr. Saolyen Ger· 
mrnclk Clmhuriyet meydanın· 
dı bulunan elektlrlk teıfeehnıo 
sôkdldftğO de doyulmoetur. 

Vılimlsin bo meı'elell"r Oze· 
rinde dlkkatl~rlnl celbederim. 

Turgutlu asliye kukuk hA· 
kimliğinden : 

Davacı Turgutlunun kökkaya 
kökOnden Mehmet kızı hana· 

Mevkii Sokağı Cinsi No. 

Burnava topus hane 37.29 
Kırtıyıkı fevzlye fmn 39.35 
Buca mecidiye hı ne 82 
Bayrakla menemen caddeel " 24: 
İklçe,mellk umıla mescit dokkAa 175.153 
DaraAaç demirhane kuta fıbrlkaaı 33.35 

" ıepetçl pirina " 123.127 
Seydlkcly mazgaaa mnldl 1.5 hlıee foekolo çlltlJtl 
Buca giU hane 11.9 

" lıtaeyon cıddeıl " 77.21 
" halk " 23.9 

" 
Retadlye 
Darağıç 

" 
" 
" 
" 

Buca 

Al .. ancak: .. 
Altındağ 

lııııyon caddeei " 81.21 
bahçeler ar111 " bahçe 8 

ll'llD'HJ caddeıi 7.2 biate depo 12:3.221 
eeltmet ırea bllA 
tram'Hy caddeıi " l!l 

" " kah•ehane il:t69 
.. " 1.6bineunl19.117 

fabrikaın 

tnf'cidlyr. forbes 7956 mtıtre murahbaı 
tarlı 

" caddeıi arııa 18 ;l 
meıudlye " arl!B J 62.19~ 
köyahı kander11 3.•1 hie1eli 70 dclnftm 

zr.ytlnllk. 
ikinci kordon ha0tı 162.422 
Darağıç tramvay caddr.ııi mu mftıte · 101.133 

mlltt depolar 

Muhammen 
kıymeti 

6500 
5100 

10200 
6000 
6000 

97800 
52400 

9700 
10000 
17500 
15000 
20000 
10500 
15000 
12000 
(8500 

7200 
15000 

6000 

10000 
5600 
8000 

35000 
.ıoooo 

Çine k11uı rey verme bık· 
kını haiz 8044 kadın 7571 
15615 yurddaıtan ikinci mCin· 
teblb seçiminde 6023 kadın 
6164 erkek olarak 12187 
yurddıe rey vermltler, 11 ka· 
dıo 59 erkek 70 ikinci mftn· 
tehlb eeçmlılerdlr. 

Karaeaıu'da: 

K.11racaso klzaaı 4750 kıcbn 
3541 erkek, 8291 birinci mln· 
tehlbden 1:{58 kadın, 1553 
erkek 2916 )urddaı rey nre· 
rek 28 erkek ikinci mentehib 
ıeçllmlıdr. 

M. Aydmdı 10 dershane açıl · 

mıı, 340 erkek; Bozdoğan'da 

10 dershene açılmıt, 45 kadın, 
316 erkek, Çlne'de 11 derehı· 

ne ıçılmıı, 2Ci kadın, 333 er· 

kek, Kırac11u'da 6 derıhıne 

açılmıt, 168 erkek, Nızllll'de 

' denhane açıl mıı, 7) erkek 
n S6ke'de de 4 denhıne ıçd
mıı 176 erkek yasılmıılardır. 

Çalışkan 

Memurlar .• 

nıa kökkayadan hıUI oğlu hı· 
ıandan açtığı olklbm bozullfla· 
ıı davaıı hakkındı yapılmakta 
olan açık doroımaıında dua 
olunan haUl oğlu h11an için 
çıkarılan da•ettye köyden bet 
ıene e•Yel ııkere alınarak il• 

kerden de kaçtığı yaz111 ile ge· 
rl gGaderllmlt Te llAnen ıeblf. 

gat lcnııaı kırar verllmlt ve 
duruımı 6.3.1935 gtlntlae bı· 
rakılmıttır. DHa olunan Hı . 

ıuun Uln gClatlDdea baılıyank 

duruıma gtlnClDe kadar Turgut· 
lu ııllye hukuk mıbkemeılne 

itirazda bulunabllece~ ıkıl tık· 
dirde arkuıada duratmıyı 76· 
rilntllecegl hukuk uıul mahke 
melerl kanununun 141 inci g. 

y111na dayanılarak Hin olunur. 

Yukarıda evsafı yazıla yunanla emnll gayri mGbadU b<'noın 

v~ya peşin para ile l . ~.!);J{) tulhlnden itibaren kapah zarf la 
ıatıta çıhrılmıotır. Malan ıahldığı ıeneye alt dnleı Te belediye 
vergi VP. reılml~ru , ealr mHraf lar mftoterlye aittir. Mabımmen 

kıymeti lklbln lira •e daha zlyadf' olan emvalin lhalel kal'fye· 
yeleri istizan• tabidir. Talipler teklif mektablarını bir sarfı ko· 
yap zarfı milhGrliyecekler ve Clıtfine 

0

ıdrealerlnl y11ae1klırdır. 
Ha zı1rfı teminata alt makbuz ile birlikte ikinci bir sarfı koyup 
aarfın lıtla~ hangi bir ite alt olduğunu yazacaklar Te bu sarfı 

ihale gdnl bir makbuz mukabilinde mecllı riyaaetlne verecek· 
lerdlr. İhale 25.2.9:l5 paearteıl ~OnftdGr. Taliplerin ihale gtlDtl 

Nazilli'de: 
Nazilli kazHı 12513 kıcbn, 

16588 erkek 29101 birinci 
mflnlehlbden 952\ kıdıu 12622 
erkek 2214 7 :yurddaı rey vere· 
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5. cômçek, çömçfl, 6. çumbul, 7. 
dolça, 8. elçek, 9. ıafa, 10 ıuuk, 
11. tapıak. 

Mıırık - 1. doğa, 2. gtlD çı· 

kan, 3. giln do~aıu, 4. gdntoğar, 
5. gftn toğuıoğ, 6. gftnft, 7. ktl· 
ney (gtıneı gören yer mın.) 

Maıuk, mııokı - 1. oynıı, 2. 
ıebük, 3. eevgill, 4. eeTlk, 5. le· 

Tllen, 6· ıevftk. 

Mat (renk) - 1. donuk, 2. 
konur. 

Mırtetmek - yenmek. 
Matara - 1. çotan, çoturı, !!. 

k11laz, 3. ıu kabı. 
MatbH - 1. baaak, 2. baekı 

,,.ı, haamı evi. 

Mıtbah - 1. aı damı, q tamı, 

2. aş evi, 3. qkama, 4.. oceldık, 

5. örtme. 
Mıtbab eıyaıı - 1. kapkaçık, 

2. kıyıa'k 

Matbu - 1. b11ıh, b111lmıı, 

2. buma, . S. uygun (tıb'ı mu· 
nfık man.) 

Matbuat - buım 

Matem - 1. ığıt, 2. kGyok, 
3. •I, 4. yıı, 5. yoğ 

Matemli - yaeh 
Matla - 1. doğa, 2. toju 
Mıtlıp - 1. dilek, 2. ütek, 

3. ıorun (meı'ele mın.) 

Mıtl6p - 1. alacak, 2. ın· 
natao, 3. dilek, 4, bteallea, 5. 
tamazlığı, 6. um olcama 

Mathlba muvafık - 1. dilekçe, 
2. lçeılne, 3. lmrek, 4. lıtenll· 
dlğl gibi, 5: US 

Mıtmıh - (masar olmak), 1. 
gGz dikmek, göz dikilmek, 2. gG· 
si flıUlDde olmak. 

Meufnll'den ıldıgımız bir 
mektubdı, belediye dôrdlnctl 

mıntakı memurlarından Bay 
Subhi Ye Bay Bıkkı'nın hılka 
n eınıfa iyi muamele ettikleri 
bil dirilmektedir. 

Ttlrkçe karpbklar 

Matrah - 1. atılmıı, 2. çıka. 

nlmıı, 3. keıllmiı, 4. konulmaı 
(•ergi hakkındı) 

Matrut - yllllk. 
Matrud - 1. ldnc6, 2. kop!· 

mut, koY11lmat1 8. ıClrçek, 4. ılı· 
ıClkmtlı. 5. ıtlrllgen, 6. ıtlrtllmtlt, 
7. ıClrtlndCl. 

Matuf - 1. dô•mtl11 2. IUf" 
mit, 3. nıflmlı. 

Matah - 1. bunak, 2. buna· 
mıı, 3. ekıln. 

MatTI - 1. blklllmClt, blklllCl, 
2. dnrllmlı, 3. dtlrllmClı, 4. kı•· 
nlmıı, 5. aarılmıı. 

Mınra - 1. ar, 2. arka, ar· 
kan, 3. ırd, arcb, 4:. aıırı, 5. Gte. 

MıTI - 1. gGğen, 2. gök, 2. 
gGkçe, 4. glikflo, 5. gG•, 6. kök 

Maya ( mıye ) - J. arda•an 
(ayran mıyuı man.) 2. çar, 3. 
çopn, 4. damızlık, 5. lrtlğe, 6. 
kor, 7. tamızbk. 8. uyunku, 9. 
ardı~, 10. uyutğu, oyuktu, 11. 
tlrtme, 12. yabm, 13. yomut 

Mıyıı - 1. payız, 2 . .. ban 
ayı, ekılmıl, 4. kekre, kekreıl, 

kekremd, 5. tatlı ekti 
Mıyıa - ı. payız, 2· aabanu 

ayı 

Mayi - 1. akar, 2. CIYık, 3. 
cura, 4. erlngln, 5. ıı .. k, 6, 
11yık, 7. myıa gibi, 8. nla, 9. 
mygıı, 10. ıuyugaı, 11. myu, 
12. ıClylk, ıs. tlngen 

Maymun - 1. blcln, 2. bl~n, 
3. Maymun, 4. peçla, 5. plçnl 

Meyub - 1. emUkU, 2. atana· 
cak. 

Mabut - 1. beklk, 2. beril· 
gen, S. derli topla, 4. ele geçiril· 

ıaat 14,30 da bankaya mOracaatları. 297 

Aydın demlryola umum mG· Clzere kırapınardan ıelçoğı tam 
dClrlGğGaden vagon doluıu olmak 11rtlle 

1092 numaralı prlna tarl· nakledilecek prlnanın beher 
fealdlr. tonundan 225 kuruı •e Erbey· 

2·2·935 tarihinden 30·6 935 ilden ıelçoıı dı 205 kuroı 
tarihine kadar muteber olmak ftcretl nakliye ıbnacaktır. (334) ................................... , 

Tctrkoe karphklar 

mit (sapıedllmlt man.) 5. aaglam, 
6. toplu, 7. yasılı. 

MHhar (olmak) 1. eritmek, er· 
mek, 2. lrlflDek, lrmek. 

Mashar kılmak - ı. erdir
mek, 2. lrgtlrmek, 8. •anbrmak. 

Mazi - 1. bıldır (bir eene CT· 

nl maa.) '· eekl (adk maa.) S. 
pçea, geçmlı, geçmlı gtlD, '· htla 
6. ilki, 6. 6tgen, Gtken, 7. &tkln. 

Mul6m - 1. buk, 2. MaD· 
cak, 3. baunb, '· boya• btlkak, 
(mec.) 5. aellls, 1e1 Ç1karma, (•· 
kin, haUm man.) 8. ula (yarama 
zıddı mın.) 7. ayul (aakln, ha· 
Um man.) 8. yumtak (1akln, ha· 
llm mın.) 9. te•ge 

MHmun - 1. ctlyrClk, 2. in· 
ce 16s, 3. yôn 

Masaun - 1. gtlllıb (hlkllm 
~lymemfı, ceu mldcletl tayin 
olunmamıt mHkuf man.) 2. ıu· 

ran (bdntıka ttbl mee'al 111a11.) 
Mazruf - kıph, kap içine 

konmuı 

llasrufen - kap içinde 
Mauub (madıub) - ı. ba11l· 

mıı, keellmlı, 2. dG•tllea, d6Ytll· 
mClı, 3. wralan 

Muul - 1. açıkta, 2. atılmıı, 
3. botta, 4. çıkarılmıı, 5. itten 
el çekdrllmlı, 6. koplmaı, ko· 
•nlmat (matrad man.) 7. yeniz 

Muur - cbrgıl 

Maaor tutmak - bılttlamık 

Meal - 1. cGyrClk, ctlrlk, 2. 
yora (tevil, tsblr man.) 3. yGrlk 

Mebtdı - }. olmaya ki, 2. 
MkıD. 

Mebde - 1. ağızlık, 2. bet, 

3. batlama, '· batlanpç, s· baran 

6. ilk, 7. ilk •iız 
Mebbaa - deeenki 
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Mebhat (mephnt) - ı. apıtık 

2. talkı•, pprmıt 

Mebhat olmak - 1. apıtmak, 
2. belinlemek, 3. batı çlzglmek, 
4. takkatmık, 5. ptakalmak, 6. 
tatalımık, 7. tatırmık, 8. tanla· 
mak, 9. tarakmak, 10. yılmak 

Mebls - 1. opldurmak, ~. 

yumartahk 
MebJAi - ı. akça, 2. oa• 
Mebni - 1 .... den, 2. ... den 

dolayı, S. ... elen GttlrG, 4:. ku· 
ralmut, 5. yapılmıı. 

Mebmt (mepaat) - 1. aÇ1k, 
1Ç1lmı11 2. dôtenmlı, 3. eerlll, ee· 

rllmlı, '· yaygm, yayılımı. 
Mebuı - 1. geaetOI (geneı, 

ge•get=mlp•ere maa.) 2. g6n· 
derllmlı, gönderile•, 3. oruatak, 
4. aalgut, 5. 1arbat, 6. ıHeı (n 
hakki kendilin• •erilen man.) 7. 
aaylav. 

Mebaal - 1. bol, 2. bolamdı, 
3. holımıt, 4. çok, pekçok, 5. 
ergin, 6. erClı, 7. gttr, 8. kaba, 
9. paylan, 10. paysın, 11. telim, 
12. tClyllmdCl, 13. Y"Ain, ylgln. 

Mebzuliyet - 1. bolluk, 2. 
çokluk, 3. g6rllk. 4. klntlllk. 

Mebsal olmak - 1. balkımak 
2. bolarmak, 3. bollanmak, 4. 
çoAalmak, 5. eılrgenmemek, 6. 
torlamak 

Meeelalz - 1. eges, eğese, 2. 
lnes, lneze 

Mecalalz kılmak - 1. ekne· 
zlmek (açlıktan bltab ditmek 
man.) 2. getr.mek, 3. gGyflamek, 
4. k81tamak 

SeferlhllU' aıllye meme· 
ılnden: 

1 - Seferlhlearın -.ıye 

mahalleelude klln eağrıfı 
hıfıs mnıııfa eol rafı 

ıüonetçl ıabit evi arkaıı 1all 
metruke ırn11 cepbeıl 'ile 
mıhdut ve yaz elli ırııı.0 • 

rıbbaında bir miktar •ru 
hHI yukınıı iki oda ve l\ıı 

iki oda n yanında bir t· 
bığı bulunan 2500 lira .,. 
met takdir edilen n ilk a.. 
nıa vasgeçmell lserlade Ilı. 

de bırakma kırır1 bosolıt 

ikinci defa 2 tobıt 9;l5 gtın1 
den itibaren: 

2 - Ve o mahallede ı 

tarafa ziya bınmı ıol tarı 

hıfıs muıtafı eti arka11 hafı 

mueııfa barımı "06 yol il 
çevrili 800 ltra kıymet tıtkdt 
edilen kııarhıne ilk ılıcınıt 

vu~eçmeıl Bserlne ftıtftnd6 

bırıtmı karan bozularak ikinci 
bir defa 2 tubat 935 günftaden 
itibaren onbeı gdn müddetle 
aeık ıruırmığı çıkırıla111tar. 

O genden itibaren arttırma 

tartaamelerl mahkeme kale· 
mtnde açıktır latlyenler her 
mıerıf ntılan maldan Hrlle· 
eekılr alıcıların o/o 7 ,5 pey pa· 
raılle ıeferlhlur ıalh blklmU· 
ğlne mlneaaıları H ıon lltlla· 
de bırakma gdnd de 16 ıubat 
985 cumarteel gtlDCl IHt on 
altıda ıeferihlıar mahkeme ka· 
leminde yapılacağı illa olunur. 

Utak ultye hukuk mahke· 
meıladen: 331 

Uppn konak ardı M. den 
Ömer oğla Narl kızı nklaenln 
kocaıı uım hakkındı ıçt•ğ• bo· 
tınma dHuındın do~ayı otur· 
dağa yer meçhul olan mGddef · 
aleyh 11ım Utnen keacUılne 

tebligat ifa ecUldltl halde maıl· 
ltk gtınde muhakemeye gelme· 
mit •e muhakemeye dnamla 
gıyap kanrı da lllaen tebUğ 

edllmellne kırar •erilerek ma· 
hakeme 9.3.935 tarihine mtl· 
eadlf camarteıi gdn6 1aat ona 
talik kılınmıı oldulundaa mtld· 
delaley h uım yıpılaa maame. 
leye bet gtlD içinde ltlru edl· 
lece~ n ba mlddet içinde 
dHam için mahkemeye mi· 
ncaatla diğer bir gtın tayin 
n haıma tebUI ettirmeli •e 
muhakemenin maallAk oldaga 
glnde mahkemeye gelmedlAf 
takdirde bir dlıha mahkemeye 
kabul olunmıyaeağı ilin olunur. 

Turgutlu Bakak haklmUglnden 
Turgutlunun yfgitler mahal· 

leelnden glrttll Rıdvan oplla· 
rından Ahmet kısı Zebnnın 

koca11 o mahalleden Urfın oğ· 
la B111a11 otla Veliden açtığı 

bopnma c1aftlıadı ·dava ola· 
aın Buan oğla Velinin otar. 
dap yer buluamacbğından ili· 
nen tebUgat lcraıına kanr Te· 
rllmlt n damım• 9 2·935 gd· 
nClne bırakılmııtır. 

Gaeterilen gtlnde da•• ola· 
nan Turgutlu ullye hukuk 
malıkemedne gelmeel gelmedllt 
takdirde duıaımanın arbllaü 
görllece~ hukuk uıulG M. K. 
141 inci uyıuna dayanılarak 

llln oluDar. 333 

KatadMı Aallye Bakak Hl· 
klmUllDdea: 

&Qf9daıının camii atik mı· 
hallelillde otana Şeklp kısı 
A:Jt8 tanfından kocuı lzmlrll 

IUA oğlu Duan aleyhine ·~· 
lan botanma da•11111ın yapıl· 

makta olan da1111ma11nda me· 
deni kuaaan 182 lnel madde· 
ılne g6re c1aH olunu Ula ta• 
rlhlnden itibaren bir ay lçlDde 
nine d6nmeıl için ihtar yapıl• 
mum• karar Yerllmlt oldnlO 
halen oturdala yerin beW ol· 
malllMI ldbulle malin ltl •• 
l •2 inci maddelerine tutunarak 
Hu olaauı. D.S 323 



UmumT Harpte Türkiye gondao : 

Kuııyaka'da 11fer aokeğıada 
82 no. Bıtlce, gaip madam foya 

de DngDDlz Casus Darı. Sulh hukuk mıhkemoalaoe 

lulel ıuya Sl.12.34 tarih ve 

Y ısın: Cool Bohıo Tefrika numuıaı.70 

Korkunç, Uzun Boylu Adam Verilen 
Paraları Çamurun içine Fırlattı .. 

34- 3061 ao. la lltmlı bogdn 
yasfyet için mıballlne gldlldiAf 

lulel ıayuuna karar Yerilen f f 
bu hane karııyıka'dı safer ıo-

kığında 82 numaralı haneye gl· 
rlllace usun bir hayıt tlserla 
de eolda yan yanı iki oda Ye 

motbahı yıkılmıt olup bir ta· 
Yeni gelenlerin onl1rdan al· 

yade kalabalık aleyhinde ol· 
daklan anlııalıyorda ki Rloar 
n Peter yeni bir Gmlde dClt· 
Uller ve tammadıkları bir takım 
adımların lmdıthırına koıtuk· 
tarını aannederek ıevlndller. 

Kendilerini taıylk eden kA 
baı artık ç0161mele bııllauııı. 
Rlıar enelA bunların T6rk po 
llıl olduklarını tahmin etmlıtf, 
fakat bu kalabahtı idare eden 
reisi gGrlnce ıldındıiJnı anlı· 
dı. Elinde kıçmığa hazar gfl 
rubun kıfılannı pıtlıtmağı ki 
f 1 kaba bir eopadın bafka hiç 
bir py yoktu. Bo; çıplak bı 
eekh, usun bir abı glymlı, usun 
boylu bir ıdımdı. Aylklaraadı 
eaadal vardı. Göılerlnln y~kın· 
larına kaclar batını ıarmaıtı. 

Oaanalınndı tıııdığı ıabn uç· 
ları bir kuyruk gibi arkuından 
urlnyordu. Kıyıfetlle ı.aa dô 
kici, nhtl bir hay'fını ındı 
nyordu. 

Kılabalıktan eter kalmamııtı, 
timdi yaln11 bu adam ve elle 
rinde fener ta•J••' aclp kıyı 
fetU ılb 1rkıd11ıaa baıkl ki• 
eeler görlamlyorda. Relıleri 
mlltemı, dlierle.rlnl• bıılan 
klmllea ıçı.kh 'frı ııçlan kir 
mı kırııık bir nzlyette idi. 

Anlıyamadı&ı bir 1eıle Rlfl· 
rı bıjırıyorda, göal~rl cam gibi 
parl•yor, bae1klan titriyordu. 
BQJ1u girenler bunun bir tar· 
latandan baıka bir klmH olma 
dıAını n 91brdıiJ yıygara ile 

A§nlaruı ve quk algınlıOınrn serf ve 
lcati tesirli devase, amba&J ve komprime~ 
ferj,nje ~ ıiJ.Htm~ti farikasını faftyln ha• 
kilct AsPfRINdir. , 

Doktor · 

Zekai lbrahim 
Dahiliye Mutahassısı 

İkinci Be ler ıokık No. 45 Beyler Samımı kartııanda .. 
O"I d Y 3 6 kıdlf buıalınnı klbul eder. 

rı e en ıonra - yı 

TELEFON : 3808 

lan takip edlyorlucb. Fenerler 
ıOnmlte benzlyorcla. Ko11rken 
ıOprllate te çamar yıgıalarmı 
b11ıyor H berbıd bir nalyet 
ılıyorl1rdı. .lrkalannclaa ko 
flDlar onlara iyiden iyiye yık· 
Jıımıtlardı. Batta bir iki defa 
omularını birkaç eopa ladl81nl 
de daydular. Fakat korkudan 
ıopanın ıeııına falan bıbcak 

Hslyette de&lllerdl. As ıonra 
aydınlık bir yere geldiler. Ay 
dmJ+ gGrlace kendilerini ta· 
kip edealer derhal ynııladı. 

Rl11ı Ye Peter de durdalır, 
etraflarını bakıamı~a baıtadı. 
lar· Çtrkefıen lortalm11tl1rdı, 
artık 11ka.ta kalan karanhk 
aokaktan hiçbir aeı daymıyor· 
lardı. 

lumbııı Ylfll da boıaktar. 

E'fla bir oduında oturalıblllr dl 
ter kıımı harap Ye bir bımı 

da yıkıktır n bly6kçe bir hah 

çell gGrtllerek mahallinde ya 
pılank lıba ubıt tan.tm olan 
da. (336) 

fJnlvenltede Döçent 
JıfuaYİD Profee6r 

Dr. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Baltalara hergQD 61leden 
IODJ'a bakar. 

latikW caddeli No. 99 
ADbn aputmam 2 inci kal 

Telgraf • 1 S TAN BUL 
Telefon : 49250 

M,,t. MY. kıt11tının 38000 lkllo tura faıulye lhtlyıcı ıçak 

eblltme aıallle eabn ahaaeakllr. İbalffi 10.tubaı.935:'1>-ıar gD 
Dil ıaıt onbeetlr. İlteklller tartaamellnl her glD kıtladı Mıt 
M'f. H. al. ko. nanda gôreblllrler. Ekılltmlye lttlrak edecekler 
2490 ıayıla ırttırmıya Ye ekıUtme kana11uaun 2 inci 'fe 3 ftncfi 
maddelbade ,. ... a. ftllkalarla blrUkıe ihale uatlnden enel ''' 
ta4a Mil. M'f. u. al. ko. nmıa aatlneuıtlan. 

24 28 1 5 248 

lf letabkem mnkl Sa. al. ko. Dundan: 
Beher kll01uua Teminatı mu· 

Tıhmln Yakkıte 

Ctnıl Mlktan Muhım. bed"ll edilen f latl akçeel i 
Kilo Lln Kr. Sm. Lira Kr. 

Un 121000 1116S 9 lö 8:J8 00 .. 114600 10814. 9 00 77, 00 
u 303000 2666' 8 80 2000 00 
u 129600 11664 9 00 8'75 10 

Ml..U.am oekU Saıtl Gana ihale tarihi 
Kapalı ekllhme 14 cumırteel 9.tubat.935 

" .. 16,80 u H .. " 15 .. " 
.. " 15,30 .. u 

lımlr mlltabkem mnkl bı11tının yuk1rıda daı Ye miktar 
)an yasılı d&rt kılt.m ua_thtlyacı d6rı kıt'a ıarınıme ile ıyrı 
ayn hiulınnda yıııla gln ye 1a1llarda kapalı ekıllıme uıoltlr 

•tul abıaaea~tır. Talipler fll'lname ıorednl her gflb Kıılıdı 

Mıt. Mv. ıa. al. ko. dı görebilirler. İeteklller 2490 nyılı arhr· 
ma ve ekılltme kanananon ikinci ve tlçGnct • mıddeledne gön 
veafkı gôıtnmek mecburl7etlndedlrler. TıHpler lbıledrn bir IHt 

enel kapalı ıarf larını a1Dlt dairesinde Ye makbas mukablllnde 
lsmlr'de Kıılada Mıt. mv. 11. al. ko. na Yermeler( " i ıle 111 

tinde de komiıyonda h1&ır balonmalan lllD olunur. 
21 27 1 7 210 

Mlltahkem mHkl Sa. At. ~o. daD: 

Met. MeYkl için muhtelif cfnı Ye eb'ıtta -.çık ebilıme ıaretlle 

aandık yıptınlıcaktır. Mubammea bedeli 31'3 Hndar. MuYakkat 
teminat akÇlltı 286 llmlar. lbaletl: 17 Şubat 935 l'llaı gtln6 Nat 
15 de kıt.lada Mıt.lıh.Satın ılmı ko. anada 7apılaeaktır. lıteklilertr. 
outnamednl herg6n kıtlıdı Mat. M'f. Sat. Al. ltomlayonanda 
göreblltrler. lııekUler 2490 taydı arttırma ve eksiltme kanana 
nun 2.lncl n 3.Clnol maddetlade •e tutaamede yuıla Halkala 
Tile birlikle ihale ıutladen evvel komlıyona mtlrae1aıları ilin 
olunur. 1 5 10 15 (341) 

Mlltıhl.em m•. ıa. ıl. ko. dan: 
Mtlıtıhkem mY. kıt11tının 20750 kilo ubun ihtiyacı açık 

ekllltme ıaretlle ntıa alıoae1ktıl', Muhammen bedeli 4980 Ura 
dır. Beher klloıuaua tahmin edilen flıtl 2' karaııur. Teminat· 
muYıkkate ıkçell 374 llndır. İhıleıl 16 ıabat.935 cumartesi 
g6n0 eaat 10 dır. lıteklller 11rtname ıaretlal her gtln kıılada 
Mıt. mY. aa. al. ko. nanda görebilirler. Mlaaka1aıını lttlrak 
edecekler 2490 uyılı artbrma ve eblltme kınaaunon 2. el ve 
3 eft Ye taıtnımede yazıla veeikalarla birlikte lhıle gtlotl ııa· 
tlndrn r.nel komlıyonı mClraeutlın. 

30 ı 4 8 12 316 
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ROMA 
TE~I! TARiHi 

1880 

SERMAYE Lit 200,000,000 
{TALYADA Ye HARiÇTE ŞUBELERi HER TARAFJA 

MUHABiRLERi VARDIR 

= • 
l.ıııııııııııııııııııııııııııırıırııııııııııııııııırııııııııııııııııııuıııuırıı ııııııııuı...I 
Harbiye mektebi kuman· 
danlığından: 

Harbiye Mektebi Talebe Kayıt ve 
Kabul Talimatnamesi 

l - Buıene h1rblye Mb. ne u. bıklın H muallim nnıfllla 
mllU m6dafH •ektletlaln ghterecell nlıbet lçbıde ana Htınıa 
iç Ye- d;;uidİ TClrı. talebe kıpı H kabul oluacaktır. 

A) Tam deneli lise mezanl•n harbiye Mb. ne girebilirler. 
Bualardın bir ıene eonra m6ncut edenler lmdbanııa iki nya 
dahı slyıde tonra mGracaat edenler As. liselerden birinde bakı· 
!orya imtihanını tıbl tutulurlar. Llıe mezunlaıından gayri 11nıf 
lhtlus Mb. lerl ve llıelere muadll olduklan l61Ulr babnlıl••oa 
teıblt edilmft olan akılUyet ye eenebl Mb: lerladen meman olıa 
Törk talebe Ae. llıelerln birinde meıonlyet imtihanı geçirmedik· 
çe ve T6rk dtllne tam vakıf olmadıkça harbiye mf'ktebln• kabul 
edilmezler. 

B) Ana Yltıa dııındın Mb. be girmek latlyen T6rk talebeni•· 
de Ae. llıelerden birinde bakalorya lmdhını vermeleri, Tlrk dl· 
Une Hkıf n Tllrk tablyetlnde olmaları lbımdır. Olmıyanlar bir 
1ene urfında T6rk tablyedne geçecellae dılr bir uaet •erirler. 
.. Bir 1ene aarflnda tablyetlal deilıtlrmlyealer oluna Mb. mauafı 
keadllerhaden ılınank Mb den çakanbrlar.,, 

C) İlteklller 16 y•tıDı bldrmlt Ye 23 yatına hen6ı ~rmemlt 
olmık. 

D) Üal'fenhede okurken Aı. bıklm ve muallim olmak lıtly•• 
talebeden birinci ıınıfa girmek lıtlyenlerln en yukarı 22 lkl•cl 
ıınıfı 28 llç6nc6 ıınıfı 24 yıel1rını bltlrmlı olmaları lhımdır. 

E) VGcudanan teşekktılAtı ve 11hhatı 0 Tam teıekkll16 heyeti 
mii'İİlyece yapılan muayenede,, ordadı ve her iklimde fıtl hlı· 
mete m6aalt bulanmak. 

F) AhlAk Ye seclyeol ve alleılnln hiçbir fena hali ve fena 
ıöhretler aabtbl olmadıAına dair veeaik gôıtermek icabında mek 

fteb k. lagınca muhtelif kanallarla yıpılıcak tahkikat netlceılnde 
.m6ıblt çıktığı takdirde Mb. e kıyıt ve kabul olunur. Menfi 
zuhurunda lıe kabul olunma•. MClrae1aı edenler bu huıaıta hiç 
bir hık talebinde bulanamazlar. 

2 - Birinci maddede ki tartları hılı olanlardan lıtanbal'dı 
bulananlar her ıene mart bıtındaa temmnı nlhıyeıfne kadar 

idoğradan doArayı harbiye mb. k. lığına ve lıtanbul haricinde 
boluuınlar balanduldın yerlerin en btlyilk 11keıl k. nına 'feya 
11kerllk ıubeıl relıllğlae en geç temmuı nlhıyetlnde harbiye 
Mb. de bulanacak nebile lıtldı ile mClraca•t ederler. lııldalınna 
aoağıdıkl yazılı klğıt ve Yetlkalarını bığlarlar. 

A) Nfifuı teskereıl veyı manddak ıaretl 
B) Mfltab11111 tam bir heyeti 11hbl7e tarafındaa munddak 

ııhbat Ye ıtı Yeeikıları olmıyanları aıkert hekimlerce atı 71p1hr. 
C) Mezun bblanduğa mekt~bln tahıdetnameıl Ye mektebi• 

Hrecelf reeml btııaClbal kilJdı, 

IJ) Mektebe kabul olundaga takdirde aıkerl kananl1r alsam 
11r ve tallmatlıu tamamen •e ayuen kabul ettlA{ai nıtık nlfd· 
nla •e kendltlnln birer teahh6t eencdi, ıaralı, uyku bıllade ge 
zer, ıldlkll, bayılmak Ye çırpınmık haıt1hgın1 mClptelA olmadık· 
larıııa dair taUplerl Ye nlllerinln taahhltnımelerl. 

Ba gibi butalıldudan birile mektebe glrmesclen Hel mılM 
olduğu bU&hare anlqılın talebe mektebten c;akanbr. Ve o talebe 
için earfedilea bGtCla maıraf lar vellılne tasmla ettlrllir • • 

817 1 5 10 15 

Manisa belediyesinden: 
Beledlyemlı elektlrlk fıbrib11aın 31.5.935 tarihine kadar 

ihtiyaca için 26000 kilo metorln ye 250 teneke makine y. 
ayrı 11rtnamelerlle ıçık eblltme yola ile •tın ıbnacaktır. 

Motorinin tıhmla bedeli 234.0 makine ya~ıanr 600 liradar. 
Ş1rtnam,ler Manlıa beledlyeıtaden para91z veıillr. Ekıiltme 

19.2.935 tırlhlade .at onbette Mıataa belediye bııkanlıgtnda 
olııcaktır. 

Motorin lçia l 76 mıklae y•~• iti• 45 lira mumkat teminat 
ıtaıllMhr. ss~ 



ikinci kordonda Bor• civarında kendi hlaaımda 
TELEFON: 2363 ----..···----

HertOrltı Banka MuamelAtı, Emtea 
Kumusyoncnluğu •. 

Mll8ait ,eraitle mevduat kabul edilir 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCBE LBV ANTE IJNIB 
11DER1NDJE,, .. paru i 111· 

IMU• bekleatyor 6 tub9ta b 
dar Annr1, Roterdam, Hım 

burg H Bremen için ylk 
ılıcaktır. 

11AQUIL&11 ••puru Annn 
n Bımbargtıa yok çıkarmak 
tlsere 16 ıubıtta bekleniyor. 

0 ULH11 ••para 15 tubıtta 
bekleniyor, 20 ıabatı lladaı 

Aann, Rotertbm, Bambarg 
H Br••e• lçla yok alacaklar. 

ABMEMBNt D. SCBULDT 
BAMBURG 

"BAl'ıfSBURG,, Hporu 23 
t•b•tta beklealyor Aanr1 •• 

-=~~~~~~~~;;;.:,;,;;;;.:.;;~------.-.;..;..-----ı Bımburgtao ylk çıbnp Ro-

Hnbnbat, Clzlm, incir, pamuk, yapak, zeylin· 
yatı, afyon veeair emtia kumoıyoneolutu ya· 
pılır. Mallann vtlrudunda eahlplerine en m8•· 

it ,eraitle avanı verllir. 

"""'"""'. 
FraleÜİ Sperco Vapur Acentası ıerdım .. Bamborg tçta yık 

alaoakbr. 
ROYAL NEERLANDAli l'UMPANYASJ JOBNSTON LINE LTD. 

"BERMES,, Hpara 9 oabattan 14 ıubata kadar Aaven, Ro· il l.ENMORE " ••para 29 
terd•m. Amtterd•ra Ye Bımba·ı ltmıalan için ,ak aa.eaur. ıabattı bekleulyor, Ll.erpal 

•·GANYMEDES., npora 8 ıubatta beklenmek&e olup Annn, "' Aannıen ylk çıkarıp 
Roıerdım, Amıterdım •e Bımbarg için yak alacaktır. Burgu, Vara• Te &öıtenee 

.. GANYMEDES.. npuru 23 ıabattm 28 eol»at• kad• AnHrl, itin yok alacaktır. 
Roterdam, Amaterd•m •e Bımburg için yak •lıeaktır. TBE BK.SPORT STEAMSBlf 

SVENSKA ORIENT IJNJEN COBfOBAT.ON 
"FROST., 'Hpnru 1~ ıabıtta Roterdam, Bımborg, Copenhı· 11 l&SILSIOlt " •apuıa 1 

ı••• Dot•lg, Gd1Dlı, Gotebarı, O•ln "'Lk...._•1• limanları tobıbl dolra beklealy9r, Ne•· 
lçla ylk alacaktır. york için Jllt alaeaktır. 

11BEDRUN,. 28 tabetta Roaer .. m, BamlMaıg, C.OpeabageD, ""SllINSTEB" •apen 11 
Daatalg, Gdyatı, Goıebarg, Oelo •• lekaadtaa.ya li•aları lçta ıubaıa dolru beldealyor, NeY· 
yak alacaktır. york için 7tlk alacaktır. 

NATIO AL STEAM NAVIGATJON CO. OF GRECCE N. 8. - GeUt tarihleri •• 
lsmlr NH York araaada ayda bir maalaHm eefer •~p•r tarihlerinde ıcentemla 

••RJNOS,. npara 10 tahlıtta lı•lr'dea clo~a Net7ork için hiçbir me1'atlyeı kabul etme.. 
,ek alaeaktır.• Telefon No. 2007 · 200R 

.. TAllESIS., ••pana 11 martla l.mlr'd• clotra NeT)'ork ltla 
Jlk altıeakbr. 

Slı:llVlCI MAB1TlM ROUMAIN 
Garbi Akclenll lçla her oabeı glnde bir llanııum &fer 
.. p:&I,ES,, qpara 15 tabatta ıellp 16 pbtltta Malta, Bar 

-'••, lılartllya •e Ceaoq'ya barekeı edeeekdr. 
•• ALBA JUL YA., npana 11 manta gelip IS martta Mıltı, 

..._loa. llanllya •• Cenoq'ya laareket edecektir. 
a..lt: 11 .. lardakl banket tlirllamtadekl tlelftlklllderd._ aceaae 
.. ·.n1et bbal etme•. 

P .... taftlllı iti• Wnat &:onlenda Tahmil n T.wtye tl~ked 
Waua arbllDda Fratelll Sperco aeentahpa m6racaat edilmeli 
dem olum. Telefon: 2004 · 2005 

Türkiye Cümhuriyet 
Merkez bankasından: 

ikramiyeli ytlsde bet falıU 1989 iıllbnınıa 4.000.000 lira· 
bk ikinci tertibini ıetkil edea b. tertibinin aııl ııh,lllert 1 ta 
.... 935 tarihinden itibaren ma"8kkat mıkbHlar 11" ıebdlle 
INıtlaaıcaktar. Mnk6r tarlbıea 28 ıabat ak .. mını kadar ma 
•akkıı mıkbasları, ilk aldıklara bankı tabelerlne ml11caat ede· 
eek hamlllere tebdil maameleıl mıarafııs oler1k yapılacaktır. 

~8 ıahlıt 935 tıdhladen IODH tebdiller Merkes bıakuının 

A•kara merkeslnde yıp'ilacak "' m11raf bımlllerine ald olmak 
lleı• l>a ite bıakam11 ıubelerile lı "' Zir11t baakılıra tanı· 
•• eyH1eeektlr. 

Budu boyle kupon, ikramiye H ımortl tedlyıtı yılaıı a11l 
ıahnller eserinden lera eclileceglne gire hMmilleria tebdil için 
bina enel mlracaadmrı rlea olunur. 

1 7 16 25 321 

Fotoğrafçılık 

Maklaelerlımd 

FIUmleria.lsl 
Camlan_. 

Fototnf U,.t. Un n fotol
raf makemeatsl ..... almaa. B• 
çeflt ... aır ftlal bbal edillt 'e 
ea iyi elmtea lqat kaJlamlar. 

Atölyemizde 
M .......... ~ fotot· 

raflar, kut poatallar Te a&rudla
mllllan t myedea mi...... ~· 
rtlyoras. 

Uem, ~I, .evkll, ıe
mla, phak, tase it ve 
malzeme De •J 

Hamza Raıtem 
Emirler Çaı,111 

Taze, Temiz 

ve Ucuz llAç 
BAŞDURA&.'ıa 

Hamdi Nozhet 
Sıhhat Ecr.aneeiode 

Buluaur. 

Aylık elektirik 

Masrafınız 

içi gazli 

IAmbalarıoı kullanınız 

Bu marka az grf iyat, bol ıtık, 
ve uzan lmlrlndar. 

Mehm·et Tevfik 
Dayak FJektirik, Telefon ve 

. ı Malzemeleri depoeu. 

1
. Pettemalcılar N. 77.79 Tel. 33 
Jıı 

ala .•• 

~ 
~ 

= ca 
~ 

= = Ye Poıjea Ş .... pın 
En 'Cetan Bfr Maı- a.. 
hll Şekeri Oldalo· ~ 
nu upuımayanız. >~ 

Ku vveıl 1 Mllı hll ~ 
letıyenler Sıhhat flllf 

sa..,aa Haplanm ~ 
Aramlar. ~ 

Maral Eo.aneler- ca 
dP.n Arayınız. rfj 

Olivier ve şOrekl· 
sı Lirnitet Vapur 
Acentası 

f.eacleU Bu. Blılacl ~ordoa 
Tet. WS 

De- EUermaa Una, Lad. 
11 TREN11NO ., •aparn 29 

ikinci klDaad. Loa•r., Ball 
•e AD•en'ıen "'llP tahlt7ede 
balanacak •• 111111 umuda 
ı.o.... " Bell için 11t 
alacaktır. 

"Al..GUUN., •apara 6 ... 
bana Lh.,..a •• inana•-. 
ıellp talaUJede HlallUlllEtar. 

••llARONIAN,, ••pan ..... 
IODa•• Loadn, Ball Te A•· 
nn~tea PQP a.hOyiıde lt,la· 
nacak Te ayal •manda Loa· 
dn "' Bali itin ,ek alacaklar. 

Tbe Geaeı.J St•• NHI· 
....... Co. ı.a•. 

11ADJUTA T,. ..,.ra 5 ... 
batta bekl .... ekte olup Leadra 
19'• yek aa.,.kt11·. 

De..a.lle Le•ante Uate 
11ANGOl\A,. .. ,....aeıklacl 

k .. anda O.m~•rg, Bnmea H 

Aaweıt'ıea gelip ıalallyede ba· 
lanıeekbr. 

Not Vorut tarlblerl n n· 
paılarm ... mlerl 6"d•• deal· 
flkllklerdu mea'uUyeJ blMJJ 
edHmea. 

Doktor 
Ziya Hemdi 

ltalak, Buran, Bol•• 
mOtah...,ıı. Cumadan bet· 
b hergCln butalmaı S 6 
J• bdar kabul eder. İkin· 
el Be7ler aok.,., 8e1l•r 
hamamı k•?fJ•ı No. '1 

Telefoa: 3686 

lımlr belediy~adea: 
Sı1la• aeol•I, 8 tubat 

cama gena .. t 15 te C. B. F. 
iwlr laalke•lade yapılwktar. 

İklMI mlnteblblerla yaka· 

nda 16yleaen ııa "' autte 
Mtl•de her halde ba• ...... 
malan l>lldlJlllr. 360 

Aydın llemlryola a•am mi 
darıııaadea 

1098 aumarah la•ıaal •eJtl• 
Y•I• ıarlt..ldir. 

S.t· 1936 Taıllıladea 30 6· 
1935 terildae kıdar mateber 
olmak bere Ôclemlttea tamire 
bfl••eak seyda ,.... belau 
toaaaüa 850 karat 6ered 
nakliye alıa.aakıır. 

Mettll Sokıgı Clul No. K. Malaamme. 
Buca it kayalar anı 8 400 

.. tlokas çqme .. ıs.ıs 1000 
" it ka,- 11 15.8 400 
11 Mecidiye belediye dClkkla 29.21.27 800 
11 maa 10kak arM 61.63.67 200 
" belediye caddeli 11 93 700 
.. .. .. .. 1.2 hl11e 80 800 
11 ıehi 11 1.6 hı .. 21.23 400 
.. gill .. 6 400 
11 lelim ç•••au " 2 200 
.. .. .. .. s 300 

Kueatl• bllbCll aoU,ı hane 52.81 '00 
.. .. .. .. 548, 600 
" lekele cıddeal hane 1.2 hlaae 111.101 300 

Murtakyı bhr1mınlar dakkAn 66 800 
Rl! .. d11e seytla ı. hane 18.14 1000 
Kaslar at•ıı hanı 1.3 hieaelt oda 40 500 

.. 
11 11 1. S hl11ell oda S8 500 

Peıtemılcılar arıp bını ırea 2.46 6.8 800 
Ayanlda g•sller llaekll mraa 6.8 blıae 17.1 400 

Yaken .. yasala Yananla em ... u gayri mlbadll bonoao •eya 
petla para Ue 16.1,936 tadhladea tdbaren açık artırma ile ntı· 
lığa çıkınlmııtır. Mıbn 11tald1Aı aeneye ali dnlet Ttı beledlre 
reılm, Yergi Halre maaraf lır mıııertye allttr. Kıymed mahım. 
meneıt lklbia J.lra Te daha ılyade olaa •••il• kat'ı ihaleleri 
llll•• ta_bl.Ur . .&we 4.fOMt.935 paurteal ı•ald4r. TaUpleıin 
yO.de yedıbaçak de'°*olarlle ihale ... a aaı 14,SO tla ZirMI 
bınkıııaı mlneaatları. 192 

Yerli Bıçak Ve Hassas Terazi 
ImalAthanesi 

llüseyin Usta 
llerae1'i ••tak Ye el tenailerl toptan ve peraken· 
de ıl...... kabul olanar. Teni mabllan, draate 
alt bernevl aiti imal olunur •• 

IZMIR fa•tarcllar çaq111 No. 39 

Alameti Farika Horozdur,. 

Torkiye Ziraat Bankası lzmir 
Şubesinden: 

.. .. .. 
Baraata 
Ghtepe 
Dır.laç 

.. .. 

Sokaiı Oan No. K.. Malıamme. 
...... ,. w.Hye •na 28.ZS.51 1200 

.. k. p. e . 
Nımak kemal 

.. • 19 5000 

Tnfik t•nı 
naa IHık 
anpldrll 
mı111b c. 
parab •eprG c. 

.. .. .. .. 

ana 9. 16 W. 1 1600 
._, 7.S 2400 

.. S'-71 1200 
... 1, ssoo 
.. 559.406 1800 

baae dlk•a. 78. 76 2600 
s•.se 

ar• .,1.119 
1.9 hı... ... 178.174 
babçetl 12 dekar 
2ö' M. M. 

4000 
2300 

Taren meaemea c. 1"8 '37 1700 
BaraH• ml•bıka ı. 11 ı.ıs 1400 

11 lopçu kuyu ctGkkta 6 2500 
Y ukarula Hafı TH•lı 7a11aDla em vali ı•Jrl mOb4ıdll boaota 

••yı petla pna ile 27.1.985 ıad~hıcl .. ldbarıa kapıla •ırf la 
atııı ~brılmıtllr. Mılın 11tıldıjı HDeJ• 8it .ıe,ı~t H belediye 
Hrgl "° redmlerUe 11lr m11nflar mltterl7~ aittir. Mabımmeo 
kıymeıl lklbln lire n clMa •e,.le .... emtd• Uaılet kat'jye· 
lerl itti••• taWcllr. T•llpler .-ılf ........,_, Wr sarfa koyup 
sarfı mllıldfyecekler •e letlne aheel11rlul yıHCaklardJr. Ba 
urfı temlaata .St makbaa ile birlikte lktacl bir nrfa ke7ap 
••m• llll•e laaaal ite ait oldata•11 JIMCSaklar •e bu Hrfa 
ibate 16d bir mak.,_ muk.Wllacle meella rlyuetiae Hreeek· 
lerdlr. ihale 18.7.935 paQrletl g6nldlr. Taliplerta ihale gtnl 
iMi 16,80 U Makaya mlracaatları. JS$ 

• 
iZ R 

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

Merken : 1 z M 1 R 
Şubeleri: &lemif, Salihli, Twtutlo 

Alatehir, Tire .. 

---···---
Bertlrla Banka Muamelatı Yapar •• 

Bir aeaeUk met.._ 
AllJ a:ybk 

Vı - ........ " 


