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Seyhan ve Ceyhan 
Bu Nehirler ~.,azla Yağmurlar

dan Kabardı. Bazı Köyleri Su 
Bastı. Zarar Ebemmiyetsizdir. 

1911 liler Silah Altına ağırıldı lar .. 
Rab ş Beyanatın : " ı m oruz, imizdeki 

H rh n i n·r Tec Def' , K"fidi.r. ,-: Diyor .. 
uv leri-

ltalyan'lar ise 200 Ton Harp Malzemesi Gönderdiler .. , 
.-.. ......... . 

lıtaobul 19 (Boeuei) _ Almanya'Dln Avueturya'yı logal için 

iki fırka Ye İtalya'ıun da Brenner hududuna iki kolordu aev· 

ketttgt hakkında alınan dQnkCl telgraflar hendz teeyyüd etme· 

1Dlttlr, Maamaf ib, Almanya'nın cenob bodudonda mClhlm hazır· 

Bnynk Atat';!~~:!1.n Seyahati 
--- ·-

Çeşme önlerinde Zafer 
Torpidosuna Geçtiler. 

-------
Antalya Halkı Sevinç Için~e Fener-
alayları Yaptılar, Atatürk'ün Köşk
leri önOnde Tezahüratta Bulundular 

Ytıce AtalOrk ve Zafer torpidomuz 

Antalya, 18 (A.A) - latan · lardır. Şehir baıtan bıp do· 
bat'dan ayın 16 ıında Ege va· nanmıf, halk bDylk bir ıevlaç 
PQru ile hareket buyuran Ref · içindedir. Bir fener alayı ya· 

lfcChnhur AtaUlrk dtıo Çeşme pılmıo, ikametleri öntlnde 111llli 
aolertnde eaat 18 de Zafer marolar söylenerek geçllmiıtir. 
loıpidoıuaa geçerek Alaoya'ya Saat 19 da rlyasetlcOmhor 
do~ru yollarına devam eamlt· heyetini hamil olan Ege vıpu· 
leıdtr. Zafer torpidosunu Ada· ro da limanımıza geldi. Sevin i 
lepe torpldoeu ıaklb ediyordu. ve tezabOrat deHm etmektedir. 
Alanya'ya bu ıabah saat yedide Antalya, 18 (A.A) - Yüce 
ınu, .. al&t edilml~. AtatOrk Relaicümhor Ataıilrk kötkle· 
A•-- • k L rinde istirahat etmektedir. Hallı. -.uya ya çıkara üç ıaat .a · 
dır kıldıktan eonra ayni nen· fener alayları H tuahftrat yıp 
lalarla Antalyayı vorif eımiş · maktadır. Sut 17 rle lı;l~lf'rl 
lcrdir. Aotaly:a'lılar Atatürk'ü Bakanı Bay Şuk.rü Kaya ~,.ı 
t.Qısıloiz lt:ı.abnraıl11 kan,ıılıımı~ mi~tir. --- ~==~~==~====-=::::;--~~~~· 

Japonlara Kar!!!• Ceblıe 

9 Devlet Japonya'yı Çin· 
de Serbest Bırakamaz! 

Japonyanın Dokuz Devletin imzala· 
dığı Muahedeyi Parçalamakta \1e Ba· 
l'ışı Baltalamakta Olduğu Söyleniyor 

Londn 18 ( A.A) - Lord 
l..otdlad Dt:frettlgl bir makalede 
lıponya'nın 9 dnlet arasında 
IDCln'akld muahedeyi parçala· 
IDakta ~e mak tarkta elbbliğl 
ile mahafua edilmekte olan 
A>.hta baltalamakta bulundugu. 
llQ kaydettikten 10nra tonları 
Y..._kıadm 

111ppaya, Mı~arlde yaptı&ı 

gibi Çin'de de yapacagı emri· 
vaki Anupa'nan kabul edece· 
gıni zannediyor mu? Vaziyetin 
icabettirdJgl tedbirleri mtlnaka· 
ı• dıbl etmek leıtemem. Mo· 
barebe menuubahlı degildir. 
Bununla beraber 9 detlet moa· 

bedelini imza edenler Jıponya'yı 
Çin'd• 1erbeıt bınkmular. jı· 

- SoDa 6 inci ya.de -

lıkler yıptığı tahakkuk etmektedir. ftalya'ya ~elince, Breaner 

hududuna iki kolordu eevkettlğl her ne kadar teeyyOd etmi· 

yorsa da bu hududda bazı tedbirler aldığı zannoluomaktadır. 

İstanbul 19 (Hususi)- Bugiln gelen telgraflara göre, İtalya, 

1911 doğumlu efradı ellAh altına çağırmıştır. Diğer bazı dojom· 

luların da bugftnlerde ılllb 1lt1Da alınacakları kuvvetli görDI· 

mektedlr. 

Yunan gazdelerl ise, Bulgar'ların - Sonu 2 inci yClade _ 

Atatürk 
---···---

Teşekkor 

Ediyor .. 

' Silahların 
Tahdidi 
Konferansı 

Amerika Proje· 

Kurultay Başkanı Bugün 
lzmir'e Geliyorlar. _, _____ _ 

Sayın General Başkan Alsancak is
tasyonunda Karşılanacaktır. -------

Seyahatlerine de•am et· 
mekte olan RelılcQmhur Y tlce 
ATATÜRK'e, C.H.F. viltyet 
idare heyeti baıkana n Yoz. 

gad eaylavı Bay A'fDI Doğan 
tarafın•an İzmlr'Ulerle Fırka· 
lıların bitmez tllkenmez Hy· 
gıları telılzle blldlrilmltti. 

Bftyt'lk Önder, hu ıelelze 
şn tel yazıılle cevab vermlı 

lerdlr: 
- Gösterilen temiz 

duygulara tqekkClr ede-
rim. 

ReielcGmbar 
KamAI AtaUlrk 

sinin Oç Maddesini 
Kabul Etmiştir. 

Ceaene 19 (A.A) - Sllih· 
lann tahdidi konfenmı umumi 
abktm komlteıi Amerika pro· 
jeılnln ıu tlç maddetlnl kabul 

etmlotlr: 
1 - Uluılar karomu mer· 

keılade mukaveıJye tıtlrak 
ıeden hılkumetler mftmeeellle· 
rlndea m(lrekkeb bir daimi 

komisyon teşkil edilecektir. Bu 
komlıyona hlk6metler birer 
mlme11il 'f8 mataha.... ıayta 

edeceklerdir. 
2 - Komlıyon faıla olaıak General KAr.ım ÔV.lp İıparta'da İken 

\... __________ ./ lntlhab edecegt mtıtıbu111ları Btlytlk UJua JC.urultayı bae Dcnlz'U treni uat 17 ,50 de 

Sulh da alabUecektlr. kanı Genenl Kbım Özalp bu Aleancak istasyonuna gelm1t bu· 
S - Daimi komlıyoaun akşam Denl1r'll trenlle ıehrimlze lunacaktır. Sayın baıkan, lıtae· 

ve Harb. umumi kltlbllAI aluılar derne geleceklerdir. Kendilerine, bu yonda Vali General Ktzım Dl· 

Belçika Kralının 
ölilmO ve Bir Sôylev. 

J· .. ıı~u n .• ,h ~kımı l\1 } 1-landio 

Parle, l S (A . A) - Bt:lçika 

kralı hirfnci Alht'rl'irı ö lümü 
yıldönümii münası·hocile Fransa 

başbakanı radyo ile neşredilen 
- Sonu 5 lori ıahlfede -

""\ 
Balkevinde 

Perşembe Gnnn 
Konferans Var 

Ôo6mftzdekl peroembe gtınCl 
eaat 17 de Balkevlnde konfe· 
rena var. Mualllm Bay Rahmi 
öalaban taraf1Ddan verilecek 
olan kooferan11n ruenuo ıu· 

dur: 
(Ttırk gençliğinin hayat ga 

yeıi ne olmalıdır?I 
Bu çok değerli konferaa11 

okurlarımızın ve bllha11a genç· 
lerimlıio dinlemelerini tHalye 

ederi&. 

ğlnln umumi kAdbl tanfından radan birlikte glden uylnlar rlk, mftıtabkem me'fki kuman· 

.!.!~!!~!~~~-·-·-·-·-·-·-·-·-~~~~~~.e!':1.!~.'.~~~:~:.._._·-·-·-·-7- !aıı 3 nctı yftzde -

Yunanistan' da Italya.Aieyııi: 
ne Cereyan Genişliyor .. .. ---------------~-

( 12) Adada örfi idare Var== Atina'da 
ltalya Sefarethanesi Kordon~!Altında. 

Façisl balyan bahriyelileri bir geçit resminde .. 
letanbul, 19 ( Huıoıf ) - lığı, İtalya eefırethaneelnl kur· tamamen kapatılmak tlıere ol-

Atlna'dan bildiriliyor. don altını almıı ve herhangi doğu ye papazlar1n, kısmen 
Yunanlıtan'ın her tarafında bl 1 • wakalauarak tnklf edlldlLl ı 

ı . r eca•uze mAnl olmak için ~ a. er , 
talya aleyhine hır cereyın 11 Elen hDkt1metlne blldlrll ı ı 
baılamııtır Buı gaıeteler 1t l v Ayetlerdeki konsoloıluldarın 1 l h m ıt r. 

. ' a . muhafaza alt1Dda bulondurul· ta ya Olulmeti, 12 ada· 
ya ticaret e1111• için boykouj da örfi idare llAn etmlı ve 
yapılacağını haber veriyorlar. maeını ltzam gelenl~e tamim btıktlmet 1-lerlnt R 'd , .. , oma an 

Atlna dan gelen IOD haber· eylemlıtlr. gelen Hbltlerln uhdeelae nr· 
lere g8re, Elen lçlılerl beku· ltıllmnoa Ram klllıelerlnln mittir. 
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Asya'nın_lsviçresi .. L-T_e_n_v.__a_z_o _D_l\:::!l......_Y_u~m~o_a_ır_n 'ı 
- Knçnk Duyumları 

Afganistan Hem L3tif Bir Yurd, Hem Nafm Ve Tramvay Şirketi Davası Yunan ~ayraklı c. H. F. 

De Zengin Bir Maden Yatağıdır. Bay M. Esad-Bugu·· n Mu··. SefiriÇag"'ırıldı Ocak Heyeti Seçimİ·· 
Bayraklı COmhurlyet 9,P 

KAbfl, ( Hoeoei . SonkAnoo dımanları loletme maearlf ini latan bol, 19 ( Hususi ) _ 
1 

'""' 
Fırkaııı ocağı batkın 1~-

!:::a~ ~e:ı:~ ~::~~:ın;:e~m;~ ~~~ek;et ~:~::;:;: cihetle işle· dafaaSJllJ yapacaktır•• :~:~~;r~:;an~:t::.n::aeı:~~:~ Bay Tevfik Mete, k&tlplll'" 
Bayan Remziye Atagfln, ,.,b 

Pamir yaylaııına kadar dayanan Son yapılan bir istatistiğe mat vermeııl için Yunanlstanın ,..,ına baLkal Bay BOeeyin ,,. 
'd 1 11 d Ankara, 19 (L.ueusi) - Nafıa Bakanlığı Jle tramvay şirketi ., • 

A~ıo :flllı:eel.nl sair kıt'alardıkl göre Afgınl•tan a t yen ma · Ankara eef iri hük6metlnce Ati· çllmlş ve loe başlımışl.ırdı' 
iUkelerle mukıyeae ederseniz, deler ansında 34 komar ma· araııındakl davaya bu~On Ankara'da baılanmıştır. 

1 
d' 

Avropı'da "İevlçre'ye ve Afrl· deni vardır. Sefltktih'on olma· Şirket vekUlerl, mukavelenin mahkemeye mQrac1&tla feshi Ji naya çağt'ı mııtır. Yeni heyete monffıkıyo 
ka'da Hıbeşlstan'a" nlebe( ede· llnde~I petrol madeni K.af lı:aa zımgellrken Nafıa Bakanlığının kendiliğinden feshetmesine itiraz Bir Elen dileriz. 

etmJaler ve sermayenin hflkumetln kararlle lnlçre frangına tah· Budapeşte Hayvan blllr. petrol madenler dereceeJnde kıy · v 8 k d · 
bf d vu ednmtş olduğunu sayıemiolerdtr. an asın a.. S A il Memleketin cenap kısmı Rf'l· metli ve zengin r mı en H· ergisi ıPl yor. 

Bakanlık vekili lzmlr eaylavı Bay Mahmud Eead mGdafaa11nı · ~ 
gfeton çölft ve tozlu çölle garbı yılmaktadır. Kaflrlstın mmta 2 Buçuk Milyonluk Macarfetan'da Budapeşte t'~ 
Bamun bataklığı ve de11tl navlt kHında iki altın madeni ve iki yar!nkl celsede yapacaktır. 

21 1 
d 26 ,.tJ 

v Bir Suiistimal Vardır. rinde martın n en _ __..a 
ile çeullmlştlr. Fakat bu çöllu gnmno madeni vardır. Bunlar· Yüksek Amerika Mahkemesi kadar adrecek olan 44 pr 
a11ılarak Hlndolı:e• silsilesinin dan batka 46 demir, 63 bakır İstanbul, 19 (Bueuei) - Bir h 

1 
t b ... 

v v damızlık ayvan eerg e 
boydan boya katettiği da1ilık: madeni mOhim randıman ver -------•------- Elen ticaret bankHının Pire B L 

1 
ati 

0 Al M ' ı • H kk kında Ziraat a.an ığıD mıntakaya gelince: Afganlstan'ın mekle merof darlar. Ayrıu 10 tın es e esı a }fi• tubeslnde iki buçuk milyon bl bildi 1 l ıfll' 
olanca gGzelllğlle kareılıtılır. kurşun ve on katay madeni drahmilik bir eolietlmal görill· ~~A~:~eglyer mınta~~a:e ;uıJ 

B h f ll t-. mOştftr. Yapılan tahkikat neti· f 
u ara ile A ganlstan ara· mevcu ur. d k • H •• k •• •• v d • ve hayvan almak: fetiyen 

llDda OZUD bir mesafe hudut· Blndukeılerln eteklerinde a 1 ..... ı u munu er ı. r.eelnde, mezkur bankanın mtı · d d tl ,,; 
tlştlrlcilerlo tim 1 en m ra 

lok vaılf~slnl gören Ümmil· sekiz granit, nç slft, 16 kG· dilril ile muavini azledilmiştir. L _..ı. 1 1 
Lool' 

etmeleri ve ~euuı er ne • 
derya'nın birçok lı:ollın Bin· kdrt ve 12 mika madeni mev· K • D ) Y k ld Adliye bu ıullıtlm11lle ılAkadar il 

1 
ı,tıl 

dokeı sllsllesile ona merbut cottor. Bu Hydığımız servet Bu arar Qzerıne o ar o se i ve olanlar hakkında .kanuni takl· jan mdeaadeel ver eceğ 
b 15 b ..] bata ba11lamı11, banka memurla· rllmfıtlr. 

olan Sefldkuh v~ !)fyahkuh'dan mem ılarına az -ıet nört Tahvilat Fiatleri Fazlalaştı. v v 
kopan nehirler tarafından leş· ıomakl taşı, 12 mermer 6 alçı rınıo heptıinl htlcvab eylemiştir. 

kil edilmektedir. Şimalde Pa 2 çinko, 6 şap, 3 nlşadır, 1 Vaşington, 18 (t\.A)- Roy· :bonolarını altın olarak tedlyeel (ki Kadın 
~lr ovaema dayanan Bedahşan alaminyum m\1reklı:ebatı, bir ter ajansı muhabirinden : 14zımgeldlğlne lı:aıar vermekle 

nikel, bir manganez, bir ser· (dam Edı.Jdı·. yaylası eski zamanlardanbed Ytıkeek mahkeme mukavele· beraber yflkeek mahkemenin bu 
kıymetli t111larlle bfttOn ıcunda pantln, dört yakut, bir lıplı d b ki L d 

v lazollt llclvert ta~ ve yirmi ahı terde m6nderlç altın kıy ının apta .ararının a il mahiyette 
'iln almıotır. çakmak tat' madenini llAve et· ne ıoretle kabul edllib edilmi· olmadığını • ilin etmiştir. Bu 

Afganistan aon aera kadar L ı il yecelif hakkındaki kararı bogan ke)flyet hükumet bonolarını me. bımge yor. e 
etrafını çnlren çöllerin orta· Afı f L 1 lb verml•tlr. Ba karar iki kısımdır: bamlJ olanların tedfyatın altın gan etın .. aya tosu t a· v 

llDdl inziva halinde Ve mede• 1 B İ l b L l L 1 1 i d 1 rlle de zengindir. Şimal dağ\a . - uıoı o an o ••&ım o ara. yapı maeı ç n ev et 
niyetten uzak kalmıt bulunu· rıada 8 kıya ıoıo madeni hOkdmeıfn netretmit olduğu ka· aleyhinde bolonmıyıcakları eo· 
yordu. Memlekette son aeır memleketin toz ihtiyacını tat· nuno tanlb mahiyetindedir. retlnde tefdr edilmektedir. Dl· 
zırfındı bOyllk bir faaliyet mln etmektedir. 2 - Federal h6k1lmeti bo- ğer taraftan yOksek mahkeme 
görCUml1t ve Afgan olusu me· Afgan devlet adamları ma· nolarında eğer mevcod lae altın htlktlmetln dolatı kıymetten 
denlyetln bfttftn eserlerine karşı denlerln halı:klle randıman ver· kaydı mutetierdfr. Bu lı:ıaım dOşflrmekte teşlı:llAtı esasiye ka· 
bOyOk bir alAka göıtermeğe meıl ve memleketin endCbtrl· hük1lmet aleyhindedir. nununa muhalif hareket ettiğine 
bışlamıttlr. yallze olmaaı için mufaual bir Karardan ılmdlllk anlaşıldı· ancak bo ytlzden hazine bono· 

Afganlılarda görl11en medeni program hazırlımıılardır. Bu ğına göre, tlrketler altın kay- iarı hamillerinin hiçbir zarara 
faaliyet Uı:tıeat Hhaeında da programın tatbikatı ilerledikçe dile çıkarmış oldukları bonoları uğraşmadığına ve binaenaleyh 
boyak adımlar atmalarına yol Afganistan Aeya'nın göbeğinde Uğıt dolar olarak tediye ede· prim olarak bono hımlllerJne 
ıçmalı:tadır. en ze:ngln ve ea fdl bir fab · bllecelı:leree de federal hftku· hiçbir para nrllmfyectğlne hftk-

Ticaret gOndf'n gOne memle· _r_ı_1ı:_a_y_o_r_d_u_h_alinl1_11_1_ac_a_k_ıı_r.__ metl bonoları altın kaydını ih· metmlştlr. 
lı:etla lehine fnlı:ftaf ediyor. 1911 liler Askere tlva ettikleri takdirde gerek Vaoington, 18 (A.A) - Ydk· 
1932 istaıistilı:lerlnde lthılAt eermaye, gerek falı itibarile sek mahkemenin kararını mev· 
~. 738.000 İngiliz llraeı, ihracat Ç "' f yoz dolara mukabil 169 dolar zuubahfe eden saylav meclfılnio 
ise 2.280.000 lnglllz lirası ola- agırı ı yor.. tızerlnden tediye edileceklerdir. adliye komisyon o başkanı de· 
ralı: g6eteıillyordo. Bu mlkdar - Başı 1 inci eahlfede Bu vaziyete kartı koy•biJmek mlştir lı:I: 
hereene mllli lktıHt lehine te· mdnaeebetfle allAhlanmaeı yaz· için h'llkumetln derhal fcabe· - Dayak müşkG16t hususi 
vazOn etmek şartile çoğalmak· dıkları yazılarda, Bılkıo ıol· den tedbirleri lttlb11 edeceği mukaveleler mee'eleelnde idi. 
tadır. bonon çok kuvvetli olduğunu oGpheılzdlr. Devlet bonoları itini tek bir 

Af 1 ' b L f b ileri ıOrmektedlrler. t" L ı ı hl L l gan atın ın en Oy'lla. t a· Bıı hAldm Hogee 00 beya· HD ım vermea.e z n r .anun a 
ltt •e ihracat mahalli Hindi&· 1et11nbol 19 (Boaosi) - Ha- natta bulunmuştur : hallederiz. 
t d Hl dl 'd be• Kralı, İtalya · Habea vazı. V lngt 18 (A A) 8"' an ır. n atın an sonra ııı· v v - Mahkeme altın tedlyatı aş on . - u· 

raeile Rusya ve İran gelir. lhra· yeti ve aeker toplanması mes'· meneden kanunun makul bir kumet yOkeek mahkeme tara· 
cat, bevglr, yilo, deri, halı, ipek, "lfllertne lemae eden bir bey•· L d fından verilen hiikftm Gzerlne 

J ••Dun olub olma ığı noktası· 
meyvalır, nebati komaılar, tfi· natındı şanları söylemiştir: nın tetklkile meşgul bile olma· yeni hiçbir teşrii tedbir almıya 
tOn ve emeali şeylerdir. Son - Biz yeniden aelı:er topla· mıştır. Çflnk6 mee'ele mOnhı· lüznm olmadığını kararlaıtır· 
zamanlarda memleketin en mil· mıyor ve huna lüzum da gör· mıştır. Htıktimet için ameli 

sıran hflk6metln :böyle bir ka· 
hlm bir servet membaı olacağı mQyoruz. Elimizdeki kuvvet· nuno neşretmlye ealAhlyeti olub alanda bir muvaffakıyet teşkil 
muhakkak gör0n6yor. !erimiz herhangi bir tecav6z6 eden mahkeme kararı dört 

de'e lı:Af ldlr. olmadığı mee'elesidlr. Buna ise 
Hlndokeş'ln henQz lşlenmemlt af yaeet karıtmaz. mohıHfe karşı beı reyle veril· 

l Viyana 19 (A.A) - Selı\· mlştlr o ın yamaçlarında aıırların de· Vatlngton, 18 (A.A) - Hı· · 
hlyettar zevat Afoatorya • Al· Va•lnaten 19 ( A A ) vamınca gizlenmiş kılmış olan •as Ajanıından: v " • • -

binlerce maden damarı Alga· manya hududunda Bavyera Y61ı:eelı: mahkeme altın ka· Yflkeek divan kongrenin parayı 
J kıt'alarJnın bareketl"rl 1--'ı:ı ol· tanzim için L non y y 

D etaıı'a yakın bir Jatlkbılde "1 yıdları hakkındaki kararında •a apmı a 
bir Nnayl memleketi olmaya doğu gibi İtalya kuvvetlerinin hftkumetln ve parlimentonun eellhlyetl olduğu lehine karar 
davet ediyor. Bu madenler mQ. Br.,nner'delı:I ıeferberllğl için hoıosi mukavelelerle altın kay· vermiştir. Ytıkeek divanın ka-

de hiçbir mahlmıtı ıııhib ol· rarı beyaz e"'de h:ı. Lft tin tenenl ve çok zengindir. Be· dını htılı:tımeflz kılmaya tetkilltı " u• me 
dabşan'ın LAl'l yanında, Kaf I· madıklarını ıöylemlılerdlr. eeaılye kanonunun aalAblyetlerl tam bit zaferi olarak kareılan· 

, Napoll 18 (A.A) - Bogan mı•tır Tlatın ın Yeşem ve Serpentlnl olduğu, fakat devletin akdet· v • 
ıaat 12 de 200 ton harb mal· B R it B l M ve Yakut Ruble'I Sef ltkuh'on mit olduğu iatllı:r11lardı ve ha· ay uzve ' 0 ' ongen· 
zemeıl ve katır yalı:lfl Ganı' ta• Kom f 1 · d petrol kuyuları mukabilinde zlnenln gfrltmlt bulunduğu 'te· ' m og 8 ve ayan an 

Hfndokeş'in maden lı:ömflr vapuru ile Eritre'ye hareket ahhftdlere altın kayc ını hO· Robenson ile uzun uzadıya 
eden milisler halk tarafından ö 6 t-kt hl b" ld f ocakları görOlOr. Denilebilir ki, kftmefiı bırakamıyacıklarını tes· g r ş u en sonra ç ır ar 
alkıılınmı•tır. .. L • t dbl lhtl 1 lnt'ının her lı:arıt toprt~ı altın v bit etmiştir. Mahkeme bu lı:a · .e .. anunı e re yıç 0 · 

definesidir. Kadınlara rarı doların d6şmeel Dzerlne madığına kırar vermiştir. 
Hakumet muhtelif maden· zarara oğrıyan dört boeuei şa· V•şlngton, 19 (A.A) - Bay 

Rey H akkl Rozvelt altın kaydı hakkındaki 
lerln lşleıilmesi için bOyl!k • • hıs tarafından devlet aleyhine 

lı:arardın memnuniyetini bil· 
gayret urfetmektedlr. Reaya· logiliz Kadınları ikame olunan dua neticesinde dlrmtttlr. Bay Morgentav da 
dın, İnglltere'den getirilmiş vermiştir. Mahkemenin bu kı· çok memnun olduğunu söyle· 
olan maden mütahaaeıeluı mal· Ve Belediye Seçimi.. rarı üzerine dolar yfllı:eelmlt mittir. 

yetlerlnde yeni yetişen Afgan Londra, 19 (A.A) - Kadın· ve tıbvllAt iki puvan birden Nevyork. 19 (A.A) _ Altın 
mQhendhleri olduğu halde Hin· lara rey halı:lı:ı verilmesi için fırlamıştır. Amerikan devlet kaydı hakkında yillı:eek divanda 
dokeş'ln esrarını meydana çı · ulusal birlik başkanı Dtıtez eenedatı ftzerlnde umumiyetle verilen karar esham boreımnda 
karmıya çalışıyorlu. Göeterilen Raefogl ~treffne verilen bir muamele çok canh o)muıtor. bOyflk bir yillı:eelmeye eebeb 
himmet o kadar bGyükUlr ki, ziyafette birliğin) ııyeeinln ka· Hoıuai eıham ftıertnde lıe olmuştur. Fakat Eatış yapılan 
pek lı:ıeı bir mQddet zarfında dınlara belediye seçiminde rey muamele gevtektlr. k4rları elde edildikten ıonra 

571 maden ocağı tetkik edil· vermek hakkının temini oldu· Vıelngton1 18 (A.A) - Yftk· borsa bir dolardan dört dolara 
mlı ve baalardın 299 u raa· Aua aöylemlfdr. aek mahkeme btlkametln kendi kadar giden blr ylbelme ile 

BerJfn, 18 ( A.A ) - Lehli 
caeoe Sonovskl'oln muhakemesi 
neticesinde ölftm cezasını mah· 
kum olan Antta Yonberg ile 
Reoate Fon Nıtzemern lsmlu· 
deki iki kadın bugün idam 
edilmişlerdir. 

Asansörcüler 
Grevi Bitti .. 

Nevyork 18 ( ı\.A) - Asın· 
ıarcftler grevi Lagoardla bele· 
diye başkanı ile yapılan on· 
sekiz saatlik görftşmelerden 

sonra bhmtştlr. 

kapanmıştır. .Buğday ve pamuk 
piyasaları yiilı:eelmlştlr. 

Vıoington, 19 (A.A) - Yıl · 

ce divanın kararı altın kaydını 
f htlva eden devlet taahhütle· 
rlnln gene ahın olarak yahut 
kt ahın kıymetine g6re ifası 

lazımgele.ceğlnl beyanla beraber 
ahın ıenedl hamillerinin ala· 
caklarını altın olarak ödemek 
üzere devlete karşı dava aça. 
bilmek için kanuni hiçbir va· 
eıtaya malik bulunmadıklarını 

il4ve ediyor. Bu karar böyle 
altın kaydının devlet taahhüt· 
(erinden bile llgaııını fillen te· 
yld ediyor dP.mektlr. 

Bütftn mali ve ticari maha
f H hunun B. Ruzveh'in elya· 
sası lçf n en bOyftk bir zafer 
teşkil ettiğini söyllyorlar. 

Başkan Çarlee lvane Blyoı 
hususi mukavelelerden altın 

lı:aydıoın ilgası keyf fyetlnln 
kanuni oldoğnno, zira para bas· 
mak ve paranın kıymetini tan· 
zim ve tedbll etmek .kongrenla 
hakları c6mleslnden balondu
ğono !öylemletfr. Bu suretle 
hoıoei ıahısların kendi arala· 
rındakl davaları mesmu değil· 
dir. Diğer cihetten hGkumetln 
kendi taahhütlerini ifa etme-
meye hakkı yoktur. Ancak hu· 
ıuai eşhasın hüki>.mete kartı 
iddiaları da dinlenmez. Çdnkft 
onların kıymetten dftşflrOlmeelle 
altının ulueıllaştırılmaeı mem· 
leketl yeni bir ökonomllı: le· 

mel Qzerlne oturtmuştur. 

Baş miiddelumomi Kummlo· 
gls memnunluk gö!termektedlr. 
Mumaileyh hftktimetln noktıi 
nazarına muhalif bir kararın 
omomi ve hususi borçlar tuta· 
rını birden 60 mtlyar dolar 
yfllı:eelteceği hazineyi 2 buçuk 
milyarlık bir zarara sokacağı 
ve devlet borçlarını on milyar· 
dan fasla artuacı~ı keyf f yeti 
berinde ıınr etmltdr. 

Yunanistan 'ın 
Borçları. 
Elen Siyasal Meh~ 

Jiode Omidsizlik 
İstanbul, 19 (Boıoai)-~ 

ra'da, Elen Maliye Bakını f'1 
Pezmazoğlo ile lnglltue ~ 
yecilerl araeındı başbyan ; 
rlci borçlar mftzakerelerl, 
Pezmazoğlo'nun son cevabı ol 
rlne durmottor. Elen M•~ 
Bakanı; mfizakerelerin, boO 
sonra elyaııal yoldan yflraytll 
ğlol hftlı:um~te blldlrmlı 

Parlı'e hareket etmiştir. ti 
Elen ıılyaeal mebaf Uind;..,ı 

ynzden Gmldalsllk: • bıtg 

mittir. 

Bir ilim 
Heyeti .. 
Amerika'ya Yeni 
Topraklar Kazandı~ 

Dondeln, 18 (A.A) - _,
ile riyaseti ıltındıtl sefer tıJ 
yetinin birçok ilyeltrl bu 81 ' 

Yakkob Rappert vapuru 
buraya gelmişlerdir. Byrd ~ 
gof Vhalesdekl ikameti iJ' 
sında Amerlka'nın cenup kO 
arazisindeki miletemlekele~ 
lk:fyüz blo mil murabbaı ',,1 
Uı\ve etmiştir. Yapılın eefı 

1
, 

nüfusça zayiat olmamıttır . ., 
kob Rakper boraya e• tJı' 
tahmin edllmlt olan tıri 

1
, 

iki gftn evvel gelmiotlr. cC' 
pordakllerln cilmleel &1hb;_, 
dir. Yalnız bazılarının yft~ _.,, 
çekilen mihnet ve meşakP"" 
rlo alAiml görQnmelı:tedfr .. 1' 

Byrd ile arkadaoları ..... 

doğru yeni bir keşif ıtfer:;, 
pacaklar ve sonra Valpar•O' 
gideceklerdir. Byrd yarın ,ı' 

landa giderek cuma gtınO ; 
ya gelmesi mukarrer olıD 
ceefne mtılAkl olacaktır. 

Vilayet 
Kongresinde •. 

Adana 19 (A.A) - \fil~ 
kongresi kazalardan geleO '1 
me881llerln iştlraklle dilO ti"' 
mışt•r. VUAyet idare beye '1 
yıllık çılıtm• rıporunoD ,;, 
lenm.,ıl ve ittifakla kıbol ~ 
mealnden sonra enc4111 ~ 
eeçllmlı ve Atatflrk.'e bO f' 
lerlmize Hygı tel yazılıfl ti 
zılmıeına karar verllmfe f~~ 
gfto saat 15 te tekrar sopP:,J 
mak ftıere içti maa 
verllmltllr. 



lllllllUW 20 ŞU BAT Jllllllllllf 1111, 1 il ili ili ili ..... illi ili il""""'"'' 1 illliilli ili il'"'' ..... nııAıl!ı~ı x D 2.1.EJ .... m'iiiilhilhlliliiii """""' 11111 ilhiLiiiilil """'"""il ....... 1 ıı.mıı.ın.lffr..JJDll!.JL.~:.~~~~ ... n..:.m 
ad·;·;i;"Ş;bi;~"M'~'~üsi 1\ at ( G lÜl ifil lÜ ifil ş a ır cd lY y ~ m o a ır o 

1 l 
iyyen istifa Etmiyecek. işaretler "'Kok Fiatlerinde lhtikii;-Birh:ci Ic;a 

ödemiş Belediye Daimi Encümeni Tttrkiye'ye Yapanl._"'ra Ceza Var". Dairesi Dardır .. 
a 1zmtr blrlnci icra dalreeinla 

üyes ~nden 8 .. Muharrem'in Mektubu Seyyah - çok dar olduğu, ballun •e .. u. 

~~~~~~-&:Jlı~~~~~~-

Ödemlş belediye daimi en· lerımız11 yükledikleri memleket Ç k k 1 • 8 k ( " E • Ü • D T katlarm lelerlnl takip ..,demfl· e me çın... a an ıgın mrı zerıne ün ilr· ı dikleri bildlrlllyor "" icra dıt · 
cümeol fiyealnden Bay Mubar lelerlnl bOtün müşkülAtları ik· 

rem Baran'dan dün aşağıdaki tlham ederek Beve seve başara 
IDektubu aldık: cağız. 

Yeni Asır gazetesinin 19 ·2 · Belediye iiyeHğloe seçilen 

935 tarih, 8868 sayılı ntieha· 24 asil 24 yedek aza arkadaş· 
~ında Ödemiş beJedfyesfne temas lar 17,000 küsur oüfosun · 

eden yazılarmı hayret ve tecs · Beş on şahıs müstesna · arzu 

eürJe okudum. ettiği sevfmli arkodaşlurdır. 
Temiz ve asil ruhlu Ödemle (Memlekette birçok yüksek n 

halkının ltlmedıua mazhar ola· orra tahsllltler dururken bugün 

rak dört sene müddetle hakkı· aralarında reis olacak liyakatte 

mızda gösterdikleri bu kıymetli tahsil tıehlbi olmıyao belediye 

teveccühlerine ne şekilde 14· azalarının toptan istifa edeceği) 

zunsa o şeklide hürmetle mu· gibi mılı esası olmıyan şaylalan 

kabele etmeyi azmeden bizler, çıkarmak halkın pek yetinde 

sevimli seçmenlerJmlzln omuz· olarak teveccühüne mazhar 

- olarak seçilen belediye fiyesl 

lngilterede arkadaşlarıma \le dolayıelle ODU 

seçen Ödemiş halkına bir tAriz-

Boyük Bl•r dlr, bir hakarettir. Bunıı bir 
belediye ü f!Bf eıfatile k~ndl 

K Ş• k • hesabıma reddediyorum. 
ömür 1 r etı Ödemiş belediye üyeleri ara· 

Londra 18 (A.A) - Oeleh sanda bugfinfin icablarlle here· 

Assoclated Colllerles ile Poksel let edect!k kudret ve kabili · 
Oof frln Teemcol ştrketlerlnln yette birçok tahsil görmüş te· 

hlrleşmeslle vucoda gelecek mlz arkadaşlar vardır. Binaen · 

teşekkül !ngiltcre'nln eo mü· aleyh Ödemiş belediye üyeleri 

him kömür mile sesesl olacaktır. kat'lyyeo istifa etmiyecek ve 

Adı geçen bu Jki şirketin yıllık gl!ne kat'iyyen harlç?t>n ken· 

kômür sürümü 11 milyon dilerlne hlr ba~kan aram~ya: 
tondan ve gene yıllık kömür caktır . Gün-ü gelince fırkamı· 
istihsal kiblliyett 20 mllyon zm nlzamatına ve onun yük· 

tondun fazladır. Bunların sat· eek buyruğuna bilikaydfişart 
tıkları kömür bas aten vapur· bağlı olarak kendi içinden bir 

larda kullanılmaktadır. 

24 Saatte 

Hava Durumu 
24 Saat içinde Nere
lere Yağmur Yağdı? 

arkadaşı ba~kan olarak seçe · 

cektlr. ;/,ateu bu hak onundur. 
Barlc;te 01.ülen vatandaşlarıma, 

hemşerilerlme müsterih olma · 

larıoı tavsiye ve rica ederim. 
Ödemiş belediye daimi 

encümen üyesinden 

Muharrem Baran 

• 
Diiliin . ac-un ulusları, ülkele· 

rine seyyah çekebilmek için, el· 
terinden geleni geri koymuyorlar. 
Bu uğurda durmadan 1,-111ıoan ulus
lar arasında çok zengin olanları 

da vardır. Bunlar, zenginliklerine 
güvenerek, seyyah çekmek işlerini 
asili ihmııl etmiyorlar. Biliyorlar 
ki, kendilerini zengin eden @e• 
hel.ılerdcn biri de, illkelt'rine akın 
eden seyyahlardır. 

Yurdu seyyah çekebilmek için 
yııpılmaeı gereken i~ler heJlidir 
ve bu, heryerde birdir. Seyyah, 
her~cyden önce t'ğlenecek, rahat 
edecek yer ister. Görülecek, tet· 

kik €dilecek yerler ikinci dere. 
cede kalırlar. Acunda bir eei bu. 
lunmıyan güzel manzaralı, asan. 
ôtikası zengin bir ülke gözönüne 
getiriniz. Öyle Lir ulke ki, herşeyi 
olmamna ra~men ne yatıla<'.ak 
bir oteli, ne egtenecek bir yeri 
\'nr. Bu ülkenin eabibleri. istedik· 
lcri kadar, seyyah gelecek diye 
bekliyenler. Yanılıb da gelen oha 
bile, bir kere gelir, bir dnha 
gelmez. 

İşte, hunun içindir ki, aeyyah 
çekmek iı;ti} en Vf'. bunda muvaf· 
fak olan ııluelar, hrr~eyden önce, 
seyyahların ieıirnhatini, t'ğlence. 

sini, daha kısası: Adamca yafa· 
manın cartlanoı gözöniine geti1'e• 
rek o yolda hareket eımi~ler ve 
ne yapmak liz1mse hepsini yap· 
mışlardn. Bunlnr yapıldıktan son. 
radır ki, eeyyah heklenebilir. Yok
sa, plajlara, kaplıcalara, asaniti· 
kaya ve daha birçok ulusal var. 
lıklara güveı:erek seyyah gelecek 
diye beklcnilirse, hayal pevinde 
koşıı1oıu~ olur. 

'!'ürk ülkesi, yeryüzünün cen· 
netidir. Acunun hiçbir yedode, 
Türk ülkileü kadar güzel, lBtif, 
şirin, havası, suyu mükemmel, 
tabiatin bütün lütüflerine ınazbar 
olmu' bir memleket yoktur. Ne Ankara, 18 (A.A) - Ziraat 

Vekliletl meteoroloji enstitü · 

snnden alınan mahimıta göre 

Bon 24 saat içinde cenup Ana· 

dolusu He orta Anadolu'nun 

Konya çevresi ve doğu Anado 

Ju'nun Erzurum çevresi yağışlı 
geçmiştir. 

Kurultay Baş- aranırsa bizde vardır. Böyle bir 
ülke, {seyyah için ideal bir ge· 

Yağış cenup Anadolo'eunda 

Yıtğmur diğer yerlerde kar ~ek · 

llndedlr. En fazla ya~mnr. Si · 
Verckte 33 milimetre ölçülmüş· 

IOr. Diğer yerlerde yağış ruik· 

tarı 1 UA 13 milimetre arc· 
eındadır. 

Trakya ve Ege mıntakolc· 
rlle cenup Anadolusunda ve 

l\aradeniz kıyıl ımnda en düşfik 
SUhuneı -derer.elerl gece sıfırın 
<ıauınde 1 ile 8 derece arasında 
kaydedilmiştir. Eo dilşfik sulu:;. 

ilet sıfırın altında olmak Qzere 

Kaıs'ta 13, Afyon'da 9, Ço· 

rurn'da 5 derecedir. Eo yüksek 

ııcaklık Antalya, Adana ve 

Oörtyol'da sıfırın 6st0nde 16 
derece kaydedilmiştir. 

Ankara'da bugnn saat 14 de 

hava sıcaklığı eıfırm OstOnde 

4 derece kayded!lmlştlr. 

Alnıanya ve 
lngiltere'de 

l~ndra 18 (A.A) - Hafta 

tattllnde lngiltere'de pek §id· 

detU bir fırtına olmuştur. Rnz:

gı\r bazı yerlerde saatte 70 
milden fazla bir sOr'atte es· 

iniştir. Fırtma ile beraber tu. 

fanı andıran yağmurlar ya11. 
Qı c 

ıştır. Bazı ovaları su basmış · 

tır. Yağmur ve fırtına denizde 

le karada zararlara sebeb ol· 
tnuetur. 

Arneterdam, 18 ( A.A ) 

k 8 zinti ve tetkik yeridir. Bunu biz 
anı ugün değil, )Urdumuzu ziyaret eden 

yab1tncılar söylüyorlar. 
Izmir'e Geliyor.. o halde, biz, niçin yurdu· 

--•••• ..... ____ muza ıeyyab çekemiyelim? Tabia· 
_ Ba~ı 1 inci yüzde - tin bertürlü zenginliklerine sahih 

olan bir dikenin, acunun herye· 
danı, C.B.F. başkanı Yozgad rinden fazla seyyah memleketi ol· 
saylavı Bay Avni Doğan, şehri ması gayet tabiidir. Bu işteki ek· 

mizdekl eaylavlar, belediye bae aildcrimizi biliyoruz. Seyyablann 
kanı doktor Bay Behçet Uz, yatmasına clveri~ll oteller, eğlence 

yerleri ve saire ~ ltızımolduğu a~i· 
daire mOdürlerl ve muhtelif kardır. Turiııg kulübdcn eonra, 
te~ekkfiller mensupları tarafın Türkofis'in de bu mühim mem• 

dan karşılanacaklardır. leket i~ile me~gul oldıı~unn gö· 

Evelce de yazdığımız gibi, rüyoruz. 

O b d Dize kalırsa, belediyeler Je Gen,.rnl Kıizım zalp ura an 
, bot durmamalıdırlar. Turing ku· 

intihap daireleri olan Behkesiı'e Jüb, Türkofis bu iş üzerinde ça· 

gldf!cekler ve orada da birkaç lışırlarken, belediyeler de kendi· 

gOn kaldıktan sonra Ankara'ya lerintt düşen vazifeleri yopmıya 
döneceklerdir. gayret etmeliclirler. Kaldı ki, ıey· 

yah çekmek belediyelerin en baeıa 
An:alya 19 (A.A) - Büyük gelen vazifelerinden Liridir. Böyle 

Ulus Kurultayı başkanı General el birliği ediline, çok ı;.ekmeden 
Kazım Özalp iiç gfhılük ko Türki) e'yi en güzel bir seyyah 

nukloktan sonra kentimizden memleketi haline koymıya mu• 
vaffak oluruz. lltt: 

ayrılmıştır. Sayın başkan ho· \. ____________ ..) 

doda kadar uı!iurlanınış, kent· 

tı oı· kı·ıı· Suiistimali ten ayrılırken halk ve okullar 

tarafından selAmlanmıştır. T hk.k s· . --------- a ı atı ıtıyor 
Şiddetli bfr fırtına birçok ka· 

zalara eebcb olmuştur. Ölen 5 

lı.lşlden üçü boğulmuştur. Ay· 

rıca birçok yaralı vard,r. Ge· 

miler limanlarda kalaııştır. iki 

çın kulesi yıkılmıştır. 

Berllu, 18 (A.A) - Otomo· 

bil sergisinin kapısındaki 23 

metrelik: ışıklı kule fırtınadan 
devrUmlştlr. Y aralıman yoktur· 

Başka yerde yıkılan bir r.v 

itfaiye neferlerinden bir kişiyi 
ölddrmilşUlr. Lsypzlg de birçok 

bBBıtrat olmuş ve bir elektirlk 

direği sokağa düşmOştilr. 

Dikili l\luhaeebei huıusiye 

sullstlmalt hakkında ,ehrlmiz 

Qçüocü sorgu hak.i mllğl tara · 

fından yapılmakta olan tahkl· 

kat yakında bitecektir. Besab· 

ların tetkiki için çalıetırılan 

vnkuf ehil; tetkiklerini bitir· 

mlşlerdlr. Btr iki gtın içinde 

raporlarını hazırlıyarak aorgu 

hAkimllğine vereceklerdir. On· 

dan sonra hAklmllkce suçla 

alAkaları bulunanların lstlcnb· 

larına bışlanıcaklır. 

kofis'te Toplantı Yapıldı . 
Ankara, 18 (A. A) - Ôko

noml bakanlığı fetanhul ve İz 
mir valiJerlne telgraf lı birer 

tebliğ göndererek kok flatl4'· 

rinde lhtlkAr yapıldığı hakkın 

da karşılaştığı şlk&yr.t ler ilzc 

rlne yaptırdığı tahkikat netice

sinde veril kokların fabrika 
J 

teslimi toptan tonu e:ıo:oml 16 
baçuk ~e perakende IS buçuk 
vr. muayyen evsafı haiz Alman 

kokhırının da 1etanbul antrepo 

ıesHml tonu 2 t buçuk liradan 

fazlaya eııtılmamuı. beş ton ve 

dsha yukarı alış veri~lerlu top 
tan ve daha sşıığımn perakf!nde 

sayılmH• lüzumunu ve memur· 

lar kooperatif inde lstanhul'da 

Alman koklarının yukarıdaki 

f Jate satmaga başladığını bil 

dlrnılştir. 

Ökoııoml Bakanlığı bu reb· 

llğde aksi surette hareket ede· 

cekler hakkında 191 :-ı numa 

ralı kanunun cezai hOkGmlertnl 

tatbik ve yerli kok ftr.erlne 

m~vzu himayenin kaldırılaca 

ğını da llhe f'tmektedir. 
• • • 

Ükonoml tıaksnlığındıo vf . 

lıiyt't~ gelen yukarıdaki emir 

üzerine don ögteden sonra 

Türkof la mtldürlftğftode vali 

General KAzım Dldk'fn bat 

kanlığında toplanh yapılmışhr. 

Toplentıda eehrlnılzdeld kok 

kömtirü eatan tacirin de bu· 

lunmuştur. 

Yerlf kok k ijmftrıl f latlert 

ilzerlnde lhtlkAr yapılıp yapıl 
madı~ı bakkınrla görüşülınOt 

ve toplantı iki eaıt ıürmftotür. 
Kok eatan tacirlt.r; lhıf~Ar ol · 

mırlığmı söylemlılerdir. VilA· 

yerçe tetkikata dnam edile· 

cektlr. 

lzmir Asaı~ıatika l\'Juhib
ler Kurumu Kongresi .. 

Kongre için Hazırlanan RapQrda 5 
Yılda l' apılan işler Anlatılıyor .. 
İzmir vt bavaliei lharıatlka 

muhipleri cemiyeti kongresi ya 
kında toplanacaktır. Kongre 

için crmiyelln beo yıllık icraatı 

hakkında bir rapor hazırlanmak 

tadn. Beş yıllık plAnçoya göre 

cemiyet beş yılda (9958) liralık 
gelir temlo etmiş n tılktı uğ 

randa bu paranın 9760 lfrBl!ı 

barcanmıetır. ŞlmdJye kadar 

Ege mıntakasındakl ~ski eser· 

lere ve harabelere dair baelı · 

r lan eserlerin miktarı 21 dlr. 

Bunlar Türkçe (lzrofr mOzesl 

rehberi, Efezfts Ayeauluğ rebbnl, 

Bergama tarihi ve rehberi, küçOk 

Aaya'da şehirler, lzmlr hakkında 
tetkikat, Sard bıırahelerl ve 

Ballkernııs ~ Bodrum "", lzmir 

milzutıin yeni rehbed, Trun 

barabeltrl, Akalar, Hitit impı 

ratorluğu konferansı, İzmit reb 

beri "300 Sıthlfe ve 180 re· 

simli,,, yeni Efee rehber!, Ber· 

gama rehberi, 1zmlr paooram1111, 

Navlohon), Fra::ıeızça olarak da 

(lzmir mfizeel rehberi, yenl 

Ef,.s rehberi, lzmir müı~elnhı 

yeni ıelıbr.rl, Bergama r.ehberl, 

İzmir panoram11ı, İzmir rehberi) 

ve İngilizce olmak üzere (Ber

gama rehberi, Efes rehberi adın· 

dıkt eserlerdir. 

Bu kltablar her taraf ta bO· 

yftk bağlantı uyandırmış, bllUin 

bilyüklerlmlze, mOıelerlmize, 

ılış memlekııtlerdekf Turlıt 

m0e88eaelerint gôoderllmto ve 

faldelerl neticelerinden olmak 

Ozere şehrimize toplu halde 

aeyyah l el mi ye başlamıştır. Bu 

yıl daha çok aeyy11h geleceği 

tahmin edilmektedir. Maarif 

Bakanlığı eserlerin basımında 

bftyflk yardımlarda holonmoe 

ve bunlardan birçoğunu salın 

almıştır. 

Cemiyetin elinde bugft.n 5765 
Iha değerinde 21298 clld ki· 
tıb vardır. 

Raporda lımlr milzeeinin 

mükemmel bir düzene girdiği 

NamazgAhtaki hafrlyatrn genlt · 
letflerek çok 1.eoglo bir hara 
benin meydana çıktığı, Derga 

ma'da cemiyetin de teşebbilıolle 
gOzel ve modern bir müze 

binHı yaptır.ldığı, herıürlü 

kooförfl ihtiva eden bir de 

"İJlmevl.w loşa edilmekle ol 

doğu, Bergama akropolftne 
~iden eost'oln ioşHındac sonra 

Bergama şehrinin pekçok: eey. 
yahı çekeceği blldirllmektı-, 

cewlyetln mokteblerdekl fakir 

talebeye yardımlarda bulunmak

ta olduğu, kendi para&il~ iki 
talebeyi y6keek iki mektebde 

okutmakta bolundnğo do ilive 
edilmektedir. Kongrede; ntzım 

namede zamana uygun buı 

de.ğiştldlkler yapılııceğı da ha 

bP.r alınmıetır. 

Al{ deniz 
Mes'elesilçin 
Ne Diyorlar? .. 

Madrld 18 (A. t\) - Geze · 
teler Akdeniz uıes'elesi hak· 

kında bftyOk bir alAka gö;,ter 
mekte devam ediyorlar. A. B. 

C. gazete!!lnde bay Perez Ka· 
ballero ef kArı nmumlyeden 

ispanya, lo~lltere, ltalyı •c 

Fran81 arasında ıamlmJ bir 
anlaşmanın IOzomunı inanan 

dlplomaetnln ~ayretlerlnl lef · 
vlk et'Detfnl lıtemektf'!dir. 

Ahora gazetesi bngtınkil VI\· 

ılyet lle diğer milletlerin de· 

nlz konetlerint gölgede hıra· 
kacak ç1ılıcmanın saç1Da olaca· 
ğını aöylemeluedlr. 

El Debate 1ıpanya'oın yap· 

mığa çalıemısı icıb eden deni• 
programını göeterly•>r. Bu ga · 

zete lepanya'ınn dletıbahrllerlnl 
takviye etmesi ye ikinci derecede 
Qeler yapmaeı lAzım geldiğini 

bildiriyor. Bu programın tat· 
biki bOdcenln yQzde . 4 ftne 

muıdlldlr. 

resinin dahı mftıah bir binaye 

kaldmlmHı bteolyor. Cfimbu 

rlyet Müddelumomlli~lnln bu 

lfle meşgul olacağı tabiidir. ----····---
llazine 

Romanya Ha .. 
zineyi Ah yor ... 

Hüluet. 19 ( A.A ) - Hl17 
eencelnde A •tııturya - Macar 

kuvvetlf'ri ilcrlerk~n Ruıya'da 
eaklanmıe olao Romanya bHi· 
neılntn iıdeel fçln Sovyetlule 

yapılan müzak,.re Romanya"n 

rnt!mnun eder.ek ıurette n~ttce· 
lr.nmlştlr. Hu haıloe Romanya 

UluPal bankasının içinde altın 
bulunan J 000 aded ıandıkla 

birkaç büyük ailenin elmHları, 

me~bur Oıtadlan aid tablolar, 

kıymetli evrak ve nılkalardan 

ibarettir. 

Sovyet Ruıya handan bıtka 

Çarlar tarafından y•ptırılmıt 
olan Bok.ret kllheıint de Ro· 

manya'ya hırıkmalı:tadır. Otnl 
merufm orada Romen ltıanlle 

yapılacaktır. 

Zelzele 
Halk Korkudan 

Kırlara Çıktı. 
Sofy•, 18 (AA) - Bu ... 

bab ııaat S.45 de merkui Sof 

ya'ya 220 kilometre uzaklıkta 

bir zelzele hluedllmhtir. Zelze· 

le cenup Bulgurl&tın'daki Ro· 

doplan mınhka1111da daha ka•· 
.etli hlHedllmlotlr. 

Seltnik, 18 (A.A) - Bu ıa· 
hah Balkldlk eiblcezlreıloJe 12 
Baolye aftreo olddetli bir zelıe· 
Je olma, Ud ev yıkılmıetır. in· 

ıaııca ıayfst olduğuna riatr bir 

habn yokfur. Halk 1932 de 

olduğu r,lbl eTlnin yıkılml!ın· 
dan korkarnk lurluıia otur 
maktadır. 

Portekiz' ne 
Cnmhar Reisliği 
Seçim ve N etiee .. 

Lizbon, 18 (A.A) - Reyle· 
rin yüzde doke&nı HDne'd.II 'I· 
~inn ~öre, General Karmor .ı;• 
verilmiştir. lntlbıb f'ftlfrname

einde l'eyler!n tasnifi için blz 

aylık bir mQblet vardı-!'. F•t ... t 
THllon rnahimat fO . Arıdat:• 

netlcf'yl t<'yld etm~ktedlr. 

G«-neul Karmana 8 ıeoe 
cfimhu:r re,sll~indrn tekrar 7 

sendik bir devre için eeçilmit 

bulunmaktadır. 

ŞUBAT 
1935 
Kaaım 
105 

20 1935 
Go. 

28 

Çarşamba 
Arabi 1353 Rn1Dl 1350 
15 Zllbde 7 Şubat 

E"Ykat Eaanı Vaaad 
Gdnet 1,0, 6~54 
Öğle 6,41 12,28 
Wndl 9,:38 15,25 
Aktam 12 17,47 
Yataı 1,31 19,17 
İIDHk ll,26 6,12 
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Sarını sak 
erdleı-e 

evadır •. ---···----
-5 -

Çof'uklnr çiçeklerin perisinin 
yananda düzgün bir sıra giide· 

ı t k habçeyl rlolnştrlttrken, tkl 
lorıımao edr ğacile bölünmüş 

fil"bze behç·sl sınırına gf'lmi~ 

lerdi Kfit;ük inci, ycmPklere 

kar•şıncn pı:k ll'zzetll olub ela 
j:!;Öruııü rdtı e~hnlf dçt•lt lnden 
çıkış biç tc lıoş olmıyan Lu 
Y"'~llllkler kı:tşıeında yuzunu 
ekşitti. Kendi kendine: 

Bunların blk4yelerlnl 
öğrenmiye ttlç te dcğmn, dedi. 
Fakat Eröz deha meraklı çıktı. 
Tane earmıeakları göetererek: 

- Acaba bunların da bir 
htkdyeleri var mıdır? Diye 
Bordo? 

lncl iğrenerek: 
- Aman, dedi, sarmHak 

fena kokar. 
Ev sahibi olın geoç bahçı· 

ven çocukları dinliyordu, on· 
lara doğru döndü: 

- Sarmıeağı söğmeylnlır.: kQ· 
çüklerlm, dedi, bakın ılze bu 
çelimsiz buldoğoouz küçftc6k 
şeyin ne büyük yararlıklar do· 
~orduğunu vaktlle geçmiş bir 
olandan anlatayım: 

- ( Sarmısak, Fran11a'nın 

Marsllye kentinde " 1729,, yı· 
lında salgın halinde bulanan 
Veba hastalığı sıralarında ön 
saldı. 

Bu korkunç aolgın koca kent 
içinde bulaştırmadık yer bara"· 
mamış, böylece de her gün bir· 
kaç kişiyi kırıp geçlrmeğe bao 
lamıştı . 

Ko koca kentin en büytık 

ulue adamları doktorlarla baş · 

başa vererek bu ple hastılığa 

bir çare düşfinftyorlardı. Fakat 
işte gQaıler birbirlerini kovalı· 
yor, onlar, htl4 blrşey bulamı· 
yorlar, bulaşma sırası kendile 
rlne de geleceğini görerek, dft· 
şOnerek üzülüp duruyorlardı. 

Derken, tam bu sıralarda, 

yabancı diyarlardan Marsllya'ya 
dört hırsız gelmiş, en çok hae· 
1aeı bulunan evlere sataşarak 

ne bulurlarsa soymağa başlamıo· 
lardı. Canlarının kayı:;ueoyla 

çırpınan zavallı hastaları bir de 
çapulcu dertli ile uğraşmak bile 
bütün bitiriyordu. 

Yalnız şaşılacak blrşey vardı. 

Korkunç veba aalgını bütün 
olusu kasıb kavurduğu, yanına 
her sokul nı amnn dedirtme· 
den devirdi ğl hılde işte bir 
ay yakın bir zamandanberi 
soygonculuk işUo yaadanyana 
ko uşan hırsızlera blrşeyclk 

olmuyordu. Fakat blrgün hır· 

sızlar yakayı ele vermişlerdi. 

Bu kadar kôtü işlerle uğraşan 

hı adamı rın euçlarını devlet 
yasaları bağışlemıyor, hepsinin 
hepsinin birden öldflrillmelerlnl 
buyuruyordu. 

Artık sonlarının geldiğinden 

çok korkan dört bıreızın en 
b6yfiğ0ofin kurtulabilmek. ftml· 
dile aklına blrşey geldi. Bir· 
kaç güodenberl kısıldıkları 

damın bekçilerine yalvardı: 
- Beni b!rnz hAkimln önfi· 

ne çıkartın, bir ıöyllyeceğlm 

var .. 
Dedi. Dilediği eon dilektir, 

dJye yopılıp ta htklmto önftne 
çıkarılınca, hAklm: 

- Söyllyeceğln ne? 
Diye aordu, . öteki de: 
- Bentnı ve arkadatlarımın 

eağhklarını bafı~lareanız size 
b6ynk: b1r glzllmlzl söyllyece· 
ğlz, dedi. 

-----.---- • A lrlanda'da Mel'"-- işlerinden 
Kırmızıay Kongresı Toplandı- Vıla- Çıkarılan 

yet Genel Meclisi için Hazırlıklar. tebcilikN ası .dır? Dört Gene .. 
Şark &aoayf olrketl fabrik•· 

srndıa çahoan dört Türk genci 
dO!! matbaamıza gelerek biı11 

dtdtler ki: 

Manisa Valisi Bıı) ;\lurad ve Manisa Belediye reisi Bay llamıli 

Manlea, [ (Husuetj - Kır mı- Bay Kenan, Osmaulı banka· 
zıay muvakkat idare heyetinin eındao Bay Nimetten mürek.kt'p 
istifası Ozerlne yeniden idare bir heeabları tetkik encOmenl 
heyeti seçmek Ozen, kongre teşkil edildi. Heeabların tetkiki 
Halkevlode toplandı. İdare devam ederken, kongre bütçeyi 

heyeti rtlsl Bay Avni Gemici· müzakere eni. 
oğla kongrenin toplanmasından Bütçe mtızakr.ratına haelen· 
maluadın ne olduğuna bildirdi. madan evvel kongre relei veli 

Ve kongre mazakeratını idare Bay Murad Ge"men, Kırmızıey 
etmek üzere blr reis, Ud klltlp cemiyeti aZff miktarının Manisa 
eeçllmeelnl teklif ~eyledi. gibi büyilk bir kaaaba için çok 

Bu teklif üzerine genel he· az olduğunu ~e bu huıı usl• c;ok 
yet mftttef ikan va\lmlz Bay faaliyetle çalıoınak ve aza eayı 
Murad Germenl kongre reisli · ııını arttırmak lüzumunu izah 
ğlne, Bay Vehbi ve Bay ~ev · etti. Bütçenin fuıl ve madde· 
kl'yt de kAtlpllklere seçti. Valf lerl birçok kıeımlara zom ya 
Bay Murad Germen kongre pılmak euretile kabul edildi. 
relsll~I makamına geçtikten Bu işler tamamlandıktao 
sonra genel heyete teşekkilr sonra merkez heyeti 11eçfmioe 
ettl ve muvakkat idare heyeti başlandı. Valimiz, seçime baş · 
raporunun okunacağını bildirdi. !anmadan evvel tlmdlye kadar 

Muvakkat heyet raporunu her nedense bu gibi teşekkül· 
Bay Avni Gemlcloğlu okudu. lerde yer almıyan Manfsa'h 
Rapor genel beyetce tasvlb gençlerin bo teşekküllerde 
edildi. Bundan eoora hesablım vücud ve faaliyetleri şart ol· 
tetkik etmek Qzere avukat Bay duğonu izah ve kongrede 
Sabri, Bağcılar bınkaeı mtıdtırtı bulunan Maniea'lı tüccar ve 

--------~-----
- Ne gizliniz olabilir .ki? 
Hıreız - Naeıl, diye ı dlda. 

Bu kadar canları kırıp döken 
veba içerisinde çaldık, çırp· 

tık. Bize bo cür'etl veren bir 
gizlimiz de yok mo? İşte içi· 
mlzden hiçbirimiz salgına tu· 
tulmadık. 

Bu pek gerçekti. Htldm şıı . 

mış kalmıflı. Sıhlden de pek· 
gözlfllüğün böylesine (Ctır'et· 

kAr!) dan başka blrıey df!ne· 
mezdi. Dıletindu, düşündü, ken· 
dl kımdlne: 

- Adam sende! Dedi. Bo 
soysuzlar alanı boş bulurlar 
da gene çapulculuğa dönerleree 
yeniden yakalar, aman zaman 
dedirtmeyiz. 

HAklmln yanındo kend vallel 
ve başkanı, doktorlar ve daha 
başkaları da var:lı. Hırsızın 

sözlerini onlar da lşitmlılerdl. 

Hepsini bir merak sarmıştı: 

(nasıl olmooto da bu dört fena 
adam BBlgındın yakayı kurtara· 
bilmişlerdi? .. ) Hırsızların ma· 
dım ki BBlgına karoa bir ko· 
ronma gizlileri vardı ve buou 
öğretmek istiyorlardı, cınları 

kendilerine bağışlanıblllrdi. 

Bana karar verdikten eon· 
ra da anladılar ld hırsızlar ken· 
dl hazırladıkları bol earm11akh 
bir içkiyi aık aık kollanarak 
veba ve bunun gibi birçok sal· 
gınları atlatablliyorlardı. 

(Gazap ucundan rahmet) diye 
eski bir ata aözilmftz vardır. 

lete bo da öyle oldo. Marstı· 
ya'ya soygunculukla klmblllr 
nerelerden giden fena adam· 
lar oraya öyle bir llAç, öyle biri 
U4ç getlrmlolerdi ki booonla 
bem koca bir ulusu kurtarmış 

hem de earmıHğı tınıttırmıt· 

lardı. 

Muallim 

S. A. Olan 

eenlf, gençlerden, kırmızıay ce· 
mlyetlnde çalışacaklarına ve bü· 
tfin yardımlarını eelrgemlyecek· 
lerlne dair söz istedi. 
Gençler bu teşvlkktr sözleri 
sevinçle dinlediklerini bildirdi· 
ler ve her sahada çalışmak için 
eöz verdiler. Nizamname muci· 
hince merkez heyetine 15 klı:ıl 

seçildi. Başka tş kalmadığından, 
reis, kongre mQzakeratını tatil 
etti. 

Bundan sonra merkez heye· 
ti toplanarak 1 dare heyetine 
Bay A vnl Gemlcloğlo, doktor 
Bay Necdet, eczacı Bay Ali 
Nihad ve saatçı Jiay Mehmed 
ve Bayan Nef iseyl ayırdılar. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kongresi •• 

Bo hafta Mınl1a'da Çocuk 
esirgeme kongresi de toplanmış· 
tar. Kongre batkanhğına Tor· 
gotlu'da mukim avukat Bay 
İsmail Hakkı, ikinci bıtbnh· 
ğına Rıza KOIAhdaş, k&tlpllğtt 

Bay Hilmi eeçilmlş ve kongre 
gereken kararları aldıktın ve 
idare heyetine ağırceza başkanı 
Bay Raalm, avukat Bay Ali 
Oaman, blrlncl Noter Bay Salih 
Sıtkı, doktor Bay Osman Hayri 
ve dlşheklml Bay Hıfzı Münir 
ve Norl Dellefeyl eeçti.kten ıonra 
dığılmıot1r. 

Umumt Meclis 
Umumi meclisin Martın ikin· 

el Cumartesi gOnQ ıaat 14 de 
toplanacağı haber alınmıotır. 

Hoeuei idare bQtçelerlnln haıır· 
!anması hitmlotlr. Bazı dalrele· 
rln varld11tı gözönline almadan 
çok fazla tekliflerde bulunduk· 
lau görülmektedir. ~iltçelerln 

bir iki g'1ne kadar encümence 
tetkikine başlanacaktır. 

Şehir Meclisi 
Şehir meclisi toplantı mtıd· 

detlnln 11zatılm11ınt istemiş ve 

Yazan: Eyib H. .Akman ·· Ödemiş 

lrlanda mektebciliğine aid bir grafik 

Mekteb çağında olanlar: taklıklarını (lcıtlkl&l) ellerinde 

G00,000. 
llkm~kteblere devam Dhıbetl: 

yüzde 93.5. 
Okuma borçlulogu: 6 14 yaş . 

Mekteh kurumları 
İlkmektebler (8) 

İlkmektebler () 1 ! yaşında 
olaolal' için akça ızdır; bu çağ · 

da olanlar llkmektdılerde oku· 
mıya borçludurlar. 1lkmekteb· 
ler köy ve kend (Şehir) lerf n 
ökütlerl (İdare) ndedlr. Mu 
alltmlerlo ayhklarını hükumet 
verir; mektebi ooarıua özge 
çıkarlarına bakmak yerli hal· 
km borcudur. 

Ortaokuv (D) 
Ortaokuv kurumları özlen 

(Hueuaf) dlr. Devlettt"n yardım 
görebilmek için progr11m, mual· 
llmlerln Hnı ve sayıları 11nığ 

(imtihan) ve kontrol Jolerlnde 
birçok bağlıhkl1rla bağlanmak 

gerek.tir. 

Orta ok.avlar ·12· 18 yatla· 
rında , alt (O 1) .4 yıllık· ve 
yukarı·2 yıllık· (D 2) bölOmlere 
ayrılır. İlkmektebln ıon iki 
sınıfı orta okuvların birinci 
ikinci yıllarına ·12·14 yaş denk· 
tir; bu sınıf )ardan öğrenecek· 

!erden isteyince birinden lJbü· 
rfine kolaycacık geçebilir. Böyle 
olmakla beraber, orta okov 
kurunılarına geçen öğrencekle· 

rln 3.4 il ilkmektebl bltlrmlo· 
terdir. 

fJniversileler (1). 
Ünlvereheler baştan a~ağı baş· _, _____ _ 

bu istek vllAyetçe kabul olun· 
muıtor. 

İç İşleri Bakanı Bay Şftkra 
Kaya, seçim münaeebetlle gö&· 
terilen gayretten dolayı valimi· 
ze tn tel yazısını göndermlt· 
terdir. 

.ısaylav ve umumi meclis 
ilyesi seçimlerinin kanonları· 

mızın emrettiği şekilde ve 
çabuklukla bltlrilmeet husu· 
eunda gösterilen çalıtkanlıktan 

ôtOril gerek zatıAUlerlne ve 
gerek kaymakam ve uahlye 
mfldQrlerlle ıeçlm teftfo heyet· 
lerl baokan ve üyelerine teoek· 
kilrleriml sanırım. 

Dahiliye Vekili 
Ş. Kaya 

Fırka ocağı açılması 

C. H. Fırkasının Horoskôy 
ocağının açılma resmi geçen 
gün valimiz Bay Murad ve 
Fuka teokilltı namına İstanbul 
Hylavı Bay Ziyaeddin ve daha 
birçok zevatrn ve köylOlerln 
huzurlle açılnııt ve nutukl1r 

eöylenmlştlr. 

tutarlıır. Bu yftluek kurumlara 
hükumet bakar. 

Mnalllmleri yetiştirme işi (E.J.) 
2 Yıllık tik muallim mekte 

b1nde (J) okumamış olan aell 

woalllm oluak atağlanamez 

(Tayin). .M ualllm mekteplerinde 
bulunan &ayılı yerler ancak 
Onlvereltelerden liaanefye alan· 
lara verllebllmı-ktedlr. Arta ka· 
lan boş yerlere kolejlerin anık· 
lıyan (f bzari) b1lHlm6nden çıkan· 
lars, stajyerlerle, yabud BJDBK · 

larla ertemiol belli etmemiş 

olanlara verilmektedir. 
Muılllmler, anıklayıcı kol· 

ll'jlerde (E) yetloirler. Kollejlere 
13-15 yaşındaki çocuklar eı· 

nığla alınırlar. Bir kuramda 
okuma çagı 4 yıl eOrer, öğren · 

ce (dera )kr İrlanda'lıların öz 
dUlerlle verilir 1 okuv bitimin· 
de öğrencekler genel (umumi) 
bir eınağ geçirirler. Stajyer 
muallimlerin en azdan bir or· 
tamektep sertif lkeel almış ol· 
ması ve ayrıca tkl yıl mesleğe 

anıklanma (hazırlanma) öğren· 

ceklerf görmeleri gerektir. 
Bunlar, muallim mektepleri · 

Dfl ılnıabtlmelfllrl için 2 yıl 
aoıklarına öğrenceklerlnde oku· 
duklarındın aınağ geçlrmlye 
borçludur. Bu glbllerln yaşları 

en azdan 15 -17 olacaktır. 

Bunlardan özgeleri muallim 
mekteplerine sınağla alınmak· 

tadır. Bo glbilerfnde aranan 
yaş 17 - 20 dlr. Demek oluyor· 
ki muallim mekteı;Jerlne ancak 
ortamektebl bitirenler alın. 

maktadır. Orta okuv kurum· 
larına muılltm olabilmek için 
üniversite okuvunu veya 
ana denk yOkeek kurumdan 
mezun olm1&1 ve en azdan 5 
yıl tatbikat görmao olması şart· 
tır, ibret. 

Meslek ôğreneeleri 
1930 g6nlemeclnde (Tarihin· 

de) Mf. Bakanlığı 14 16 yaşında 
olanlar için bir nıeelek öğren· 

celerl kurumları (C) açmıobr. 

Bo kurumları açmak, dGzenlne 
koymak yerlilerin, kontrolQ 
bakımı da Mf. Bakanlığının 

borcudur. 16 18 yaşında olob ta 
bir meelekte çalışmakta olan 
lıçl usta meslek öğrencelerlnln 
yGkeek bölOmfinde kora gör· 
mekt.e borçlu tutulmıktadır. 

DOzt:ltlcl eao'at mekteblerl 
(G. H.) bu türlü kurumlır büe· 
biitOn yerli halkın Dzerlndedlr. 
Mf. Bakaohğı programları öğ· 

rencelerl 11dece kontrol eder, 
okad:tr. Bo kontrol fol, yerine 
göre Ukmekteh müfettişlerince 

- Ortada hiçbir sebeb yok· 

keu fabrikadaki lolmlzden çı 

karıldılı:. Yıllardır bu olrketıe. 

çalışıyoruz. ArkadaolarımızdeO 

biri, şirket uğrunda elini eı 

katlamıştır. Soıır e öğrendik ki, 
işten çıkarılmamı~ıo sebebi• 

geçenlerde elektlrik c~reyanın• 
kapılarak ölen fabrika maki 
nlstlnin ölümü hakkında Ad· 
liyrye ifade vermiş olmamızdır· 
liiz Adliyeye hakikati bildirdik· 
GötdOgümQzO, bildiğimizi söf 
lemek bir suç mudur ki lotoılı· 
den çıkarılıyoruz? 

ANADOLU - hin içinde 
bil' anlaoamamazlık olduğuO• 

hükmediyoruz. Şark eanayl ,tt· 
ketinin bo dört Tftrk geocJol 
işsiz bırakması doğru değUdlt· 
Yıllardanberl mfleueseye bf•· 
met eden bu genelerin tekr•' 
işlerine alınacağını ftmld edl· 
yoruz. 

Zayi 
Vekilleri bulunduğum EdOJOO 

Plyer Ollvfye .. ve karm De•· 
pfna'ya İzmir - beledlyeslodeO 
verllmit iken klybolan 27·2·929 
tarih ve 924 ve 927 No. l• 
honolınn yenlelni letedlğlmdeO 
eskilerinin hükmft olmadığıO' 
bildiririm. 522 

İzmfr'de OUvlye acentesıod11 

_____ c_on-~viye ___./ 

gördOrftlmektedlr. AhlAkı d4' 
şük, bakımsız 12 yaııodald ço• 

cuklar bu türlü onarıcı eao'•1 

mekteblerlne alınır, 16 yaııoı d"' 
duruncıya kadar 4 yıl özenli b•' 
kım ve öğrence görürler. oo•· 
rıcı aan'at mekteblerlnln (G) 
bölOmil 12 den 16 yaşı kıd,ı 
suçlu çocukları ılır, ftzerlertod' 
lolerler. Bu kurumlarda ıuçlll 
çocuklır, ger~kllk. sezilirse (19~ 
kadar ahkonulıblllr. 

İrlanda lktftlegenlerl (Terbi' 
yecllerl) bu tGrUl kuruDl fi 

it' özenftlerlle gençliği en teıl 
me yollardan onaımakta, öğ'1'~ 

JI!' 
dlrlmliğlne (Toplu yaoama) lSrı 
leri (Unsur) yetlştirmekted1;: 
Bo kurumlarda Ukmekteb pr 
gramından fazla olarak ~~ 
çocuklara ev tutumu, erit 
çocuklara da san'at meslek ~s· 
rencelerl gösterilmektedir. 

Teknik Mektebler (f) 
Bu mekteblere ilk ve ot

1
' 

mektebi bltlrmlo olaolard•' 
özgelerl eınağla alınmaktıdıt· 

Sınağlar 

Ortamektebe ilk.mektebi ~ 
tirmiş olanlar, yahut dUtJderl 
eınığ, yoklama ge~rdlkteD ,o• 
ra alınırlar. Her ortame~1~ 
yılda bir kere klbul ııuığl 

dl'' açmıya borçlu tutulmıkt• 

Ortamekteplerln serti! lke e1"'!ı 
lan iki çağda otup biter. ~
••ağı ( B) yakarı böUlOJI., . 
bitiminde iloiversltelere oğr~~ 
cekler eınağla alınırlar. Yolt• , w 
anlayıolı çocuklıu beledlYe 
akçasız okutuyorlar. ~· 

Mf. Bakanlığı da, ortlOJ~ 
teplere eınağlarlı, akç111z lSg si 
necekler (Talebe) ahr. ~:~ 
okuv koromlarsnın öğrence" 
yü~~e 45 akçaaızdır. ~••'" 

Unherıhelere de, sıu•rı ~· 

akçaeıır.: ôğrencekler ahoo:t• 

tadır. 
,11; 

Irlandeıler uluul öalö~ (t'lı ";I 
Te kiiltü.rlerioe kıskanç bir ö• 

bağlılık göıterirler. 
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Akhisar'da Japon'lara 

Karşı Cehhe .. 

L'azan: ~~~U~LA 
Köylerde Muhtar 
Seçimine Başlandı. 

AkblS1r, (Hususi) - Kaza · 
mız içinde muhtar n ihtiyar 

heyetleri eeçimfoe bıtlınmıttır. 
Birçok köylerin ihtiyar heyet· 

--................ __ _ 
- Başı J focl &1btfede 

pon 'ların muahedeyi ltıtr.dlklcrl 
gibi evlrfb çevirmesine mft@aad~ 
etmemelJdlr. E,aıı~n Çtn japon· 

yının kendfsfnt de grçlrmesfoe 

razı df'ğfldlr. Eco~bl kontrolü 

olmadın kendi kendtvi idare 
etmek arzusundadır. 

- 80~1 1 inci yüzde -
bir &öylev yopwı9 , döoyanıo en 

ıeH ıtmslerından tıfrf olarak 

tnıff ettiği blrtnd A lbert'ln 

ft'ci akıbttfndeo behsederek 
demtıtlr ki: 

Çaldığı ( Karayakut) u Nereye Saklı
yacaktı? Derhal Yutmak Lazımdı .. 

feri eeçlml bftroftıtfr. 

Kazıya b•ğlı Seydiköy'üode 
bu mtıyında yapılın ~eçtmde 

Hayıtn Fatma muhtarlığa ee · 
çllmiştlr. 

- BütOo Fraoea bf'nfm va· 
Aıtamla kardf'ş uh111ıa fln~ıluk 

ve ııı<Jalut hlılerlni bildlrm,.k · 

terllr. Prel&de geılrdlğt malr.nı · 

lerl ile hıırh insanların bl!fıu · 

sıodan P'"k çabuk silfndl. Y~ · 

tişrn ne iller bu korknnc L.ıl 

bum tanına lılıır ve onun f<'d 

derslerini unuı11blllrln . Bu trc 

rfib,.den lırterfyeıin çıknrdı~ı 

hararetli euth arr.nıu tıaznu 
körlcnlyor, gibidir. Manr.\İ ku., 

veıl .. rln bıl\'Uk blrlj6fnfu d .ırl 

Bu kenan M usul toprakla· 
rına kadar t m bir emniyet 

ve sclômet içinde y<>lunu ka · 

letml§tl. Fakat burada, kervan• 

raya yetişmeleri pek yakın 

leştığı, ortalığın da adamalulh 

karardığı sıralardı d erin bir 

uçurumla yalçın bir değ slJsi · 

letılni fasılelıyım incl'l bir keçl 

Yolunda ilerlerken birdenbire 

•arp bir yayhm ate~loe tutula· 

tak ve hiçbir mukuemete 

Vllkıt ve fmklin hulamıyarak 
Uçurumu rlôkfilmil~lerdl. 

Bu ate~l taklb eden ~lddetll 
bir eşkıya hOcumu da malların 
"e muhafızlardan sağ kalanla 
rın e~kıyo eline gtçmeslne 

ııebeb olmuştu. hte bu esirler· 

den biri olım betbıht Drahşao 
da Paıorgat esir pazarında 
Batılığa çıkarıldığı vakit genç· 

llğt, fevkalade güzelliği derhal 

nazarı dl kkati c elbederek şahın 

•damları tarafından satın alın · 
lbış, sor ydakl arkadaşları ara· 

ııno katılmıştı. 

lasıl çaldı? 

Keyhusrev sızdığı ır.awan, 

uyumue gibi görünerek düşün 
dQğQ firar çareleri arasında 

şahın kıymetli bfrşeyinl aoırıb, 

hançerini de alıb firarına m4oi 

olabilecek olanları birer birer 

temizledikten sonra kurtulmak 
ve çalacağı şeyle 

tırmak ona en 

olmuştu. 

hayatıoı kur· 

cazlb geleni 

O da loe bir hava içinde 
uyukluyor, bit sedef çekmece 

Gzertnde duran şahın tacı da 
ıra.sıra açılan göz kapaklar1Dın 
ıresındao dimağ1Da keskin 

nurlarını Baçıyordu. Ve nihayet 
heyecan, lradeıfzllk, kurtulmak 

ı,tlyakıoı meebur bfr haldP, 

titreye titreye ince bJr rüzgar 

gibi ~ahın elinden eıyrılarak 
bu tacın nurlarına doğra sil · 

ıüldo. M üthfe bf r cesaretle 

ortaıındakl karayakuta çıknrdı, 

entarleloln bahelt ve ihenn 

koyoıa~o mahsus olan fç cebine 

•th. }"'ıkat kalbi yerinden 

fırlayacak gibi çarpıyor, bacak· 

lıra sallanıyor, vQcudo sarsılı 
Yordu. Sıra şimdi de şahın 

)'altığı altına koyduğu hançe 

rint almoğa gelmişti. Eğer 
uyanırsa ilk evvel ona öldllr· 

lbekle lee boşlamak lhım ge · 
lecektl. 

Puma larıoın ucuna bnea 

;;sa, yavaş yavaş ahın baş ·-ANADOLlJ -
ı~ Günlük Siyasal Gazete 

Sahi P. ve Ilaoyazgaoı 
Haydar Rütdü ÔKTEl\I 

Umumi ne~riyot 'e yazı ioleri 
lnüdürü: Kemal TalAt KARACA 
İdarebııneai: • 

C İzmir lkinc.i Beyler sokağı 
• Balk Fırkaeı binası içinde 

T f elgrııf : İzmir .. ANADOLU 
e efon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
'YıllıA"t l 200, Altı ııylıA"t 700, Üç 
y •ylığı 500 kuruıtur. 
•hancı memleketler için senelik 

•bone ficreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruotur. 

Gnno . • 
~ geçmıı nüshalar 25 kuruotur. 

.ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

- 5-
ucnna doğru ilerledi. Yastığın 

bir adım meeafeıioc kadar 

gddl. Dudaklarından salyalar 

Eızan, göz .kapaklan birer kal 

kan g'bl gerilt duran şahın 

çebreefnl nl"fretle seyrcfli. Bu 

manzaradan b011bfttün tuğyan 

eden azminin yarattığı ,.jdeıi 

ce@aretlP. elini yasuğın 1:1ltına 

uzath. Hançeri arBdı, yakaladı. 

Şahın kılım bil" oynatmad110 

çekti, 11ldı, çorabının arasına 

eakladı . 

yakalanacağını, duhal haeının 

kesllecf'ğiol kat'iyetll" anladı ve 

dü~üne taşına, en nihayet ~ırnu 

kararlaştırdı: 

§ - Kezamır.da 1 Lanuou· 

sanl !l35 ~·-,} - b i n ıcn:ıdan 

Birlrı,tk Amerika . Sn•yet 
Rusya · logilterl'! . Fransa ve 

bugüne :kııdar te için İtılyı hükuoıetJeıl jvpon)"aoın 
Çine yapaca~ı mali yarrlıından 

daha mıleEılrinl yapmak iktlda 

rındıu:fır. Çlnt ulutılar kurumu 

(40) çiit müt CB~ M e 31 
çiftin nilı:abfarı k~-J·..ı ı..: v:.1r. Ui 

Hançf rl tckrısr yutığı n 11ltıoa 

koyacak, fakat karayukutu da 
yutmak ııuretilt'I muhafazaya 

ğrrlerioiu mnameldrri de bit· 

mek üzeredir. 

imUo bulacak, Hıorlde krıraya. 

kutun çalınmasından kopacak 

velvele ve luyam,.t tamamlle 
silkiın bulduktan, daha doğrusu 

bu hıraızlak kAmU,.n unuhılub 
gtttlkten eonra da hlr çareetnl 

§ - İzlntl hulunan kozan ız 
Hukuk b&klml Bay Akil Ün 
der fıfnful bitirmiş oJdu~untlan 

cumartrsi gOnü ,·ar.1 f t'.~ İ ue bao 

nuu fçfnde muhafara v~ ayni 

umanda kendi mr.şru baldurıoı 
hfnıaytı edebileceklerdir. 

TolLyo l 8 (A. A} - Asablı 
hlmbuo gueteoıinı· gfü.. bahriyt'I 

bakam parlamento rleciz ko 

mieyouu mart bldıy .. tlnde top 

lanmıya dH\'Cl etmiştir. Knmiı 

yon amiral Yamowota ile be · 

raber jıpooyaoın mü@nat ta 

lebHe logHfz •e Amnlka'lıların 
metalf bfnl telif etmek f mkan 

luını arattıracak ve ıynl za 
manda loglhere ile Amerlka'mn 

taarruzu denl7. ıilihlarınıo llgaııı 

hakkındaki tekliflerini tetkik 
edecektir. 

. e 
bir kadne tabi olunk rnfı~te 
rek bir cinayetin tekrar kop · 

masıua nıQ ııuı le rrlecek fikir· 

lerfo inkişafına mO~andtı etme· 

meşi 147.ırndır . Sefn leı •e lo~iz 

lf~i blrao eHıl t••davf etmek 
üzere ku\ •"llr.riol ayni nok . 
tada t~bfl fçin hüıüu ulu Jorı 
dn t f'deu çok bu Ok 12lırııp · 
lar •ardır. Soyeal duyga ııluııal 
duygudan ayırd ~<lllrmrr.. 

Bu eıroda şah birdenbire 

kımıldanmış, uyanır gibi ol 

muf, ağzmı şapırdatmıe, fakat 

gene horultulu uykusuna dal· 

mıştı. Braheao'ın lıu esnada 

geçirdiği korku ve h eyecana 

payan yoktu. 
Şimdi Drabşan; plansız ve 

tedbirsiz hareketin kendisini 

muvaffakıyet erlot , felakete 

aevkedeceğinl dO~Onerek ne 

yapoca~ıDI, nasıl hareket ede 

ceğlnl iyice, hütüo teferrüattle 

kararlaştırmağa çalıoıyordu. 

Zeki delikanlının seri, kP.8 · 

kin molııkemelerf, ilk dOtün

cesiode esaslı, bambaşka bir 
tahıı vvülü Udi oldu. 

Nereye sakladı? 

Önce şahtan başlı yarak { tra · 

rma m4ni olabilecek earay 
nöbetçilerini birer birer öldü· 

rüb kaçmak yolunu tuttuğu 

takdirde daha sabaha varmadan 
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lıulob ı;açacekta ve işte tama· 
mile böy!e yoptı, muvaf fnkıyet 
te elde elti. 

Beyhude ara~tırmalar 
Şafak ~ökerkeo şahın ba~ 

nedimesi tarafındın kendi hu· 
ııu!'i odalarına oakledlhni, olan 

bu çlf tlerfn, bir zaman 11onra 
odalarına velveleli birer baakm 

yapıldı. Karayakotu çalmakla 

itham f'dllerek tepeden tırnağa 

kadar üstleri başl ıı r1, odulnrıoın 
her kö~e, burağı arandı. Fakat 
boş, hepsi de boo çıktı. Zavallı 
cariye hayretinden dona kaldı. 

Drehşan da masumane, mağdn · 
rane teldşlar, vaziyetler içinde 

u~radığı muameleye mdtehayyf r 
göründo. 

Öoce huolara tevcth edfllb 
hiçbir 11e1ice vrrmemfş olan 

vehim ve şüphe artık yavaş 

yavat biltfin sarayı, sonra da 

bütün paytabh ve bOtlln ül 

keyl istila etti. 
- Sonu 11ar -

lamıoıır. 

§ - Dün akşam ıut :.ı,45 le 

Hacıiebık ınaballeııinde Knlruh 

eokağında 24 numaralı fcra kti 
tlbl Bay Sedf'oln ~vhıde 
yangın çıkmıe ve belediye İt· 

falyesl derhal yetişerek geni, 
lrmesine meydan vermeden hH 

tıroııttır. A teoln onaı I çıktığı 

bık.kındıt tahkikat yapılmak· 

tadır. 

~ - Belf'diyemlz Burnua 

Zir ut mektebinin 1\lt rıılnll fi . 
daolığındın Ziraat bıkanlığınıo 

müFaadeslle çam f fdını ~t'tlr · 
rof ye baelamıı;hr. Bn c;am Ef. 
danları oehrlo muhtf'Hf mahal· 

terine dikilecektir. 

Bükreş -ıırOderiia 

Arasında Telefon 
l\loskova, 18 (A. A) - BOk· 

reş ile Odl'H 11rasıoda telefon 

görüşmesi 1917 ıeneeindt-nberi 

Uk defa olarak hJşlımııtJr. 

Yakında l\toakovı He Bilkret 

arasında doğrudıtn do~ruya mil · 

kıUeme yapılabileceği ftmld edl· 

Jiyor. 

Türkçf' Kartıhklar 

811 l!Ö7.lerdeıı !Hınra B. Flan· 

din ôlr.n lualıu tın duygular" 

Fahlh olduğunu tlhe elmiattr. 

öde01iş'te 
Komisyon bfiyftk okyınuı V I 

taksimıtıoa tld llllAfoawenln i ayet u nı umi Mec. 
tecdtdi mı, yokaa ugae• mı lbım tisi nyeleri Seçildi .. 
,elecf'ği hosuıonda aç memle · Ödr.ml~, (Huııu~i) - VilGyet 

ketin bulemekte oldu~o f ikJr umumi mecliıl Ödemiş üyelt"rl 

ltrl de mukayeee edecektir. istifa etmişlerdi. Yopılao yml 

Bir Ziyaret ıeçlmde, aeil "' ilklere bıy 
Viyana, J 8 (A.A) _ Prf'nı Ragıb, bay Sellm, bay uukat 

Dögal refakatinde İnglhere'vfo Ekrem, bay Muharrem, 011y 

Viyana orta elçlsl oldu~u halde B11&1n ~ertn, yt:dt:k üycltkle 0 

ReisicQmbur Bay Mik111'1 zi · re dt: boy Hüsnü, bay Sııllh 

yııret etmiştir. PrcoRin Buda· Vecdi, b11y Uuın Nuri, bay 

peşte'ye gldecf'ğl hakluoda oa· B&1snll 8t<ydağ, b 1 Bımıa l!C· 

yiılar dönmektedir. çllmltler<tir. 

Torkçe k.roılıklar 

-------------------------------------------------------
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______________________________________________ ..:;.: ___ 
Mate•ehhtm - 1. kuruntu lu, mar, 2. bilek dıımarı, 3. lamır. 

Naci, kurtulan, kurtulmuş olan 

Nadas. belk, herk, hlrk. 

Nadaa etmek, berketmek. 

Nadi, - 1. ba~ıran (ntda eden 

man.) 2. çığıran (nida eden mao) 

3. dlrnek, (meclis man.) 
Nadim, - 1. ahsun, akeum, 

2. fidem, 3. ilden, 4 . Udim. 

Nadim olmak, - 1. dınmak, 
2. ökünmek. 

Nadir, 1. az, az buluoor, 2. az· 

rak, a. bulunmaz, 4. ep,yrek, 5. 

tek tük 

Nadiren - l . arasıra, 2 . p r. k 

DZ, 3, tf'ktilk 
Nafaka - 1. azık, 2. gere, 3. 

doygu, 4. doyumluk, 5 . ekmek, 

6 . geçim akçası. 

Nafaka vermek - beslemek 

Naf t - 1. asığlığ, 2. asılı, 3. 

ıelamuu, 4. asu, 5 . elverJeli, 6. 

onat, 7 . ötekllk, 8 . umulu, 9. 

yarar, yarayan 
Nafi olmak - 1. elvermek, 

2. iyi gelmek, 3. einğmek, 4. IU· 

sokmak, 5. yaramak 
N11f He - 1. boo, 2. boşuna, 

3 . boo yere, 4. ıoma, soma, 5 · 

eQmc, ıdmeyl, 6 . tlmer, 7 . utuksu, 

8. yıua, 9. yok yere 

Nafile ibadet - arhkaı 
Nafile vakit geçirmek - tıvfl . 

denmek 
Nafiz - ı. delen, dt3licf, 2. 

dlnlenlleo, 3. geçen, 4. geçer, 5. 
geçgel, 6. geçgll, 7. işli yen, 8. 

kilce, 9. ötegen, 10. ôtkfto: 11. 

iltkOn 
Nafiz nezarh - 1. de1in ba· 

kışh, 2. ulaba 

Naf fz olruak - 1. erlkmek, 
erlklemek, 2. geçmek, tıözd geçmek 

Nafure - l. fışkırdak:, 2 . f,,. 
kırık 

Nagab, nageh, nagehAo, nage · 

hini - j. aoeız, 2. ansır.ıo, 3. 

apansız, 4. birden, 5. birdenbire 

Nağme -· }. arandak, 2. ayal 
gu, 3. ugt, 4.. ır, ırlayış, 5. tavı~. 
laVltŞ, 6. hDğ 

Araoağmeel - ke&im 

Nahafet - ı. ıraklık, 2. cılız· 

lık, 3. çellmefılik. 
Nahif - 1. ırbız, 2. a ı ığ, 3 . 

arık, ~ . arıkız, 5 . cabak, 6. cr.v · 

re, 7 . cılız, 8. çelim iz, 9 . ehnez, 

10. entze, 11. lnu, 12. lııeze, 

13. irfk, 14. kıdıkeız, 15.kep•r· 
me, 16. öbleı:, 17. ölgez, l ... . to· 

ruk, 19. turuk, 20. ya~ık . 
Nahit - ı. çolboo, çolmon 

(zühre yıldııı) 2. çolpan, 3. 

çolpan. 

Nabiye - 1. badgızı , baygızı, 

2. ercin, 3. lle,·1 4. tire. 

Naht - 1. oyma, 2. yonma, 

3. yontma. 
Sıhtetmek - 1. oymak, 2. 

yontmak. 

~ıbv (nahiv) - l. eöz Luroğu, 

2. eöz düzftkQ, eö21 tOıü~ü, 3 . 

söz yoruku . 

Nah,et - 1 . henllk, benlikçi · 

ilk, 2. kendini beğenmişlik, 3. 

kurum, kurumculuk, 4. men· 

menlik. 
Nahvet göl!termek - 1. bel· 

denmek, :!. kendini beğenmek, 

~t kuram Htmak.! 

Nahvetli ı. dlğrek, 2. 

ulukaar. 

2. yırık. 

MiltevekkU (olmak) - l. 
dayanmak (sabır ve t11hsmmül 

men.) 2. ipnmak (lnanmak, hl 
katla bağlı olmak mao.) 3. kl>ıOI · 

mek, 4. T11n11yı sığın:nak, 5. ya 
radana sığınmak. 

Müteyakkız - l. 11çık göz, 2. 
gôzft açık, 2. atik, S. ıyığ, ayık, 
4:. kulağı lı:lriıt~, 5. aygak, 6 oya· 

nık, 7. tetik, 8 . tığrığ, 9. uyanık, 
10. uyanmış, 11. uyu, 12. oyug. 
uzu~, 13. uzağ. 

MOteyemmto - 1. kutlu, 2. 
uğurla, 3. yomlo . 

tnteyemmlo addetmek - uğur 
saymak. 

MOtezalf - l. iki kıt, 2. kat 
kıt. 

MOtezal - ) . Adruk, 2. ten. 

Mfitezayh - 1. artığao, 2. ar · 

tagelea, 3 . artın, ıi. çoğalageleu, 
5. çoğalan. 

MOtezellil - 1. alçıklanun, 2. 
yQz ıuyn döken , 

IOtezellfllne - 1. ılçıkı;as1D•, 
2. yilı tıuya dökerek. 

MOteze)zll - 1. oyoayıo, oy. 
namış, 2. 11llıoıa, eallınmıt, 3. 

sar11k, ' · Huılan, 11r11lmı1, 5. 
uhık, ~. zıogıldayan. 

Mtıthlo - 1. çoçııtığ, 2. kaııka, 
:J. lı:ortuoç, 4. kork.otan, 5. GrkO· 

ten, 6. yamın, 7. ynuı. 

Müttakl - 1. an dirlikli, 2. 

arıık, lrz k, 3. ldgft, lır;gft. lır;gl, 
4. kirtgGoçldğ, 5. Sakınan, ıuç. 
tın lı:açınıo, 6. 11kınıcı, 7. eakıı· 
ouk, 8. ylnekeo. 

.MGuef lk - ı · birleşnılo, 2. 

birliğe girml~, :J. birlik, ·i. uyut 
muo. 

Möttefikao - 1 . olr ıt~ızdan 
'l. hlr gtril, bir k .. rü, a. lılrttlr. 
4. blrllkıc, S. bit ofıurdın, G. 
btp birdl!n , 

Müıtebem 1 k ı ıı L . •ne, ... ll! OT· 

lanmıe, 3 . lekf' lr.nmfe, lf'kt:!i, 4. 
ıuçlu . 

Müttl"bld - 1. btrH .. f, 2. bir· 

letlk. 3. lılrlr~mf f, 4. birlik olmuv 

5. yumıt~ao. 
Mntr~hltlen - ı. hlT gı::ra, bir 

kerü, 2. blrgiı, 3. lılrllktı-, h rp lılr· 
den. 

Müttcluı - J. dayımgıç, 2. 
lıoltuk. 8. koltuk: dt"ğ04'l!f, d. tıer· 
ptor., 5. ıa1ıncak, 6 . tıayangu;-. 

tayanıç, 7. ıayaoı~. . ta ıengaç. 

Mihtesl - l. bolleşmıtı, 2. g~ · 
nlşlemlş, 3 . hıltak . 

Möyellet - l. doğm11, doğmuş 
doğrulmot, uydurulmntı. 

Münlllt - doğuran, doğurtan. 
Mtı•enfe - 1. alıngao, 2. Ça· 

karı, :J. fğtrçln, d. illrclın fi, 

lklrctn, 6. lnetçin, 7 . iıklllf, 
iyerçln, 9. kuruntulu, 10. ıeskek, 
l 1. eulkıü. 

Müvezzi - 1. dağıtı&n, 2. yam . 

cı (postacı man.) 

Mayeeaer - I. kolay, 2. kola. 

yı bulunan. 
.Mayeuer olmak -

çıkmak, 2. ele geçmek, 
bulanmak. 

l. bıea 

3. kolıyı 

MOzakere - 1. cıokı, 2. dü· 

tüoflp tıfınıua, 3. koouıoıa, fi. 
e(lyleıme, 6 . uyınıhk. 

Maz.kere etmek - ı. d•IDJ§· 

mık, 2. doşanmek, dOşQnOp ta · 
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Manisa icra Me
murluğundan: 

Sonu Nereye Varacak? Sar' da 
Gomrnkler 

lmım oğlu bay mehmed tev· 
fik'io Eml4k ve eytam banka· 
eındau ôdftnç aldı~ı paraya 
mukabil bankaya ipotek eyle· 
dl ğl maolııada alay bey mahal· 
lesinde 531,68,52 numarada 
kAin ve tapunuo 23,2,929 ta· 
rlh ve 38 kadastro numara· 
81oda kayıtlı ııağı elif ve ce· 
mile ve mehmed ali arka11 
imam oğlu, solo mftfrezOnblh 
bıdık ha98D veresesi İsmail ve 
ayşe dudu, önft yol ile çevrili 

-lngiliz Dışişleri Bakanı Bay Bitler ile Almanya'ya Geçti 

K G • d k l\" •? Sarbruk, 18 (A.A) - Sar 
ODUŞfilJya } ece ·ıJ e Fransız gftmrük eletemlndeo 

çıkmıe Almıo gdmrilk hodu· 

Fransız'Jar Alman'Jarın Cevabına 

lngilizler De önce Alman'Jarla 

duna glrmletlr. Fransız gftmrilk 
memurları gece yarısı Alının 

Sar hududundaki yerlcrlnd"n 
aynlmı~lar ve 500 Alman güm 

rilk memuru ayni zamanda 
Franıız Sar hududundaki yn· 
lerlnl lı,gal eımişlt!rdlr . Muamele 
edkuod lçtndd olmneıur. 

Bakreı, 18 (A.A) - Roman· 
ya ıılyaaal mabat Utnde Alman· 

ya ile batı devletleri lara· 
ııında ~iman cevabı cevabı et· 

naııına dayanın mazakereler 
ihtimalinden dolayı endlııe ur· 
dır. Ba mahal il, Bıtı, Doğu 

Tona emniyeti hakkında olan 
dç mes'elenlo birbirinden ay 
rılmaeı, kftçftk anlaııma devlet· 
lerlnlo hayati mellfaatlerl zara· 
rına ol1rak Almanya'oın işine 

yarayacağı kanaatindedir. 
Londra 19 (A.A) - Alman 

cevabının ah oması tlzerlne 
Pariı ile Loodra arasında dip· 
lomıtlk konoımalara başlan. 

mıotır. Sir Coo Sıymoo, Fran· 
ıız elçlıi bıy Kor ben ile gö · 
rüımllttilr. İngiltere kabinesi 
Londra ile Bulln araıında 

doğrudan doğruya mOzakereler 
açılmasına dair ve Bitler ta· 
rafından vokobolan davete 
cenb verecektir. Bu mee'ele 
ılmdiden ya Sir Con Saymon 
•cyı bay Eden'ln Beılln'e 

gitmelerini yahut ki Von Nö· 
ratb'ın Londra'ya gelmeılnl 

derptı ettirmlıtlr. Benilı bu 
bahta bir karar verilmlıı de· 

ğUdlr. lngHlz kablneıinde mes'ele· 
nln alacığı ıekil çaroamba 
gdnft tenevvOr edecektir. Lakin 
Alman paytabtına bir f nglllz 

nazırının ıönderilmeelne k:arııı 

diplomatik mabaf ilde ıiddetli 

bir cereyan vardır. 

Londu, l 9 (A A) - Avam 
kamaraıında mftt,.kabll hava 
yardımı andlaomaı:undan bahıe· 

den 8. Eden Belçika hiikdme· 
tinin 11·2 tarihli reıml ootaelle 

milzakerelere glrtıımlye hasır 

oldoğoou bildirdiğini IÖyle· 

miştir. 

İtalya bOkdmeti 9 2 tarihli 
notaaUe prenılb itibarile anlaş· 
mayı İogllrere tle İtılya'nın 
mdtekıbll mee'ollyetlerini hu· 
ıuei bir tetkikten geçirmek 
ihtiyat kıydı ile tınib ettiğini 

bildirmiştir. 

Alm1tnya, 14 2 tarihli notası 
ile teklifl memnuniyetle kabul 
ettiğini ve diğer hOktl.metlerle 

mutabık olarak bu andlaııma· 
nın tahakkukun• mGsaade ede· 
cek çareleri nazarı itibara al · 
mıya hazır olduğunu bildir· 
mlştlr. 

Londra 19 (A.A) - ln~Uls 
mııboah Fransa · İngiltere ve 
Almanya arasında bışlamıt olan 
diplomatik mGzakereler hakkın· 
dı mutalea beyanında lhtlr11 
ediyor. Bazı mGıakerelerln ha· 
llhazırdakl eaf hHını kıeaea 

izah ederek şimdiki halde Slr 
Con Saymonın Berlln'de Bay 

Bitleri ıly~rete gitmHinl mGs 
tebat görüyorlar. Timeı gar;e · 
teel, Alman ce•ıhanın tf'fklklle 
8. Fon Nöratın İngfliz 'te 
Franıız elçilerine nrmle oldu· 
ğa izahat hariciye nazırının 

Berlln'e gltmeetnden önce mfi 
zakerelerln bir mftddet normal 
tekilde denm etmeııl ltizomonu 
iebat etmiştir diyor. 

Parla, 19 . (A.A) - Matbuatın 

Fnnsız lnglliz elhlrlfğfnfn ko::u 
bir laftan ibaret olmadığına 

işaret ediyor. Ekeelslyor di· 

yor ki: 
lngfliz idarecilerinin duren· 

dişlfğlne g<henen Fransa hftkll· 

metl bosud mOzakerelerde ken· 
dllerlnl tamamlle eerbeat bırak· 

mağa karar vermiştir. 

Pötl Jurnal Londra'nın nlyeıl 
Franaa ile Oncı- mGzakf\re etme· 
den Almanya'nın dneıioe cevab 
vermemek olduğunu ve Berlln 
ile Londra araıında doğrudan 

doğruya mGukerf!ye hacet bu· 
lonmıdıgını yazıyor. Ayni fl. 
kirde bulanın Maten de dJ. 

yor ki: 
Londra'nın hoınudeozloğu 

tlddetlnl muhafaza etmektedir. 
Londra yeniden Franea ile ko· 
naşmadıkça Almanya ile mGZll· 
kereye gtrtşmeğl kabul etmlye· 
cektlr. 

Roma, 18 (A.A) - Reıımi 

bir ıebllğc göre. bu Babab Sar 
hak.kında Napoli'dt! imza edilen 

veıdkalar şunlardır: 

FraoH'nın Sar'da madenler, 
demiryolları ve diğer gayri 
menkul mallar Ozerlndeki hak· 
larmın Almı:mya'ya devredilmesi 
hakkındaki anlaema. 

Sosyal elgortaı.u hakkında 

eosyal anlaşma, Sar fdaresfnf n 

devri hakkında anlaşma, Husuıi 
Fransız elgortalal'ı hakkrndı an· 

laşma Sar fdansinln J.,vrı hakkmd' 

hOktimet komi!!yonu ile A!man 
ya sn11ında anla"ma. 

ve kapıdan girilince bir avlu, 
bir dam, bir motbak ve dört 
•yak merdivenle c;ıkıhr came· 

kAulı bir sofa üzulode iki 
odadt olan ve 700 Ura kıymet 
tahmin edil,.n bu evin 

Mulklyeti açık arttırma ııu· 

reltlf\ V.} 844 numaralı Eml•k 
ve eytam i,ar k sı kanunu mu· 
ctbince bir d,.foya mabauı ol· 
malt şartlle arttuıoaeı 23,3,P35 
cumartesi günü eaat 14 16 da 
hökümd konağındaki daire 
mlzde yapılmak ilzere SO gOn 
müddetle eatalı~a konuldu. 

Bu artırma neticesinde eatıo 
bedeli tahmin olonau kıyme· 

tin yDzile yetmiş beıılnl ha· 
lorsa en<;ok artırana ihalesi 

Seyhan, Ceyhan Irmakları Yükseldi 

Bazı Köyleri Su Bastı. 

Zarar Ehemmiyetsizdir. 
AdaD8, 19 (A.A) - Son gGolcrde y•ğao bol yağmorlard•o •e 

dağlardaki karın erimesinden eeyban ve ceban ırmakları yllk· 
selmletlr. Bu yilzden ııeyhan üzerindeki bazı ıedler yerılmuı ve 
sular cenobı oHnın bazı köylerine yayılmıetır. Ceyhan ırmağı da 

taşarak akgöl n bot tarlaları doldurmu,tur. BugGn gelen du· 
yumlara göre her iki ırmağın biraz inmekte olduğa aolaııılmak· 
tadır. Sa ba11n közlerlmlzde zarar pek bliyBk de~lldlr. Gerekli 
koroma tedbirleri alınmıştır . ................................................................................................... 
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eınmak, 3. lrteıımek, 4. keneşmek 
5. konuşmak, 6. söyleımek, 7. 
uylatnak, oylanmak uylaşmak. 

Mftz«!hbep - l. altınla bezen· 
mlş, 2. yaldızİanmıe. · 

Mftzekker - 1. er, 2. erkek. 
M6z~zep - 1. batı tutuk, 2. 

lklrcin, 3. karışık, karmakarıııık, 

4. mızmız, 5. yoı, 6. yoşak. 
Müzevvlr - 1. alağız, ılığa 

2. alııa, 3. aygak, 4. çaıııt, 5. 
dolancı, 6. dolandırıcı, 7. elberek 
8. fitçi, uyandıran, uydurucu, 9. 
yalancı, 10. yalkaç, 11. yonak 

M6zevvlrlemek kovlamak, 
kovulmak: 

M Ozevvlrllk - 1. koğucolok, 

2. kovlama, 3. kameılama. 
Moz·evvlrllk etmek - 1. çaşıt· 

Jamak, 2. iç'lı'ermek, 3. eıpdamık. 
Milzeyyen - 1. bezekli, 2. be· 

zeamlıı, 3. bulıllk, bedlzlik, 4. 
dorıangıl, 5. donanmııı, 6 . gncik, 
7. ıftshmmlş, 8. rialO. 

Mflzeyyenat - 1. bezek, 2. 
ldlğ, 3. ılı, 4. takıncak. 

Mflz'lç - l. bıktırıcı, 2. tğtze, 
(hoyıoz man.) S. ilttlı:en, 4. n· 
ıandJran, 5. yapı .. k, 6. yapıtkan. 
Müımln - 1. çarkıı, 2. eekl, 

eıkimlıı, 3. itik, (milsmln haıtalık 
man.) 4:. kotur (m6smlu yara 
man.) 5. ıer (mftzİnln haıtalık 
man.) 6. yer etmlı, 7. yer etml,, 
7. yerleıımlıı, 8. yıllanmıe. 

Mflzmin clld baıtalığı - tem· 
rega. 

M ftzmlnleımek - 1. azmak, 

(yara • hakkında) 2. cokmak, 3. 
eskimek, 4. garmak, 5. yer etmek, 
yerleıımek, 6. yıllanmak. 

Mhmln ııtma - besgek. 

Tarkçe karphklar 

N 
Na - ı ... me, .. medlk, .. memlş, 

2. ..ıız, .. ıızın (yokluk anlatan 

farsça bir örnektir ki •oağıdakl 

ıözlerin ilk cflzddGr.) 

Nabeca - 1. orunıoz, urnnMz, 
2. nygonaoı, 8. yerinde· olmıyan, 

4. yerelz, 5. yolıu. 
Nabedlt - ı. g6rilllmez, 2. 

gösBkmez, 3. yumkut. , 
Nabedlt olmak - 1. dunalmak, 

2. lçlkmek, 3. Orelemek, 4. ııvıı· 
mak, 5. amokmak, 6. yokamak. 

Nıbelaeagbı - 1. Onağı, 2. 
ııraınz. 

NıbekAr - ı. bot, 2. haylaz, 
3. maymak, 4. yaramaz. 

Nabernabıl - 1. oktaı, 2. 
uronauz, 3. yerinde olmıyan, '· 
yerelz, 5. yolsuz. 

Nabemevslm - ı. onağı, 2. 
ııraııs. 

Nabot - ı. bıllonmaı, 2. ha· 
rıe, harı, S. izi belirelz, 4. yok. 

Naçar - 1. ell bö~rlnde (mec) 
2. genıls, 3. katılmıf, 4. katkala, 
5. kekels 

Çar naçar - lıter ie&ı•es 

Nadan - ı. ığdak, ·~ 2. 
bilg4ıls, 3. bilmez, 4. kaba, 5. 
katı ıösll katı yftıll, 6. nobran, 
7. ona, 8. eayg11111 

Nadide - 1. görCllmedtk, 2. 
görtllmemlı, 3. aeyrek, 4. ta•ıık, 

5. tauıuğ, 9. tanıuk 
Naehl (nıehll) - 1. buaz, 2. 

balmağın, 3. m4nevılz, 4ı. olçun, 
5. yağla 

Mahemvar - 1. bortaA, 2. 
tlritt, 3, uygunıoz, 4. uymıyan, 
5. yoldan çıkımı, 6. yolauz 
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--------------------------------------------------------Nahoş, - 1. ayığ (haeta fena 

mın.) 2. iyi olmıyan, 3. kızıkaız 
Nakabll - olamaz, olmaz 

Nekeı - 1. alçak, 2. asgat, 
3. cimri, 4. gınık, 5. gtrgtt, 6. 
lagar, -11kar, 7. kınkıt, 8. kırğır, 

9. kırnaı, 10. kırpınık, 11. kıı· 

kıı, 12. kısmak, 13, kltlllkıiz, 

l!&. pinti, 15. sıkı, eli sıkı, 16. tıBJ 
NalAyık - yakıımaz, yakıtık 

ılmas 

Namahdod - 1. eayılmaz, 2. 
ıay111z 

Namığhib - 1. clnGılz, clogi· 
siz, 2. yenilmez, yenUmlyen 

Namahdud - 1. çamaaız, 2. 
ôlçfleb, 3, 80DIDZ 

Namahremlik - kaçgöç 
Namaldm, billomlyen, bilinmez. 

Namer't - 1. görtlnmlyen, gö 
rGnmez, 2. gözftkmlyen, gözGk· 
mez. 

Namer'I olmak, - 1. donol · 
mak, 2. görftnmemek, 3. gUz'ftk. 
memek. 

Namerd, - 1. alçak, 2. erçel, 
3. erllblz, 4:. kancık, 5. kloillkeiz 
6. bsı. 

Namerdıne, - 1. alçakca, 2. 
kancıkça. 

Namlaaç, - 1. 
ines, S. uAlıkııs, 

uyr. 

IAez, IAlse, 2. 
4.. eapız, 5. 

Namftbarek, - 1. kntıuz, 2. 
oAursuz, 3. yomıoz, 

ını, 5. yilmıaz. 
4. yavOm· 

Namovafık, - 1. oygunıuı, 2. 
yakıımaz, 3. yaraşmaz. 

NamülAylm, - 1. çetlot 2. 
ıert, 3. uygunıuz, 4. oymaz. 

Namlnaılb, - 1. ayganım, 2. 

yakışmaz, 3. yarı11maz. 

Namilaald, 1. oktae, 2. uymaz. 
Naınfltenah', - l. hhmeı, bit· 

mez tGkenmez, 2. çlkelz, 3. ıon· 
ıoz, '· ıono gelmez, 5. ucu gel· 
mea, 6. UÇIDZ. 

Napak, - 1. arığsız, 2. arıkaız 
3. arıeız, 4. kirli, 5. pis. 

Napubte, - 1. çiğ, 2. pişme· 

mit, 3. koruk, (olmamış 4zftm 
man.) 4. olmamış. 

Nareva, - 1. yakıııık almaz, 
2. yakışmaz. 

Naeavab, yınlııı. 

Naıaz, uygunsuz. 
Naıeza, - 1. yakışmaz, 2. yı· 

ntmaz. 
Nqeklp, - 1. çıdamıız, 2. 

evgin, (Actl maa.) 

Nıtlnas, - 1. bilemez, 2. ta· 
aımu. 

Kadlrşlnae, değer bilme~. 

Nimettlnae, - fylllkşloaı. 

Nışlolde, - 1. duyolmamııı, 

2. tııtdllmemlt. 

Natamam, - l. bitmemiş, 2. 
eksik, 3. kınçır, 4. yarı buçuk, 

5. yınm yamalak, 6. yaz Gıta 

kalmış. 

Natftvaa, - 1. argın, 2. çıl· 

gıdır, 3. dingin, 4. gangıldayık, 

5. lrgın, 6. lğez, lğfze, 7. ör4t, 
8. earamuk, 9. ıökGl, ıpkel, 10. 
yorgun, yorgan argın, 

Nıyab, - 1. bulunmaz, 2. 
yam kot. 

Nahit, 
Na bit 

çıkmak, 

mek. 

Nabs, 

- 1. biten, 2. çıkan. 

olmak, - 1 bitmek, 2. 
3. f lllılen01ek, 4. ıtır· 

(Nabız) - 1. atan da· 

yapılacaktır. Akel taktirde 
numaralı kanona göre 
geri bırakılecıkhr. Satıf 

pıra ile olup müşteriden 
oız yüzde iki buçok tel 
ma~rafı ahnır. İşbu gayri , 
kol 6zeriode her hangi bir fi'. 
kilde hak taleblode bul3 
lar ellerindeki reımi ' 
ile birlikte yirmi gftn zarlı 
Manisa icrasına mOracaadl" 
IAzımdır. 

Akel halde hakları tapu ı'IJ 
lince maltlm olmadıkça pil' 
laşmadan hariç kalırlar ıı> 
935 tarihinden itibaren ~ 
name herkeae açıktır. TIP 
olanların yflzde 1edt botl 
teminat akçeıl veya milll ti 
banka itibar mektubu ve it 
1864 doaya num:mıalle JJJl.r! 

icra memurluğuna mara~ 
ları ilan olunur. 

H. iş. DO. 674 

lzmir birinci 
• 

memurluğundat 
Kırkağaç'h Mehmed AU.I, 

Eytam aandığından devr-'ll .J 
zineye borcundan dolayı -_ .t. 
han Karşıyaka Soğokkuyu 1111'! 
teb sokağında kilo yeni 15 
marab kap•dao içeri gtrlj 
bir sofa, eağda ve kırıııd• 

oda, arkada bir mutbab, 

bahçe ve mftıterek koya .e 
katta dç oda ve bir eofa 

cod l 200 lira kıymetli ve 
mahalde ve lttlıallnde ıs 

manda kapıdan içeri gtrl 
bir miktar avlu, eağda iki 

bir mutbah, bir 
dam ve müşterek 

ftst kattı bir ıofa 

mevcud 1500 Ura kıymetli 

ki cem'an iki bap hanenin 
klyetlert ıçık arttırma ı 

Ye birinci arttırmalan 14·:1 
perıembe gGnO eaat 11 de 

pılmak Gzere utıhğı k 
Bu artırmada eatıt bedeli 

mlo olanan kıymetin 1 
7 5 lnl bulursa en çok art 

ihaleleri yapılacak, ıkel takdtst 
en çok arttıranın taahhtl 

baki kalmak şartile ıatıı oO 

gftn daha ozatdarak ikinci 

tırmaları 31 ·3· 935 
gClnft eaat onbirde yapıla 

Enelce 2280 numaralı k• 

mada bedel ne olursa o 
kıymetine bak:ılmıyarak eo 

artbrana lh'\lesl yapılaca 

işbu menkullt üzerinde Jl 
hangi bir tekilde bak tale~ 
bulunanlar eJlerlndekl 

veaalklle birlikte yirmi 
zarfında mtlracaıtlan lbı 

Akıl halde hakları tapu 
lince maldm olmadıkça pa 

tin para ile olup ınftft 

aynca yGzde 2,5 dellAllye a 
2 ·3· 935 tarihinden iti 

oartname herkeae açık b 
durulacaktır. TaliblerlD 1 
7 ,5 teminat akçeıl •eya 
itibar mektuba 932 -
doıya numarulle birinci 1 
mtlracaatlan HAD olunur. 

Denizli'de 
Konset 

Denizli, 19 (A.A) -
uluıevinde çok kalaHbk 
halk hazaru•da bir koDflS' 

rtlmlıı n ulon hınca bıDÇ 

muttar. 



• 

lzmlr Milli EmlAk MftdOrlOğOodeo: 
Birinci kordonda gOmrQk önOnde baraka 

" " BalJkbane altrnda 3 numarala Umumô IHJ©ırr(pt<® TtYırrküy<® dtikk4o 

<dl<® DlnlgöOö~ (C©)~lbJl~fl@l[f'Oa " " .. " 5 " ,, 
İkinci kordon kıfla meydanı cf varı Yeni yol eski çıkmazı 
8 eski, 9 1nj numaralı arsa 

40 
182 
323 

20 

a Yazan: Conl Bohan 1 Tefrika oumarası.81 Boca atığı belediye caddesinde 62 cık·, 50 taj numaralı 

dtıkklio 
Yemlşçarşmnda S:{ numaralı mığau 

12 

Casuslar, Her Yeni Havadisi Günü 
Gününe Nasıl Haber Alıyorlar? 

Dolıphkuyu Bacıall efendi caddesinde !i21 numaralı n 
Bornav~ Topçukuyu ıoka~ında 7 eıld, 9 taj numarala 

203 
60 
25 

dnkk4n 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı 28 ·2· 935 perşembe 

gOnO saat 14 te ihale edilmek tbere mOzıyedeye çıkarılmışlar, 

Taliplerin o saatte Mflli emllk müdflrlOğOoe mfiracaatları . 4 71 Ayni zamanda biltOn Avrupa 
içinde en mevsuk haberi alan 

benim ve beher alınca da Pet· 

toğrad'da Mister "x,, Londrada 

Mı ter "Y,, yahutta eğer arzu 
edersem Nevyork'ta Mister "Z,, 
)e kısa bir zamanda bildlrebl · 

lirim. İstaobol'do bulunan be 

nim gibi bir posta şubesi için 

bundan kolay oe var? Ben İs· 
tanbul'da en iyi haber alan 

adımını, çftokO Leymao Foo 

Sandere'Jn yaloız bir kulağı 
işitir ve alelekser de yalan yan· 

lış şeyler doyar. (Enver Paşa) 
bu gibi şeylere metelik bile 

Vermez. Keza bu aptal gnru· 

hunu kapılarının öoilne kadar 
gelen f e14ketten de dem vura· 

rık. istenilen istikamete sevk.et· 

ıtıek işten bile değil. Borada 

her c;e,ld millet nr. Sandl bu· 

rada en bilyilk reis vaziyetin· 
dedir. Dağ eteklerinde, köy 

bucaklarında, serseriler, külhan -ı1e:yler araeın~a dofaşır ve gizil 

eeyil'r anlamığa muvaffak olur. 
Sandi'nio arkadaşlarını bir ser· 
eerl gOrubu deyip geçmeyiniz. 
Onların ehemmiyeti bnynktnr. 
Her r.aman eeaeen bu gftruhon 

yardımı olmaksızın buradan bir 

haber ıızdırmının imk4nı yok. 

- Size bir noktayı arzet· 

mek isterim Bflenklron. Ma· 

h1nıya hen bir aydanberi çok: 

mOthfş bir oyun içerisinde bu· 

lonuyordum. Bu vaziyet bütfin 

ı abıma tesir etti, Eğer iş pek 

yorucu bir i ise muvaffak ola· 

ı:namaktın korkarım . 

Bileoldren dQşQncelf görünü· 

yordu. Dedi ki : 

- Vazlfeml,dn herhangi bir 

ıaman kolay olacağını hatırı · 

nııza getirmiyoruz. Şimdiye ka· 

dar blrşeyden yılmadınız. Ve 

bundan sonra da kOçilk işlerin 
bile bir dloamh gibi fn(llika 

müheyya intizar edilmiyen teh 

ilkeleri oldu~unu blllyoruz. Fa· 
_kıt bu gibllerlnl ben kolay ad
rlediyorum. Biz yalnız şimdi 
natorel bir adam vazfyetioi ta 

~anablldlk. Kendi tabii elbise· 

lerimizl giyiyor, İngilizce ko· 

nuşuyor ve golüp eğleniyoruz. 

Bunun lc;lo bir aktör olmağa 

lOzom yok. Vazifeyi en möş· 
kat bulduğum an bu tabii va· 

ılyctl temin ettl~im andı. Ben 

hunu temin edlndye kadar çok 

çah~tım . Mahimya bilyOk bir 

adamla bir taraftan .kokteyl 

yuvarlarken diğer taraf tan dost· 
ları araııında onun koyusunu 

ı; 

koznıak kolay bir iş değildir. 
Ôyle zannederim ki bo gibi 

~,.ylere umumi hayatınızda te 

eodüf .. etnıeml~sinlzdir. Benf m 

".ndyerlm dalma normal şahsi · 

Yetimi muhafaza etmemi ic p et 

tirdi. Fakat siz btnbnşım her 

kılığa , her kıyafde girecek va· 

zlyettealnlz ve istenilen komed· ı 
yayı da O) nıyabllirelnlz. 

- Kıyafet pek o kadar bir 
~ey değil . Falı.at diğer blrşeyl 

nolamak isterim. Bana öyle ge· 
li) or ki k:Oşad etliğiniz bat ol· 
dokça iyidir. Fekot bu hattı 
işletmek pt>k kolay bir iş ol 
rnıyacaktır. 

- [l,.nf nı dCişOndüğilm nok· 

tı da burau . Bunun hakkında 

~~~~----·~~~~-
size bazı tn11lyelerde bulunmak 

isterim. Biz hareket t-Ulğl mlz 
zaman öntim6ze bu tarzda müş · 

kOllit çıkacağını biliyordum. B'ü." 
yfik bir blöfle sarih bfr vazi· 

yet iktisap etmeden evvel muh· 

taç olduğum itimadı ihraz ede· 

bilmemek ihtimali yoktu. Mu· 

harebenin hu coşkun zıtmımla· 

rına kadar biz bitaraf kaldık. 

Rol0m6 emniyetle yapmak için 

şimdi artık bilyük bir mfthen
dls vaefını almağa karar ver· 

dlm . .Aciz; hali hazırda Amerl· 

ka'nın en meşhur mOhendfsle· 

rf oden Mlstt::r "Coo I.ebori 

Skont Blleokiron., dur. liak'ta 

harekdtı mlyahiyeye dair yapı · 

labilecek loler hakkında birçok 

defalar zlmamdaran umurla gö 

rOştüm. Bunlar benim herekAtı 

mlyablye için bOyük bir lhıl · 
saeım olduğunu ııannedlyorlar 

ve bonuo içindir ki beni mil 

remadlyen ok.şadılar. 

Fakat ben muavine lhtlya 

cım olduğnndau dostnm (Rişar 

Hano) dan bahsettim. Senden 

lıışka kimse olmayan hu arka· 

daş zahirt surette Rusya ve Ro 

manya yollle geliyor ve ayol 

zamanda da bltaraf tır. Fakat 

1stanbul'a geldiği zaman burada 

bir hizmet kabul edecektir. sı. 

zlo hakkınızda telgraf Ja Ame· 

rfka'dan maltlmat aldılar. Bu 
thrlmali ben evvelce tahmin et· 

mit oldu~umdın daha Londra· 

yı terketmeden enel Amerika· 

ca zemini hazırlamıştım. Bu 

suretle elz şimdi istikbal edl· 

lecek ve Con Blleoklron gibi 

onların harfmloe debil olacak· 

sanız. Der lklmlzıle emin bir 

vaziyeti iktisap etmiş bulunu. 

yoruz ve siz de şimdi meşhur 

Amerikan milheodielerloden hl· 

rlsl oloyoreuouz. Fakat izimiz 

üzerinde geriye doğru gltmiye· 

cek ve gene hedef Jmlze doğrn 

llerllycceğlz. Y otomuzu Irak 'a 

kadar ozatmağı muvaffak olduk 

ve tallimlzi şimdi de o istika· 

mette arıyıcağız. Buralarda bu. 

lup bulmıyacağımızı allah blllr, 

fakat her halde bir ıstırapla 
karşılaşmıyacağımıza ~Opbe yok. 

Sonu var -

Kışlada Mfls. Mev. satın alma komisyo
nunda ihaleleri yapıJacak ilanlar 

MOstahkem Mv. ıa. al. ko. nundan: 

Beher kilosunun 
Miktarı Cioııl Muham .,edeli Tahmin edilen f lati 

Kilo Lira Kr. Sa. 

122000 Un 11590 9 50 
114600 " 10887 9 50 
303000 •• 28028 9 25 
129600 •• 1231~ 9 50 

Mdnakaeaoın şekli İhale tarihi Günll 

Teminatı mu · 
vakkate akçesi 

Lira Kr. 

869 25 
816 53 

2103 
923 40 

Kapah zarf l l,mart,9:35 pazarteet 
Saati 

15 
15 
15,5 

" " ~ " .. 
u u " 
" " " ~ " 15,5 

Met. M•. kıtaatıoan yukarıda cins •e mlktarlım yazıh oo lh· 

tlyacı dört kıt'a şartname ile ayrı ayrı kapalı zarf ueulile satın 

alınacaktır. İhaleleri hizalırıoda yazılı gdn ve eaatlerde İzmlrde 
kışla Met. Mv. ea. al. ko. nooda yapılacaktır. lateklller eartna · 

meslol her gftn komilyonda görebtllrler. M6oakaeaeına iştirak 
edecekler kapalı zaı f larını ihale saatinden hlr saat f'lnel komla· 

yooı nrmle bulunacaklardır. !etekliler 2490 Hyılı arttırma ve 

kelltme kanununun ikinci ve ftçftüncft maddeelode ve şartoa 
~elerde yazılı vesikalarla birlikte ihale gün6 komisyona mOra 

caatları. 20 25 3 8 520 

Müstahkem Mnkl ea. al. ko. nuodan: 

Adet Cinsi Muhammen bedeli Teminatı movakkate akçeBI 
Ura Lira Kr. 

~ Doktor -. ı Beota motara 700 52 5 
Cihetl askeriye için yukarıda cins •e miktarı yazılı bir adet 

Benta motörtı ıçık eksiltme suretlle eatın alınacaktır. İhalesi Zekai Tarakçı 
Dahiliye l\lütehassısı 

İkinci Beyler sokak No. 4.5 Beyler Hamamı karşıııında .. 
Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar haetalar1Dı kabul 

7 ,mart,935 perşembe güni1 ııaat 15 te kıelada Met. mv. ea. al. 

ko. nondı'Jyapılacaktır. İstekliler tartnamealol hergfln komisyon· 
da görebilirler. MOnakaHeına f1Jtlrak edecek tallbler 2490 Hyıh 
arttırma ve ckılhme kanununun ikinci ıre dçftncü ve farına 
mede yazılı veaikalarJle bfrli~te komisyona mOraceatJarı. 

TELEFON: 3806 

Tl:.J R K iYE 

llRAAT 
BANKASI 

\ 

-DARA 
BiRiKTiREN 
RAJ-IAT--~DGQ 

20 25 1 5 533 

Manisa icra Me
murluğundan: 

Basan çavuo oğulları MoH 

ve Halllln emlAk ve eytam 

bHkaeından ödünç aldığı pa· 

raya makabli bankaya ipotek 
eylediği Mıoisanın şehitler ma· 

hılleel ve caddesinde k&ln ta · 

punun clld 14, sahife 64, sıra 

46 kütilk 4350 numara ve 

temmuz 926 tarihinde kayıtlı 

18 6 metre murabbaında ve 

kahve ve otel kısmı yanmış 
olup halen 1 l koçnk oda ve 
boo bir mağaza biri büyük dl · 

ğerl küçük iki hayvan damı 

ve hüyOk btr araba kapısı bir 

helA ve arkadaki yola çıkılır 
bir araba kapısı ve dıvarları 
çatısı sağlam kiremitsiz ve l!flr· 

me kepenkli bir mağaza ve 
yanında içinde hf r hamurkar 

odası olan bir fırın ve hunun 
yanında da bir kahvehane olup 

hepsine 3000 lira kıymet hiçi · 
len bu yerlerin. 

Mülkiyeti açık artırma sure· 

tile 844 numaralı emlak ve 

eytam bankası kanunu muci · 
bloce bir defaya mahsmı olmak 
şartlle artırması :l3.3.93:> cu . 

martesl günü eaat 14,l() da 
hükumet konağındaki dairemiz 

de yapılmak üz.ere 80 g6n 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma netice lode sahil 
bedeli her ne olursa oleun 

borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'Jyete 

girdiği tarihten sonrayıı mfisa · 
dif olması baııebile kıymetine 

baktlmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yıpılacakur. Sa· 

tıo 84i numaralı emlAk -.e 
l'\ytım bıokaeı kanunu bOkOm· 

lerlne göre yapılacı~ından ikin· 

el arıır:naa yoktur. Sıtıe peetn pe· 

İzmir belt!diye inden : 

l - 1600 Lire bedeli mn· 
bammenlt Kemerde belediye 

tanzifat hanmda ve ula mezar· 

hkta mezar taşları belediye bae 

k4tlplik kalemindeki şartnamesi 

veçhlle ve açık arttırma ile 

4 .3 .935 pazartesi günfi ııaat 

16 da beledfyede mfite~eklı:il 

arttırma ve eksiltme komi yo· 

nunca lbale edilecektir. Arttır· 

maya i ştirak için 120 lira mu· 

vakkat teminatla söylenen gOn 

ve eaate kadar belediyede ko· 

misyonu mahsusuna mQracaat 
olunur. 

2 - 130,50 lira bedeli mu· 
hammenll 85 adanın Çayırlı· 
bahçe civarında 130,50 metre 
mnrabbaındakl 45 numaralı 
arsaeının mülkiyeti belediye 

haek&tiblik kalemindeki şartna· 
meal veçhlle ve açık. arttırma 

ile 4 3 935 pazartesi günü saat 
16 da belediyede mQteoekkll 

arttırma ve eksiltme komleyo· 
nonca ihale edilecektir. 

Artırmaya iştirak için 10 
lira muvakkat t eminatla söyle· 
nen gfin ve saate kadar bele· 
diyede komi yonu mahsusuna 
müracaat olunur. 

3 - 1042, 56 lira bedeli 
muhammeoll 56 adanın mee· 
udiye caddesi üzerinde 260,64. 
metre mornhbaındakl 109 sayılı 
arsanın mülkiyeti belediye ba, 

kdtiblik kalemindeki şartnamesi 
veçhlle ve açık artırma ile 

4.3·935 pazartesi günü saat 16 
da belediyede mfiteşekkll ar· 
tırma ve ekRlltmc komisyonun· 

ca ihale edilecektir. 

Artırmaya iştirak için 79 
lira muvakkat teminatla s~yle · 

nen giin ve saate kadar beledi· 

yede komisyonu mabeoıuna mft· 

rıcaat olanur. 

4 - 162,50 lire bedeli mu· 
hammenell Cel41 Bayar caddesi 

ark.asında ve bu cadde ile Al· 
sancak arasında 65 adanın 

IS0,00 metre murabbaındald 

58 sayılı arsanın mülkiyeti be· 

lediye bış kAtipllk kalemindeki 

oartnam,esl veçbile ve açık.. art· 

tırma ile 4 3 935 pazartesi gft· 
Dil saat 16 da belediyede mft· 

tt'şekkll arttırma ve eksiltme 

komisyonunca ihale edilecektir. 

Arttırmaya iştirak için 13 
lira muvakkat teminatla söyle· 

nen gün ve saate kadar bele· 

diyede komisyonu mabeueuna 
müracaat olunnr. 

5 - 14.3 lira bedeli muhım· 
menli 65 edanın mee'ndiye ma· 

halleelnlo sade eokağında 114,40 

metre morabbeıodakt 114 sayılı 
arsanın mQlklyetl belediye baş · 

katiplik kalemindeki şartoaruııei 
veçhHe ve açık aruırma ile 

4 3.9:15 pazartesi gfinn saat 

16 da heledlyedo mfiteşekkU 

arttırma ve eksiltme komlsyo· 

nunca f bale edilecektir. 

Arttırmaya iştirak için 1 1 
lira muvakkat teminatla söyle· 

nen gün ve saate kadar beledi· 

yede komisyonu mahsusuna mil· 

recaat olunur. 15·20 26·1 (484) 

ra ile olup müşteriden yalnır. 

yüzde iki buçulı: dellAltye mas· 
rafı alınır. )şhu gayri menkul 

üzerinde herhangi bir şeklide 
hak talebinde bulunanlıır dle· 

riodeki resmi vesaik ile birlikte 

yirmi giin zarfında Manisa 
icrasına müracaatları lazımdır. 

Aksi halde hakları topu si · 

cilince malum olnıadıkçe pay· 
leemodao hariç kohrl r. 11.:t 
ı 935 tarihinden itibaren varl· 

name herkese açıktsr. Talip 

olanların yüzde yı:dl buçuk te· 

minat akçesi veya milli bir 

banka iıibnr mektubu ve 34. 
1871 do ya numara ile Mani e 

icra nıemurlu~uno müracaatları 
ilAn olunur. 459 

fi. lo. No. 774 
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DOKTOR 

ahı~i Işı i 
izmir Memleket Ha tanesi Rootkeıı MOtaha11ıaı 

HERNEV1 RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEK1'1R1K TEDA VİLERt. 

Yilrümiyen ve Billıassa RAŞİTİK Çocuklara Ultra- \' iole 
fatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yapılır. 

fkinci Beyler Sokak Fırm Kareı ı !'\o. 25 • Tele. !2542 • 

Mem eket 
den: 

as tanesi Başta hihli · 

Memleket ve Eşref pata hastaoelcrlle san 'atlar mektebinin bir 
ııeneHk aşağıda cfosled yazılı erzakın eksiltmesine talih zuhur 

etmediğinden yeniden sene nihayetine kadar ol•n 4 aylık lhtl · 

yaç olan 4.100 kilo şeker 350 kalıb buz 450 kilo eczane pa· 

mogu 9.2.935 günlemecloden 24 .2.935 ~fiolemecfoe kadar oo 
beı güo müddetle açık ekelltmlye konulmuştur. Talib olanlarıu 

teraitl öğrenmek üzere Memleket hastaoe!i baştababetloe müra· 

caatları l"e yüzde 7,5 nisbetinde teminatlarını muhaeebeye vere· 

rek banko makbuzlle eksiltme gOnü olan 24.2.935 giloleme· 
cinde ve pazar günü saat l O dan 11 re kadar İzmir daimi vfla 

yet encümenine gelmeleri llıio olunur. 11 14 17 20 401 

--
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{.şehir bankası~ 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. = 

O~mütr ŞlYllb<e~ö 
ikinci kordonda Borsa civarında kendi blnaııoda 

TELEFON: !2363 ....... 
Hertftrln Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyooculuğu .. 

Müsait şeraitle mevduat kabul edilir 

-\ = -
-----
--
---------------

~ Hububat, ft.zOm, incir, pamuk, yapak, zeytin· = yağı, afyon vesair emtia kumueyonculuğu ya· 
- pıhr. Malların vQrudunda sahiplerine en mQsa· 

--------= it şeraitle avans verilir. -
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,ıı ıııı ı ıı ıııı ı ıı ıı ııı 

Bergama C. ddeiumumiliğinden: 

....... ._ ............ .amm_. .............. ._._ ... ._ .... ._._m"mm.-......... ... 
Öksnrenler! Mut· 

Ayhk elektirik laka (Okamentol) 

Ması·atınız yüksek mi? 

içi gazli 

ÖksOrO k Şekerle· 
rini TecrObe Edi· 
uiz ... o: 

<C ...... 
l\IETALLU >

c:C 

• lambalarını kullanınız 
a:l 

Bu marka az sarfiyat, bol ışık., 
ve uzun ömfirlfldilr. 

1.1.1 
> 
z 

aaMehmet Tevfik 
>< 
al 

~ HO,•ük Elektirik, Telefon ve 
o.;x:ır--.."n J ve l:'orjen Şahopm 

En ÜstOn Bir MOs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

a: 
~lalzemeleri deposu. Ll.I 

c.c Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

~.,ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEEBLA.NDAIS KUMPANYASI 

"ORESTES" vapuru 23 oubatta beklenmekte olup yilkilnil 
boşalttıktao sonra Burgae, Varn ve Köatence için yilk alacaktır. 

•·GANYMEDES,, vapuru 26 oubattıo 28 oubata kadar Anvere, 

Roterdam. Am@tcrdam ve Hamburg limanlan için yftk alacaktır. 

"PRESTES,, vapuru 10 martta gelip 14 martta Anvere, Ro· 
terdam, Amaterdam ve Hamburg Umanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LIN1EN 
"HEDRUN,, 28 oobatta Roterdam, Hamburg, Copenhagen, 

Daotzlg, Gdynfı, Goteburg, Oılo ve lekındJnavya limanları lçtn 
yilk alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

fzmlr Nn· York araeında ayda bir muotazım ıefer 
"TAMESIS., npuru 12 marttı (do~ro) Nevyork lçtn yük 

alacaktır, 

SJı:RV1CE MAR1T1.M ROUMAIN 

G11bl Akdeniz için ıyda bir Muntazam Sefer 
"ALDA JULYA,. Tlpuru 12 mantı gelip 18 martta Mılta, 

Ceoovı, Marellya, Barıelon ve Ceıılre hareket edecektir, 
.. PELES,. vıporo 6 nİHnda gelip 1 nl11nda • Maltı, Cenovm, 

Marsllya. Barıelon Y.s Cczalre hareket C"dccektlr. 

Yolca, yük kabul eder. 

Hamlo: lıtolardakl hareket larihleriodekl değlolkllklerden aceot• 
mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tıfeilll lçlo İkinci Kordonda Tahmil n Tabliye ılrketl 
blnaeı arkaıında Fratelll Sperco aceotahğına mQracaat edllmeıl 

rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 

Olivier ve şilreka V. N. 

SIHHAT 
ECZANESi 
Hamdi Niizhet 

Ucoz1 taze, temiz ilaçlar bulunur 

11 Başdarak - Bilyftk Sa· 
· lebçl Hanı karşısında. 

Ku V\'etl i Mfis bil 
f stiyenler Sıhhat 
SilrgOn Haplarını 
Arasınlar. 

Maruf Eczaneler· 
den Arnyımz. 

• 

c -c.c 
>
<( 

"" 

lzmir Vilayeti Nafia Başmohendis· 
liğinden: 

l - Ekelltmiye konnlan lo: Menemen · Muradiye yolooon 
o+ooo - 17+135 lacı kilometreleri araııada topra~ 
teniyeıl. 

2 - Muhammen keşif bedeli: 43608 Ura 39 kuruştur. 
3 Da lee ıld evraklar: 

A - Eksiltme oartoameıl 
8 - Mukavele projesi 

8 - Nafıı lolerJ umumi ,arınameıl 
D - Fenol ve hoıoei şartname 

İıtlyenlt-r ho oartnamelerl ve evrakı İzmir, letıobul, Ankara 
Nafıa başmflheodlelf klcrinden alablllrler. 

4 - 20,oubat,935 gO.nlemeclnden 13,mart,985 gilnlemecfon 
kadar 21 gflo olob mezkur 13,mart,9.>5 çar~amba gOo6 
eaat oobird~ lzmlr vilAyctl daimi encümeninde yapılacaktır'· 
Ekelhme kapalı zarf ueulile yapılacaktır. 5 

7 

EkeHtmlye girebilmek lçlo isteklilerin 3270 lira mıı· 
vakkaı teminat verme3i bundan başka a,ağıdaki ve 1· 
kalan haiz olub göilerm11ai ltizımdır. 

llergamada yeniden yapılacak: olen 26221 Ura 69 kuruo be· 

deli keşif ti cezaevinin ioeası 10·1·935 tatiblnde kapıla zar( 

uıulile mftoakasaya konularak ueulen il4o edllmle ve zuhur eden 

taliplerin teklifleri 10·Z·935 tarihinde komisyonca tetkik edile· 

rek !ıaddi löyıkto görillmediğlnden 10·3·935 tarihinde pazar Si Limİlel 
gftnft saat 15 tc pazarlık euretile tıhale yapılmak: Qzere bir ay ' 

m6ddetle münakasaya konmuş 1.1lduğondın taliplerin yüzde 7 Acentası 

Vapur VV. F'. H. Vaıı 8 

Der Zee 

lt'eoni ve mali ehlly~toame ile şimdiye kadar yol işi 
yaptığına dair sel4hiyettır makamdan verilmiş ve alk. 

TckUf mt.ktublırı yukarıda 4 ilocü maddede yazılı 11111 1• 

ten bir saat evveline kadar İzmir vllıiyetl daimi encii· 

buçuk teminat akçesi mal aandJğıoa i yatırdıklarına dair mık.boa 
veyahut teminatı muvakkate mektuba ile 2490 no. lı arttırma 

ve ek lltme kanununun 2 inci maddesinde yazıla nsik.alarla ihale 

gOofi bergoma C. M. U . Uk dairesinde arttırma •e ckılltme ko 

misyonuna müracaatlım ve bu husustaki keşif ve şartname ıo· 

retlerini beş lir mukabilinde alabilecekleri Uln olunur. 

14 20 26 4 464 

Doktor 

z·ya amdi 
Kulak, Buroo, Boğaz ruütehassısı. Cumadan baeka 

hergüo hası olarını 3 · 6 ya kadar kabnl ~der. ı kind 
B!'yler eokn~ı, Be} ler hamamı kar~ısı No. 41 

TELEFON: 3686 

a iye vekaletinden: 
Darbedllmekte olan gümOş paralardan Dört milyon liralık 

kıemı az bir zaman .ıarfrnda tamamen tcdavlile vazedllmfı ola· 

cağından eskt gC\müş paraların 1 oabat 1936 tarihinden itibaren 

herhangi bir kıymetle mübadele vaeıtası olarak kullaoılamıya· 

cağı bUAfına hareket t'denler hakkında kanuni takibat yapıla· 
cağı 2257 No. la kanu

1

nun eckizincl maddeıi mucibince flAo 

olunur. 6 8 11 14 17 20 23 244 3il 

TesviyeciveTornacı Alır 

nacaktır. 
As eri Fabrikalaı· Umum Müdür· 

lüğü, den: 
KırJkknle fabrikaları için teıviyecl ve tornacı alınacaktır. 

l teklileric imtihan için fıtida ile Aokarada Ffo,.k fıbrikasına 

1 taobulda Bakırköy barut fabrikasına, lımirdekiler Halkapınar 
ılllh tamlrhaneıloe milraca tları. 

~ ' 6 8 10 12 14 15 18 20 22 2t 26 21 2 3 3•6 

CendelJ Han. Birinci Kordon 

Tel. 244:3 

Tbe Ellerman Ltneı Ltd. 

u MARONIAN " vapuru 22 

§Ubatta Londra, Holl ve An· 

•ere'ten gelip tahliyede bulu· 

n cak ve ayni zamanda Lood.ı 

•e Bull için yilk elacaktır. 

"EGYPSJAN,, ~aporn ay 110 

nunda Ltverpool n Sevanıta· 

pan beklenmektedir. 

" THURSO " vapuru mart 

ortasında Londra, H uH ve An· 

vera'teo gelip tahliyede bulu· 

nacak ve ayni zamanda ],oudra 

ve Hull için yok alacaktır. 

"FLAM1N1AN,, vapuru mart 

ortasında Llverpool n Svırnıea· 

dan beldenmektedfr. 

Not Vorut tarihleri n va· 

porların isimleri azerlne deni· 

elkllklerden meı•uuyet kabul 

edilmez. 

Üniversitede Döçent 
l\faariıı Profeııör 

Dr. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Butalara hergün öğleden 
ıoora bakar. 

İıtiklll eaddeıi No. 99 
Ankara apartmam 2 inci kat 

TeJsraf' • 1 S TAN BUL 
Telefon : 49250 

• 

& Co. 
DEtITSCHE LEV ANTE L1NJE 

11ULM,, npuro 19 oubatta 

bekleniyor. 21 eubata kadar 
Anvers, Roterdam, Bamborg ve 

Bremen için ytık alacaktaı·. 
11AQUILA,, vapuru 23 en· 

batta bekleniyor Anverı, Ham· 

borg ve Bremenden yok çıka· 
racaktır. 

" THESSALIA ,, . vapnro 5 
martta bekleniyor, 7 marta ka· 
dar An•erı, Roterdam, Ham· 
burg Ye Bremeo için yflk 
alacaktır. 

AHMEMENT 11. SCHUU>T 
llAMHURG 

" HA~SBUUG,, npuru 25 
ıubetta bekleniyor Uamburg Ye 

Aoveraten yük çıkarıp Roter· 
dam, Hamborg ve An\ en için 
yfik alucakt1r. 

JOBNSTON LINE LTD. 

I LlVERPUL 
11QUERNMORE,, vapnro 25 eu· 
batta bekleniyor Ltverpul ve 

Anvers'ten yok çıkarıp, Burgas, 
Vernı, Köetence, Galatz tve 
Bralla için yilk ılacaktır. 

THE EKSPORT STEAMSBıP 
CORPORATaON 

"EKSMINSTER,. vapuru 20 

oubııtta bekleniyor, Neyork 
için yfik ılacaktır. 

·' EKSARCB ,, vapuru 2 
martla brıkleolyor, Nevyork 

için ytık alacaktır. 

N. B. - Gello tarihleri n 
npor tarihlerinde acentemlı 

hiçbir meı'ollyet kabul et es. 
Telefon No. 2007 · 2008 

--

meni rclelf~loe makbuz mukabilinde verilecektir. Post• 
ile gönderilecek mektubların nihayet dördüncü madde 
de yazıla saatte gelmle olması ve dış zarfın milhürO 
mum ile kapatılmıo olması lbımdır. 

Postada olacak f?ectkmder knbol edilmez. 532 
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IZMIR ~ 
~ - ~ = Esnaf ve Ahali han kası m - ~ - ~ 

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

--
--

~ 

Merkezi : i Z M i R 1 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Şuhele ·i: ödemiş, Salihli, Tu,.ğutlu 
Alaşehir, Tire .. 
---···---

Hcrli1rln Banka ~luamclfıll Yapar .. 

Bir eenellk mevduata ,., 6 

Allı aylık " o/o 4,1-t 
Vadesiz hesabı carilere % 4 fofz verir. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
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lzmir ithalat gümrüğü müdür"" 

Joğonden: 
Kilo G. Cinsi eoya Kıyaıed 

Lfra ı•" 
6 800 B çilmfo dikilmemiş pamuk mensucattan entari 10 ~~ 
7 000 Pamuktan dlkllmto sofra, yatak takımı 15 
O 160 DikUmle fşleaıell pamuk sofra takımı 2 oO 
O 960 lolem~li kett.n yatak takımı 2 oO 
1 370 Pamuk havlu ve kese l oO 
4 700 Yeni pamuk yüzlü içi pamuk yorgan 3 oO 
O 190 Pamuk çorap sade 3 çlf t O r;O 
O 270 İpek çorap 7 çlf t ı 50 
O 560 D.antelA mHa ö Ulefi 1 oO 

22 010 Yek1ln 36 oO 
Yakandı cinı Ye miktarı yazılı eora ıçık ırtırma ıuretUe filJ 

S ıe 
tılacağındın letcklllerin 2 ·3· 935 cumartesi gilnfi 11et l ' 
hbılat gtımra~a 11tsı komlı7onana müracaatları ilin olaour. 4~ 


