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Bakanlar Heyeti 
Don Başbakan'ın Başkanlı

ğında Toplandı, Varidat 
Bttdçesini GörOştü. 

Hahes islerine Fransa da Mı l(arısıyor? 
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K~;~ii~y·~e;·şk~~·m•z ' Atatürk ' Kontenjan Kararnamesı: -
Dün Antal y~dan Geldiler Antalya' dan ökonomi Bakanı B-ay Celal Bayar öko-
Sayın Konuğumuz Bu Sabahki Tren- Ayrıldılar. nomi Vaziyetimizi Anlatıyor. 

, G•d ki Antalya, 19 (A.A) .. 
le Bandırma ya ı ece er.. Atatnrk, !Jahiliye Vekili ,.---------------·------------

BClyflk Ulu8 ve beraberlerindeki ze· l "Bizim Dt!ğişmiyecek Politikamız, Malımızı Alanın 
Kurultayı bıı· vatla saat ı9,3o da Ege Malını Almaktır. Tüccarımıza ve Müstahsilimize Do-
kı nı mız G e· vapuruna ,binerek ken-

110e rıl KAzım timizden ayrılmışlardır. şen Milli Vazifeler, Hükumetin Politikasını Anlamak 
zılp ve ref j . 

kaları, Denizli :. ve Onun icabına Uymaktır. " 
trenine beğla· lstanbul. 20 (Hususi)·· 

uın huıu"i ... Atalilrk, iki·ilç gOne ka- Ankara, 19 (A.A) - lktııad 
lonlı don ık clar Ankara' ya avdet bu- Bakanı Bay Celal Baya· y~nl 
tıın Aotıly•· yuracaklardır. kontenjan kararnamesi mOnı· . 
dıu şehrimizi ' sebetlle keodleloe mOracaat 
teırJf ettiler. ~====:::=:;;;;~;;;;;;;~~~~==~=:=:__:===-

Sayan " 000
· ltalya, Makinist ve Oıvarcı Gönderdi 

ğamuz, Alsın· --------

~~ =.~: :~ ;~; Habeş ve Italyan Murah-
hasları Bitaraf Mıntaka zım Dlrit, 

ınthtahk em 

mnkl;kamaD· 
danı, CAmba· 
riyeı lıalk Fır· 

katı idare be· 
yeti rellt YOZ• 
gad ıayla •• 

Teşkili için l\tüzakerede •. 

Ba, A vnl l>o· Sayan Batkın General' ~ilım Ö11lp 

Ran, belediye batkanı doktor General K4zım Ôaalp doA-
Bay Behçet Us, tebrlml11de ba· raca lsmlrpalaı'• lomlıler n 
lunan aaylavlar, kumandanlar, geceyi orada ~eçlrmiolerdir. Sa· 
Vali muavini Bay Sedad, em· yın konuğumuz bu aabab saat 
niyet mftdftrft Bay Fe.zl Ak· 7,15 ie kttlkacık olan Bandırma 
kor, Ctımhurlyet Halk Fırlraeı ırenlle lntihıb dalrelul olan 
Ye kend kurultayı Oyelerl, C. Bahkeeir'i teırif edeceklerdir. 
8.F. etnaf n loçl teeekktıtleri Sevgili bıokanımıı 8Hmıne lı · 
iyeleri, dalreler mftdtırlı!rl, 18· ıaıyonundı meraılmle teuf edl· 
ker ve pollı mftfreselerlle ka· leceklerdlr. 

labılak bir halk kltleıl tarafın· lzmlr't zlyaretlerlle lzmlr'JI. 
dan kartalanmıılardır. lerio kalbinde unutolmu batı · 

Kurultay b9tkanımızı getiren 
tre11 lıtuyoaa girerken askeri 
bando muzlkaıı çalmaya bıolı· 

rılar bırakan sayın baıkanımızı, 
ANADOLU, .. ,,, ile eellmlar 

ve kendilerlue bayırla yolculuk· 

lar diler. 
§ - Kurultay Baıkaaımızla 

birlikte Antalya'ya gitmit olan 
- Sonu 3 6ncCI Hhlfede -

la tan ba 1, 20 
i (Bueoei) - hal· 
yan So mı Uelle 
Ha be ılıtan ara• 
11ncla bir bitaraf 

•]mın ta ka lef kili 
lç'n İtalyan··Ba· 
bet morabhaeları 
ua ııo d• md za. 
ke rele re devam • 

ol on mak ta dır. 
Fakat, gelen ha· 
berlere göre bu 
mftzake raun to· 

no gel ml ye cek· 
tir. MI sa kere, 
tim dl den aoğuk 
b lr te idi de de 
vam etmektedir. 

ftalyan'lar, bir 
ta raf tan mft H· 

kereye devam etmekle beraber 
diğer t•raf tan da Somali' ye 

ınıtllr. Tren durunca, eayın 

h.ıkanımız hemen inerek ken· 
dUerinl kartılamıya gelenlerin 
•yrı ayrı ellerini ııkmıılar, ha· 
ltrlarını eormuılar, iltifatlarda 
bal11nmuılardır. General KAzım 
Ôzalp letaeyonuo önilnde oto· 
IDoblle binerlerken halle tara· 
f11ıdan alkıtlanmıılardır. 

Almanya' da idam Edilen 
Vatan Hainleri .. 

Yarın 
llalkevinde 
Yıldönnmn 
Bayramı Vardır .. 

CGıuburlyet Halk Fırkaıınıa 
klıttır kaynagı olan Balkn· 
lerı, dört ,.. ôoce 19 oub•tta 
kurulmutlardı. O samından 
heri kaltar lılerinde yer yer 
Yarlıklar yaratan bu kaynak· 
ların yıldönftmft bayramı, 19 
ıubata taklb eden ilk cama 
gtatl yapılmaktadır. 

Bu itibarla yarın Tarklye· 
deki bQtftn Balknlerlnde ve 
bu meyanda 111mfr Balke•lnde 
de yıldöoftml bayramı yapıla · 
caktır. Bunun için genlı bir 
program hazırlamaktadır. Pro· 
ilam buıın tamamı.aacaıı 

itla yanakl •r•••dı yauea,... 

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

Gazeteler Diyorlar Ki: "Diyanet Cnr-
mOnü Kanla Temizlemek Icaheder.,, 

Berlin, 19 (A.A) - Gaze· 
teler dtın verllmlt olan idam 

Sete• M•• .A. •aıtar) •'da ua1u 
iki kadın 

ve m 6ebbed haplı cezaları do· 
layıılle mtltılealar ıerdedlyorlar. 

Döyçe Algemayn Çaytung 
diyor ki: 

Alman milleti utana hlyaoet 
ctirmOoGn hem df: bcıyak lıfm · 

ler ıaııyın kimaeler ıırafındın 

irtlklb edilmlt cıldu~unu nef· 
retle öğrenecektir. Diyanet 
cftrmil kınlı temizlcumek leab 
eder. Bu gibi cOrClmleri afjet· 
mlye mCUemıyU blkimlerin 
bGkftm ıftrmelı.t e '>lduğu zamıa 

geçmlttir. 

Katoliklerin nıtlrl ef Urı 
olan Cermanya g11eteıl diyor ki: 

Almın'lar, de•letln mllletl 
muhafaaa için nıifednl ifa 
oldalDDD Otreaeeekl~rdlr. 

- !o•• e ıaCJ .. b .... -

Habq Askerleri 

d~rtyilz maklnlıt n dnarcı 

göndermlolerdlr. 
Pırla, 20 (A.A) - Ekeelal· 

yor gazeteal diyor ki : 
Franıa, İtalya ile Babetlıtan 

ırııındakl mtlnazaıya kartı ııll 
allkaeıı de~lldlr. 8. Lavıl'ln 
Parlıı'tekl Babeı sefiri ile dün· 
ka mtıllkata Franea'nın oarU 
Afrlka'dı ıOkdrıelln avdetlıte 

taraftar bulundugonu lıbat 
eder. 

- Sona 6 ıncı yftıde -

Bugün ...... 
Halkevinde değerli bir 
konfettaos verilecek 

---- --
Hılknlnde konferanslara 

dnam ediliyor. Bugftn de 11at 
17 de bir konfl!ran9 var. 

Bugflnkft konfer•nıı moal· 
llm Bay Rahmi Bılıbın vere· 
cekllr. Mnzuu ıudur: 

(Tftrk geneliğinin ha
yat gayeei ne olmalıdır?) 

Bu çok değerli konferanııı 

dinlemelerini okurlarımıza ve 

bllhauı geaclerlmlıe tıniye 

ıdırlı. 

eden mobarrirlmlz" aıığıdakl 

beyanatta bulunmnttur: 
1 jın kanrnımeıl 19 ıabat t•· 

rihli reıml gazetede çıba ka· 
rarnıme, 12 IOD tetrln 1931 
tarlblodenberl neırlne baılada· 

ğımız kontenjan kararnamele· 
rlnlo 12 inclıldir. Bu 12 ka· 
rarname bOkClmleri yanyana 
getlrlllree bClkiımetln gerek 
uloaal gerek uluıılıraruı Gko 
oomlk tartları n lcablarına 
naul dikkatle taklb etmlı ol· 

Ôkonomi Bakam Bay Celil Bayar 

- Nlean, eyldl 935 dene 1 
ılne aııheuıı olan yeni konten· 

doğu sanbaten görCllftr. 
1 - ilk dnrede T6rklye'ye 

sokulacak bOtftn mallar tahdide 
tlbl tatolmuotur. Mliteakıben 

baıgöateren elverfıll lSkonomik 
şartlardan istifade ıoretlle ba 
tahdidat yavaı yHaf asaltalde 
n laale• tatbik edilmekte olaa 
lı:oatnjaa kararnameaUe.700000 
Urahk bir lthaltbmı• mllnha· 
11r blın tahdit mnsoa ba 
defa da 50000 llnya lndfrlldl. 

- Sonu 6 IDCI aablfede -

Atatork'nn Boyok Eserleri 
-------

Paris üniversitesinde 
Konferanslar Verilecek .. 
Bu işle Meşgul Olmak Qzere Paris'te 

Bir Heyet Teşkil Olundu. 
Parlı, 19 (A.A) - Şubatın 

27 ılnden hlbarrn Pırlı Gol· 
nnlteılnde TGrklye hayale 
elçili Bay Soad'ın baıkanlı~ın· 
da Te mOmtas profeıı6r •e bil · 
~inler tarafından verilmek ftzere 

Atatlrk' Cln muhtelif •balarda 
Ye bllha•a T6rk dili, tarih •• 
medeniyet ıahılannda yaptılt 
ııllbat hakkındı konferamler 
eerill tertip edilecektir. 

- Sonu 6 ıncı uhlfede -

Gediz Köprüsü Dört Ay 
Sonra Açılacaktır. 

Menemen ' le Bergama ara.Banda Geclfs nehri Gzeriode lnea edil· 
mlı olan bet RôzlQ btlyflk Gediz k6pr611 d6rt ay ıonra eeyrtlle
fere açılacaktır. Blrbuçak kilometre uanlaAanda olan bw k~prtl 
136,000 lirayı lnıı edllmiıtJr. Projeye gire köprftnlln buı yer· 
terinde lnıaata dnam edilmektedir. 

Yukuıda reımlnl baıb~ımıs bu klprd Ttlrklye'de uı11n k6p
rller aruında lklaei n dlayıdıkl kiptiler arauıdı q lçtbact 
r.•••kt ... r. 
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Dışarda Tflrkiye 
~·~ 

Tnrkiye'de 
Kadınlar 

Rey Veriyor. ...... 
9 ıubıt tarihli (Taymts) ga 

zetesl yazıyor: 
Slyuıl azadlak yarııında Tftrk 

kadınları A vropalı kardeşlerini 

çok geride bırakmışlardır. Ge· 
çen llkk4nuoda bO.yftk millet 
meclisi kanunda 14zımgelen 

değlelkllğl yaparak bütilo Türk 
kadın ve erkc:klerlo 23 yaşın 
dan itibaren seçmek ve 31 ya· 
f\ndan ltlbuen de seçilmek 
hakkını ittifakla kabul etti. 

Dan Tark kadınları BöyOk 
Millet Mecllııl seçimine iştirak 
ettiler. intihap 11ndıklarıuın 
başındı kadınların da balon· 
ması ve içlerinden on yedisinin 
meells ızıhğıoa namzet göete · 
rllmlı olması, Tarkt'ye gibi 
tek fırkalı bir memleketin pek 
hararetsiz geçecek seçimlerine 
yeni bir heyecan katmııtır. Nam 
zet gôsterllen kadınların hepsi 
Halk Fırkaınnın flç rDknil Gazi 
Mustafa Kemal Atıtiirk . 

General İsmet loönü ve genel 
kttlb Receb Peker tarafından 
ıasvlb edilmiş olduklarından kı 

zandılar. Kadmlar için yaş tah· 
dldlnden maada bir kayıt daha 
ırardır ki bu da hiç eilpheslz 
ı\le saadeti bakımındın iyi dQ. 
ıilnftlmflş bir harekettir. Kına· 
nuo bir maddesi bir meb'us 
lteruıının meb'ua olmasını me· 
nedlyor.~Bondan makead, görft 
lftyor ki, karı koca lmtlaacıoı 
bozmamaktır. Kadınlara rey 
hakkı nrllmeei yaşlı Tdrk'ler 
araeında hiçbir tenkit •e muhı· 
ldet biul uyandırmamıştır. Bir· 
kaç yıl evvel fes yerine fapka 
giymtk mtıkellef iyetl çıkarıldığı 
zaman bazı iııyaokar zihniyetle· 
rln ılddetle cezalandmlması, en 
inatçı mubıfazak4rların hile ile· 
rlde yapacakları ltirazlar1D önil· 
nd . almıştır. Eski zihniyetli 
mQslilmıolır bu hareketi taavlb 
etmlyeblllrler; fakat kendilerin· 
den enet gelenlere nazaran 
daha faAl, dahı iyi tahsil gör · 
mtış Ye daha az fatalist olan 
genç neell, kadınlara verdiği 

hık ile yurddaılınoın minnet 
n mQzaharetlol kazanmıı, olan 
Gızl'nln peşinden yürGmek· 
tedlr. 

Yeni mecllate dikkate değer 
nokta, yalnız kadınların da azı 
olması değildir. Dandan baıka 
gayri milsllm TOrk'ler de mec· 
lise gireceklerdir. Bir Yahudi, 

. bir Rum, bir Ermeni ve bir de 
ortodoks Tart müstakil, meb'oı 

olarak intibah edUmişlerdlr. 
Gayri mDsllm namzedlerle ka· 
dınların meclise memnunl yetle 
kabul edilmeleri ve ayrıca Ge 
neral Refet gibi muhalefetlle 
tanınmıı eski bir zabiti ve 
daha onblr .Tnrk'ü milatakll 
meb'oa olarak aralarına alması 
Tiirktye'de liberal zihniyetin 
llerllemekte oldoğana canlı bir 
delildir. Son yıllarda Türk'ler 
en eski ve en sert şekilde 

soyeıl n siyasal reakelyoncolok 
ıöhretlerlni o derece kaybet· 
mletlr ki, bugiln kadınlara rey 
hakkı verilmesi ayni hareketin 
beş yıl evel daracığı heyecanı 

yaratamamııtır. 

l..ltln ılfıbeeinio kıbnlü, 
Avrnpa'h kılığını girmek mü 
kelleflyetl, eıld unvanların ve 
peçelerin kıldırılması, denlı 
tekkelerinin kapatılmıaı ve 

dıhı birçok eeııla lokıllbl1r, 

gmrblıları belkJ de ı•şırtmıı ve 
hatkı yurdlırdakl mtıeltımınlar 

lserlade bı'I tellrler ~Is 

(G ü ifil ü ifil ii e D yaz o D lUl y lUl m D ~ ır o) 
, I KflçOk 

Bakanlar Heyeti Toplandı lngiliz'ler s'=eyy==ar=Ar=zuh==aı=cı1a:;::::ti'r 
---•.. Nerede Çalışacaklar? 

935 Varidat Büdçesi Hakkında 
ye Bakanı izahat 7 erdi .. 

l\f 1. Yunan Teklif i ni Hükumet konağı avlıeıod•~ -a 1. . seyyar arzuhılcılarıo ikide birci' 
Kabııl Etmedıler. aralarında gfirü1to1er çıkar~ 

Londra, 20 (A.A) - Yunan 
Maliye bakanı Bay Pezmezoğlu 
Londra'dan Paris'e hareket et · 
miştlr. Bakanın borçlar için 
faizin yilzde 35 ini vermek hu· 
sosundaki teklif( loglllz .hamil· 
leri tarafından kıbol edilme· 

lara görülmOş ve villyetçe bt 
kümet avlısından çıkarılmalll' 
kararlaotırılmıetar. Bundan 11uf 

ra arzuhalcılar hakumet atlr 
sının dışında iı görebile~ 
lerdlr. 

Masraf Bndcesi De Çıkarılarak K.uı·~ltaya Verilecek 
Ankara, 20 (Hususi) - Bakanlar Beyetl, bugftn Bııbakan General İsmet loöo(l'nnn bsşkan· 

lığında toplanmıotır. Bo toplantıda, Maliye Bakanı Bay Fuad'ın varidat büdçeel hakkındaki lza· 
hata dinlenmiştir. Bundan böyle müzakereler devam edecek ve masraf badçeal de çıkarılarak yeni 
bütçe BilyDk Uluı Kurultayına verilecektir. miştlr. Bakan Fransız hilkumeti 

ile ticaret mukavelesine dair 

Verem Mncadele 
Cemiyeti Yeni Heyeti" __________ ........ .._. .. 

Verem Milcadele CemlyJ 
idare heyetine seçilen oyel' 
dün toplanarak. başkanlığa J)f 

Bay Mitat'ı, veznedarlığa doka' 

Bay Zlyı'yt, genel kitipllğe ' 
Bayın Haaene Nalao'ı ıeçıol 
lerdlr. M nvaffakıyetler dllerlf 

Cenevre l(omisyonunda olan mee'elelerle eski Osmanlı 
borçlarıodan Yunınhtan'a dil· 
şen hisse hakkında görüşecektir. 

----------------------.. 1---------------------- Fransız 
R us ya, Silahları Bırakma Komisyo- Diplomasisin-

nunun Daimi ~Sulh Komisyoıi.u Ol
masını Tavsiye Ediyor .. 

de Değişiklikler .. 
Parla 20 ( A. A) - Fi~aro 

gazetesinin habr.r verdiğine gö· 

re, Fransız diplomasi Aleminde 

Verem Mflca-
dele Cemiyetinin 
Gece Eğlencesi .. 

Verem Mdcadele cemlyetlol' 
tesisinin onftçdnctı yıldöntıJ 
milnaaebetlle bu akşam ,,1 
ylrmiblrde lzmlrpalaa salo•' 
rında bir gece eğlencesi ter' 
edilecektir. Eğlence için iyi ti 
şekilde hazırhklır yapıldığı ., 

Moskova 20 (A.A) - Cenn· 
re'de umumf komisyonda ıUAh· 

lan bırakma konferaneının da· 
imi bir sulh komisyonu haline 
getlrllmeelnl istihdaf eden Sov· 
yet mur , hhısı B. Sıeln demle· 
tir ki: 

Teklif lmtıln eıbabı muclb .• 
ılni tekrar hatırlatmak. niyetin· 
de değilim. ÇOnktı bu ıebepıer 
B. Lft•fnofun 4 h11frın tarl· 
hinde eöylemlı olduğu nutukta 
bftyOk bir vuzuh ve sarahatle 
göeterllmiıtlr. Yalnız ıu ciheti 
söylemek isterim ki So•yet mu· 
rahhaa heyetini bu teklif 1 ileri 
ıClrmlye sevkeden sebepler de· 
ğlşmemlştir. Ve bu teklif in yı· 
pıldığı tarihten bu ına kadar 
geçen mftddet zarfında •ukoa 
gelen hidlseler Sovyet heyeti· 
olu umumi komisyon hosuron· 
da ileri sürmOı olduğu delille· 
rlo kuvvet ve ehemmiyetini 
daha ziyade arttırmıetır. Şo 

hale n11aran So•yet heyeti 
teklifinden Vlzgeçmek için hiç· 
bir sebep görmemekte •e o 
teklif ini ıyneo ve tamamen 
muhafaza etmektedir. 

Mdteıklben söz alan Fransız 
ve Romen murabhıeları Sovyet 
teklif inin ehemmiyetine işaret 

olan bu değiı,lkllklerlo ehem· 
miyetinl idrak edebilmelerine 
mini olmuştur. Yirmi yıl önce 
her T6rk kadının sokağa çar· 

oaf ve peçe ile çıktı~ı, en 
yakın akrabaerndao baıka hiçbir 
erkekle konuomasıoı cevaz 
olmadığı, serbest mesleklerden 
pekçoğuna girmesinin menedll· 
diğl ve iyi tahsil görmüş bir 
Tilrk kadınının bile herke@ln 
önftnde saçını ve ağzını açma· 

ııoın hayasızlık olarak öğr~tfl · 

dlğlol hatırlarsak, Gazl'nlo 
bugün Meclietekt kadın azılarlD 
ıapka giymelerini emrettiğini 

işitmek insana cidden gırf b 
geliyor. Bununla beraber Tiirk 
kadınının mnkllnde yapılan 

bu değişiklik zannedildiği kadar 
btıyak bir yenilik değildir. On 
dördilneü yüz yılda şatkta se· 
yıhat edenler görmilşU1r ki, 
Anıdoludıki TOrk kıdmları 

1ran'dald ve Arab dünyasındaki 
hemşlrelerlyle kıyaıen çok daha 
serbest idiler. 

Anadolu kadını o 11mın da 
peçe kullanmıyordu. Bu ve 
bana benzer daha birçok ho· 
soslarda TGrk ibtlltll eıkJ 

uıullue a.detten batkı hiçbir 
.., ifade elaemifdr. 

.. bazı değişiklikler olacaktır. Bu 
etmltler n bu teklif in cihan bir ~mdddet tehir edilmesine 
sulbdne bOyOlı: bir yardımı muhalefet etmlyeceğfnl bildir · 
olacağını lllve eylemltlerdlr. dikten aonra ıu sözleri llhe 
Bu murahbaıılar ıf mdJk:I halde etmfıtlr: 

bazı malumatın eksikliğine hl· Sovyet teklifinin mdzakereal 
naen mes'elenln eıaa•na tld için halihazırda k4fl malumat 

meyanda tekıilde sevkedilecek 

olan BrQkeel büyilk elçisi Bay 
Claodelln yerine VarşoV1 bG· 

yok elçisi Bay Laroa, onun 
yerine de elmdikl halde hış · 

milzıkerenin bir mdddet tehir olmadığından bıhaedillyor. Ko· kanlık kttlbi umumillğlnl ifa 
her alınmıştır. 

Deniz Seferleri edilmesinin arzuya ıayan ola· misyonun birkaç gdn hauA etmekte olan Prag orta elçisi 
B L N 1 fi i Ki .. me•elml mdnaaebeal cağını da söylemfılerdlr. birkaç hafta sonra ayni vazJ. ay eon oe ter an tay n v 

Ttlrk murahhası oöyle de· yette bolnnmıyacağı ne malum, edilecektir. denlzyolları leletme ld11eıl, t 
mi ıtlr: Bundan ıonra Amerikan Ç k E mir, PJre, n lskenderlye ~ 

So•yet laeyetl tarafından ileri tekllflnlo mGzakereslne geçil· OCU Sİrgeme ferleri vapurların da deJ'I 
stlrftlmilt olan teklifin acUeo mlştlr. K tirmlotlr. Vapurları 11 yu'ıl-
mft11kere edilmesi temenniye Cenevre, 19 (A.A) - SUAh· UrU m U,.. binmesi •e ticaret eşyasının~ 
eıyan •e faydalı olmasını rağ · sızlanma konferanıının sllAh Ankara 20 (Hususi) - Ço çok az yGkleomeıi yilzilD .JI 

men hClkt\metlerln birçoğu bu imal ve ticareti komitesi, kon· cuk esirgeme batkanhğı, ba1· verilen karar neticesi olat" 
teklif hakkındaki m(ltıleılarını trola tAbl tutulacak ıillh ve ram tebrlkl kartı yerine para· dtın (Gülnihal) vapuru lataaıJ 
söylemek fltememlılerdlr. mühimmatın tasnifi lşloe afd larmın koruma verilmesi ve İzmir seferini yapmııtır. 

Yeniden ııöz ılın bay Steln Amerikan projesini mdzakereye bunların gazetelerde neşri te· Bilaliahmerin 

~::!!:~~e~!~!:~~~~:~!!~~!1: ••• ~!'!!~!~!.1'~ •..• ··-·-·······-~!~!!~~e .. b_:ı~~!~!!~~--··- Yeni idare Heyeti .. 

Alman Cevabı ve Fransız'lar BllAllıbmer c~miyetl •·"' 
merkez heyeti yeni iiyeal dl 

--------- , toplanarak arılır1oda yeni i' 
Bay Laval'ın Kabinedeki lza- ~:ç~~~=ııD:;;~~~· .~~~~···~ 

Birinci başkan doktor O' 

batı Çok Gizli Tutulmaktadır E.::::~.::~=~~::·::;~ 
m•ıalllm mektebi mtıdilrG ti 
f et Tok, k:Atlb doktor K4111,, Alman'lar Ingiliz Nazırını Berlin'de Bekliyorlar .. 

tadırlar. Bu sebepten Fraoeız .Mu vaffakıyetler dileriz. Parls, 19 (A.A) - Bakanlar 
meclisinde Almanyı'nın Frao· 
sıı· luglllz tek lif terine verdiği 
cevab üzerine hA11l oJın dlplo· 
malik vaziyet hakkında izahat 
veren Bay Laval Fransız ve 
loglllz hükumetlerinin emni 
yetil bir teşriki mesai zihni· 
yetlle sıkı bir surette f tklr 
teati etmekte olduklarını bll
dlrmiıtlr. Vaziyetin çabuk bir 
ıurette inkişaf etmesi beklenil
mektedir. Çünkil Alman cevı· 
hının ortaya allığı mes'eleler 
dikkatli bir tetkike ihtiyaç 
göstermekt., ve b~r iki hükii· 
metin Almanya'ya verecekleri 
cevab da acele etmelerine mini 
olmaktadır. 

Parfs, 20 (A.A) - Havas 
Ajanl!ındao: 

Alman cevabma karşı alına· 

cık vaziyet hakkında •e Parls 
ile Londra arısında yapılın 

görftşmeler lçla B. Laıralın kı· 
blnede •ermiş olduğu izahat 
hGk:ıl.met mı haf UJnde çok sıkı 
bir ıekllde gizli tutulmaktadır. 
GôrGaüıe bıkıhreı B. Lnıl 
Frao11'nıo Londra boyok elçi· 
sinin Sir Con Saymen ile yap· 
mıı olduğu görOşmeye dair tel· 
grafıoı okumuıtur· 

Parla'e Loadra'dın bir nota 

ıODderlWllla• dair çaba .. y1. 

aların bundan ötOrft olmuı 

muhtemeldir. Böyle bir nota 
gönderilmediği anlaıılmaktadır. 

Bazı telgraf lartn bildirdiği gibi 
İtalya hava anlaşmaaında ali· 
kadar 5 devlet elçilerinden 
mfirekkep bir konferans yapıl· 
masıoı ileri sOrmOş değildir. 

Bay Laval 

Kabine toplantısında bir ka· 
rar alındığı zannedllmektedlr. 
Franaız.fnglllz noktal nazar tea· 
tisinin eadece Almınya'nın fn. 
gilla kabloeet fle husoei görOşme 
talebinden çıkan usol mee'ele· 
leri hakluada oldağo aannedl 
llyor. Eeu ldbarlle iki h6k0.met . 
3·2 ualatmal•na• bagb k.ım.k:. 

devlet adamları Jngtliz devlet Seyhan'da Otomot· 
adamlırıoın Alman isteğine kar· ris ve Otoraylar .. 
şı · alacakları kararı, bu karar ol 
ne olursa olsun tanib etmekte· Seyhan ile (;eyhan arası 

hoır gilo Memekte olan ; dlrler. Muallikta kalın mes'e · v ,J' 
lelerin halli için Berlio tarafın· motrhlere halkın fazlı• al~ 
dan arzu edilen iki taraf la gö· 
r61Jmelerden en ziyade memnuu 
olao Fransız devlet adımla· 

rıdır. 

Bu şerait altında Parla ile 
Londra arasında bugilo yapıl· 

makta olan göraşmelerln gayesi 
fkl hükumetin Alman notasını 
karoı al•cakları hareketin mana 
ve hududunu bllmlye inhisar 
ediyor gibidir. Her iki hftktl. · 

:::,:;.dl:~,~~m~:lc:e ~·:v~:~ 41 
mlryolları ldareel otomocı' 
lerio mlkdırını ırtırmııtır. ~ 
han ve Osmaniye ııırısıod• 
otoraylar lşletllmeelne bıtfJ' 
mıştır. Fakat fazlı yolcO~ 
ihtiyacını bunlar kartılay~ 
dağından ayrıca iki de 1 
katarı Jıletllecekt~ 

dan birinin -::ayı gellP~ 
met Almaaya'ya sadece cevabı çok ano etmektedir. Si~ 
aldıkları blldlrmekle iktifa ede· -İ 
rek Almanya ile yapılacak doğ· 

rodan gôrilşmelere daha ziyade 
eleatlklyet verebilecektir . Asıl 

ve mfihlm ve eritilmek fstenl · 
len maksat Avropaoın herkes 
için ayni emniyet rejimi içinde 
barışı kavuomasını matof olan 
neticedir ki bn gayeler loglllz 
dlplomıelslnln de gayeleridir. 

Berlln 20 (A. A) - Havas 
Ajansından: 

Alman hfikllmetl Londrı be. 
yanoımen Dzerlnde doğrudan 
doğruya mtlnakaeılara glrlt 
mek lçla lagiUa aaaarlana· 

mehıf ilin bu ırsuaonda ~:; 
yet mes'elesl de Amil ol_..-

tadır. Biltiln matbuat bu -;. 
kezde neşriyatla buloaoJ~, 

Doyçe Algemınye C.Y1~ 
mDzıkereye memur edil 

flit 
yıbıncılarıo derhal B•Y Ol'' 
ler'le temaaı geçmeleri 1 tP" 
mondın bahsediyor. DIP10 ,r 
tik notaların teatisi aaf b.,. ,,-• 
tık gecikmiştir. Giirtıı41

11'ı• 
mee'eleler o derece ebelll.:.~ 
ildir ki, karıılııacık f8 ; 
)erin de o derece mftblOI 

maları gerektir. 
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Bergama \ G ü nı ü nı Ş a ır <dl lY y u m o a ır o ] 
Uygurlug._ U. özü. Turing (50) Bin Lira Ne Ziraat -

Kulübü.. k •td G . V Büdçeı;;:.ı· 
-····· Se ı e erı erilecek? 

0 

···----Akaeli - Ataeli Türk Uygurluğudur. vau General Kazım ' Yeni Bod~e 
~~~~~~~-----~~~~~~~- ~ 

Yoksa, Grek 
Uygurluğunun Doğması 

Dirik'e Gümüş Bir Telefon Şirketi, Paranın Nasıl Geri Geçen Yıldan Fazla .. 
Deg"' İldir•• Madalya Y ofladı V .1 ... . . B k J k S Ziraat müddrlüğünt1n yeol 

Türk.Jye Turlng ve otomobil eri ecegınl a 30 l tan Ordu. yal masref bödçesl draat mil · 

--·--
- 2 

Acuna ün salan Bergama uy· 

gurloğunun bir aralık yalnız 

hıoıtıa batıyı ve doğuyu aydın· 
latlln Bergama kültürO.nün bn· 

gıln bile göz kamaştıran ince 

Rın 'at eserlerinin bir benliği 
var. Bu eşsfzllk bizi Bergama 

uygurluğunun özünü, temelini 

ıramıya sOrOkledf. 

Bergama uygurluğo çok va· 
kit zan ve iddia edildiği gibi 

f'ğer bir Yunan (Grek) mede · 

nlyflU gölgesi ise Bergama uy· 
gurloğunun çok yerde görülen 

Ve bugün artık tamamen mey· 

dana çıkan ftatilnlüğiloiln ee· 

hchl nedir? 

Daha Grek adı yokken orta 

Aııya'dın Bazer denizi, cenub 

yollle batıya akın ederek ön 

Aaya'da birlt-otlği kabul edilen 
Ttırk'lerle gene orfa Asya'dan 
Tona yollle batıya ve oradan 

bir kavia yaparak adalar yolu 

ile Anadolu'ya gelen uygnrluğo 
getiren Türk'ler ne olmuştur? 
Buralarda kurulan medeniyette 
rolleri nedir? Eskiden Bergama 
uygorlağo Grek medeniyetinin 
bir doAmaıı, mevliidn zanne· 

dlllrdl. 

Küçük AAya uygurluklarr, 

bunları meydana getirenler lç'n 

arama mevzuu olmazdı. 

Mflellifler için, Asya tarl· 

hinin bilyClk pu~ası karanlık 
bir örUl ile ört6lü gibi idi. 
Buraaı aşalmaz, yolsuz, iptidai, 

biraz da korkanç zaı.ınedflirdl. 

Bu kıt'ada yışıyan bütün 

medeniyetler doğmuşlar, bilyü· 

IDdşler, işlerini yapmışlar "Ve 

en sonra folerlnl bitirmişler, 

ôlmGşler blltnlrdi. 

Aaya ile Avrupa aneında 

coğrafi, topoğrafi ayrıhk gibi 

bllgl, uygorluk ayrılıkları da 

gôrOldo. Bo ııebeble Yuo~n 
nuıdenlyetl Asya m edeniyetle· 

rlnden sonra kendi kendine 

doğmuş, kendiliğinden bitmis 

Yep·yeol v" mucize kabilinden 
hlr medeniyet olarak olarak 

gösteriyordu. Bu medeniyet 

Gıerlnde Asya uygurluklarının 
bir tesiri olduğu kabul edtl· 

tneıdl. 

Arkeoloji bilimi bu işi ay. 

dınlattı. Eski uygnrlukların 
toprak altında gömüld kalan 

tarihi belgelerini çakardı. Şaş · 

tnıyın bo tarihi veslk•lara her· 

k.,a hayranla baktı. Eski uy· 

gnrlok çağlarını en doğru an· 
latan bu yazılı taşlar, ean'at 

"8erlerini tarih btlhnlnln en 

değerli hazinesi (Archlve) oldu. 

Bllgenler bunu okumaya, 

gerçeği anlamıya ve anlatmaya 

btaola.dı· Bu gerçr.ğl bnlan emek· 

ler, hugan tarihin yônüotı de· 

@lotlrecek kadar gilçlOdOr. 

Bn deRltlml, (Vaşington) üol· 
Yerıheıi 'ark dilleri ve edebi · 

Yatı profeaörQ doktor, (Berbert 

ll. jovven) Aeya tarihi ıdlı ki · 
tabının hatlangıcıoda çnk açık 
t .. laldandırmışllr. 

ı.. - Gelişi güzel Avrupa 

Rusyası denilen toprağı, şark 
karalarından ayarmak için uzun 

bir çizgi taslanmıştır. Ba mev· 

hum çizginin bir yerinde ayakta 

duran bir eıoır tası var. Bu 
tatın btr yi\züne A vropa öteki 

yüzüne Asya adı konmuştur. 

Pek çok sebeblerden ötürü 
bu ayrılış astleızdır, dlpelzdlr. 

Fakat bu çeşit yanlış tarihin 
akışı üzerinde büyük tesiri ol· 

muştur. Tarihçiler hem kendi· 
lerl, hem de mevzuları, tama· 

men yapmacık (Son'i) olan kara 
toprakları ve uluııal sınırlan 

içinde kaldılar. 
Bugün bile tarihin bu ulmıal 

nazar noktasına bağlı kalmak-

tan kurtulamPyoruz. 
Bu rnhi haletten ştklyet 

eden bir müeJllf diyor kt: 
.. - Bizim tarihi tetkik ala· 

namız, Kerodotun'klnden nls· 

beten daha azdır. Yunan tarihi 
dış alemle hiçbir iştirak ve 

münasebeti olmıyan bir halkın 
taılhi gibi gö:iterllmiştir. 

Bu tarih harici münasebeti 
ancak barbarlara karşı olan bir 

muharebede veyabud bir isti· 
IAya karşı müdafaa göstermek· 

tedir. 

Fransız müelllf Jerlnden (Re· 

nan) yalmz İbrani, Grek ve 
Roma'dan ibaret üç ulusal ta · 
rlbin ancak bugün yeni acun 
üzerinde özel (Hususi) tesir 
yapmış olabildiğini iddia ettiği 
zaman yalnız kendi neslinin 

değil, arkasından gelen oeaUn 

de ruhi haletini ifade etmiştir. 
Tarihe alt bu yılışıklık, te· 

lıi.kkinin tesiri, bilimin diğer 

şubelerine de geçmiştir. 
Bu son eeoelf"Te kadar ilmi 

mevzular esas menşeleri ile ve 

tAbt olukları gruplarla bağlan · 
tısı araomalı.eızm sanki su sız. 

mıyan bir kompartlmanda ka· 
pah imiş gibi eayalarak tetkik 

edilmekte tdl. 
Avrupa olualar tarihi de böy· 

le tetkik l'ldillyordo. Bu sebep· 

ledlr ki, Aeya'yı, Aeya'da yaoa· 
yan tnaanlann ve medeniyet· 

lerin diğer kıtalar ftzerlndekl 
hakiki tesirini aramak ve bu 

müoasehetlerinde, diğer kıtalar· 
la mukayese etmek demek, Ati · 

na'yı ve Serhae ordolarlle tehdit 

etmekle ölc;ülebHlrdl. 
Bergama: A vokat 

F. Kural ____ ...... ____ _ 
Ağaçlandırma 

Şoselerio iki Tara· 
fına Ağaçlar Dikilecek 

Vali t;eneral Kazım DJrlk 

son tef tlşlnde Kemalpaşa ile 

İzmir aras1ndakl nafıa şosesinin 
ikl taralı na ağaç f idam dikil· 

dfğinl ve her yerde ağaçlan· 
dırma fıallyetioln hommalı bir 

şekilde devam ettiğini görmüş· 
tür. Vilayetten lıfttftn kaza 

kaymakamhklarına ve nahiye 

müdürliiklerlne gönderilen bir 

bUdirimde şosderln kenarlanna 

ağaç fidanı dlldlmeel bUdlrU· 

mhtir. Yalnız şoselertn kenar· 
tarana ağaç ;f ldanı dikilirken 

bağ olan kısımlara dlkUmiye· 

cektir. ÇdnkO bunlar ileride 

gölge yaparak bağlard.a az 

kulübü idare meclisi, turizmin •- • dürlüğüoce hazırlanmış, •lla1eıe 
lzmlr otomatik telefon şirke· Haber aldı!ımıza göre §lrke· inkişafı sahasındaki çahşmasm· verilmiştir. Yeni yıl masraf 

tinin şimdiye kadar abone tin halka geri nrmr.ğe mec· büdçesl 18,380 liradır. G .. çen 
dan vali General Kazım Dlrlk'e b ld d "' maolarından ıe ur o uğu para an bir kısmı 
gümüş madalya vermiştir. Buna 1 bl d yıl büdçeııl 10, 7:!8 lira ldt. 

sisat ücreti na yen anço a emanet hcaabına 
dair kaJöb başkanlıg· ındao vali ulınmı"tır. Bu paranın abon'"'- Yeni yıl bütçr.slodekf fazla· 

mile elli Lln lira ~ .. l k Kazım Dirlk'e aşa"ıdskl mek- manlara -ve alacaklı olanlara ı ziraat mücadele işlerloe .,, 
b fazla alınış ol-tup gelmfı,tlr: ne şekilde tediye ve taksim önümüzdeki yıl içinde fazla 

doğu tesbit edil· kll k E İzmir Vıtllei General Kazım edileceği tekrar Nafıa bakanla· e ece •*aç ldını itine 
ınlşti. Evveke de ğından sorulmuştur. Bakanlık. themrniyP.tten, geçen yıl liğ· 

Dirlk, 

Saygı değer Bayım; 

Memleketlere turizmin lnkl · 

şafı lçln pek derğerli cğraşma 

ve htm"yel~rlnlzden ötürü idare 

meclisimizin kararlle kulübü

müzün en büyük takdir n\şa 

nesi olan gümüş madalyasına 

derin saygılarımızla sunarız. 

Türkiye Turlng ve Oto· 

mobil Kulübü Uelsl 

Reolt Saffet 

İzmir Torlu~ ve Otomobil 

kulftbündn bir yıl lc;inde yap· 

tığı işler hakkında btr rapor 

haznlanmıştır. Kulübiın umumi 

reisliğine göodedlecektfr. 

Ambalaj 
Sergileri Yakında 

lzmir'e Getirilecektir. 
Jstanbul'da muhtelif memle· 

ketlerin ambalaj oeullerl hak. 

kında tüccarımıza bir f lkir 

vermek makeadile açclan sergi 

Ankara'da da gösterildikten 
sonra ikiye bölünerek Mereln'le 
Sa maun 'a ,:röadertlmlıtlr. 

Samsun •a gônderllen yumurta 

ambalaj nflmunelerl Trabzon'da 

n Mersin'e gônderilen koro 

ve yaş meyva ambal&j ntımune· 

lerl de Mersln'd~ gösterildik · 

ten sonra lzmir'e gelecektir. 

Bu nümooeler İzmir TOrko 

f Is ihracat maddeleri daimi 

eergfıl 11alonunda üç güıı möd 

detle teşhir 11dllecektlr. N fimo· 

neler muhtelif ihracat maddtı· 

lerimlzlo ambalaj tarzlarını 

göstermektedir. İhracat tacir· 

Jerlmlz; bu nOmunelerden bir· 

çok istifadeler edinebilirler. 

Bergama ve 
ödemiş'te Hayvan 
Sergileri Açılacaktır .. 

Damızlık eşek eygırlarından 

Bergama ve Ödemiş keıalarmda 

elde ~dilen yavrular için Btır· 

gama ve Ödemiş kazalarında 

birer sergi açJlmaaı Ziraat ba· 

kınlığınca muvafık görülmüo· 

tür. Bergama'dakl ecrgt 25 Şu· 
batta açılacakttr. Baytar müdürü 

Bay Adil Yergök ve Zootekni 

miifenlşl Bay Milat Ôğftlen 

ön ilmüzdeki Pazartesi gfinü Ber· 

gama'ya gidecek ve 11erglde hu · 

lunar'k tetkikler yapacaklardır. 

Ziraat bakanlığı bo sergide iyi 

dereceleri alac.ı.k katır ve 11pa· 

lano Mhlplerlne verilmek ftıere 

180 lira ikramiye gönderml~tir. 

Ödemiş scrglef de Mıut aymda 

açılacaktır. 

§ - Sef erlblsar kazasında 
belediye tarafından bir sıfad 

iatasyooo yapılacaktır. Müracaat 

edilmesi flzerlne baytar mödOr· 

lüğ6nce bir lıtaıyon plADı mo· 

deli Seferihisar belediye reisli· 

yazdığı mız gihi tan gelecek emirde gösterile· vedilml~ olan Çe,me •e Sefr. · 
Na Eııı Bakanlıi'rı k ki ö h tk ı l lhl l ~ ce ı,ıe e g re a tan ıaz a r sar z raat memor!uklarının 
bn fazla puanın ı 1 'd a ınmış o an paranan iadesine yeoı eo ihdası için konulan 
avrı ayrı sahip b l kt 1 aş anııca ır. ta lslaattan ileri gelmektedir. 
lerioe ~eri VC'!ltl Şirketin; iade eekll hakkın· Yıllardanberl ziraat kadro· 
mesinl emretmiş, daki teroddüdft, büdçede ema· 
fakat şirket, ser· 

mı yeel nln az lı · 
ğı nı He rl süre· 

rek: bu pa rıı nm 
dört sene de Ö· Telefon şirkeıi 
denmesi için te· ıoüılürii B. Bap 

meunlıfe bulunmuş ve Hakıın 

lık ta ı,ıirket'n bu dileğini onay· 

lamıştır. 

net hesabına al nmış olan pa· 

ranın abonemanların bir kısmına 
borçları tamamen mi verileceği, 

yok!la bütiln ahonemonlar11 
dörtte bir ntabettnıle mi dağı· 

tılacağı şeklllf:rfndı>.n banglıılnln 
kabul edlleceğ(ıflr. Bakanlığın 

onaylıyacağı şekil muıebP.r ola· 
cakhr. 

Zeytinciliğin inkişafı 

için Çalışılıyor. 
Kursta YetiştirilPn l\tlemurlar Oer

Aldılar. hal işe Başlama En1rini 
~~~~~~--~~~~~~-

Burnua'da ziraat mektebiude 

açılma~ (llan zeytincUik kur· 

sonda feooi zeytin bakunmı 

öğreol!n memurlar Ziraat Ba 

kanhğınca muhtelif zeytin mm· 
takalarına tayin edilmişlerdir. 

Dün Bakanlıktan vlltiytıte gelen 

bir bildirimde lzmir ,uııyetl 
zeytin mıntakalarıoa i\ç memur 

tayin edildiği ve bu memurlara 
ayda yüz sekizer Ura i\cret ve· 
rlleceğl bildlrUnılştlr. Ayrıca 

harcırah ve besllyecekleri hay· 

vanlar için masraf vertlmtye· 

cektlr. 
Zeytin bakım memurları; 

muhtelif zeytin mın•nkalarma 

bakacak ve oralll[d11 r.ohşarak 

halka fenni zeytincillgi , her 

yıl mbheul almak fçln nosıl 

çalışılacağını öğreteceklerdir. 

Zeytin mmtakalarmda ellişer 

dönümlük örnt>k zeytlnliklni 

vttcude getin:cl'kler ve bunun 

yarısını feooi şekilde zeytin 

oğacı yetiştlrmlye lahslil e !e· 

cekler, ağaçların dlblerlnt açtı 

rarak gübreliyecr.klerdir. Yarı. 
ıını da eskiden yapıldığı ~flkilde 

bakacaklardır. 

Ziraat bakanlığınca hazırlan· 

makta olan zeytincilik talimat 

namesi geldikten sonra bu ta· 

llmatnameye göre bart~ket t;de 

ceklerdlr. Zeytin bakım memuru 

Bay Hamdi merkezi (İzmir) 
olmak üzertı Kemulpaşa, Tor· 

balı ve Bayındır :ıeyttn mınla · 

kalarında c;alışacaktır. Bay Cevad 

merkezi (Menemen) olacak: ve 

Bergama, Foça, Dikili kazala· 

rına bakacaktır. 

Bay Mebml'd do merkezi 

Urla olarak Karaburun, Çt-şmt>, 

Seferihisar zeytin mıntakeeında 

çalışacaktır. 

İzmir vilayetine tuyin edilen 

memurlar buolardlr. Derhal 

işe başlıyacak!ardır. 

Kursta muvaffak olan diğer 

üç memur Ziraat Bakanhğlnca 

mıntaka la rına tayin edilmiş· 

lerdlr. 

Zfreat bakanlığı Ziraat müta· 
hasuıeı Bay Ferruh Barlas tet 
ktket yapmak ilzere Muğla vl· 

liyetlrıe gitmiş •e zeytin mın 

takalarını f?ezmeğe baı;la oııştır. 

Kurultay 
Başkanı Dün 
AntalJ:.ı'dan Geldi 

- Ba~ı l inci yüzde -
DP.nlzlf saylavJ Bay Mazhar 

Müfit, liayı:z{t eaylavı Bay 

Halid, Denizli saylnı Bay 

Haydar Rüşdü Öktem ve ref ı 
kaları dün akı,ıam Gen eral Kil 
zım Ö.zalp'la birlikte ~ebrimlzt: 
dönmüşlerdir. 

§ Dün akşam otduevlnde 

~ay-o konuğnmuz General Kil 
zan Özalp şer,.f hıfl hlr 7.h·afet , 
verilcniP,tir. Ziyııfottıı Vail, c. 
B. F. ha~kanı, helediytı başkanı 
ŞP-brtmizde huluoen soylularla 

kumandanlar ve daha haıı ze 

vat hazır bulunmuşt11rdır. 

Denizli 20 (A.A) _ Büyük 

Kurultay başkenı General Kıl 

zım Öz.ılp Vtı ref lkaları ve 

beraberJerlodekl eaylnlarla bo. 

gün vilayetimizden geçcrı!k İz . 

mir'e gitml~lerdtr. Vail ve eny· 
lavlarımız belediye ve C. fi. F. 

başkanları kP.ndilerlni So ay. 

köye kadar u~urlamı~laruır . 
Trenin her geçtiği durakta 

halk coşkun tezahllrat göster. 
mlı:ıtir. 

Mahkemeye Verildi 
Moniea'mn Koldere küyün 

den bay Aboıecı'ln lzmlr'de 

bir tüccardan aldığı 350 lira · 

sını dolandarmakta suçlo Ro· 

manya mülteclleriuden Ali 

hakkında birinci sorıu hakim· 
liğlnce yapılmakta olan tah 

kikat bitmiş ve suçlunun mev. 

kufeo asllyeceza mahkemealne 

sunda vazife görmekte olan 

mr.murlardan bir kısmının da 
hareme ı;öre bir derece terf ile· 

rl lazım gelmekttıdir. Bu me· 

morların terfileri için de ıab· 

si;ıat k.nomuştur . 

l\J <-'nıu rların 
Yol Parası .• 

Bazı dıllreler memorlaranın 

!)34 yıla yol vergilerinin ilk 

tak@irlerl vak.tile maaolarında11 

kesllmeml,tl. VllAyetten gönde· 

rlltn bir blldirloıde bo glblle· 

rln yol vergilerinin tahsili em· 

val k'tDunona göre baczen ıah· 

siline teşı:hbiis edileceği, buna 

yer kalmamak Ozere llk ala· 

cakları maaştan kesUmeei bll· 

dirilmiştir. 

Dolar 
~f ekrar DDşOrill

mek isteniyor. 
Parls, 19(A.A) - Amerikan 

Birleşik devletleri Ali mr;bke· 

meainln kararı P ria piyasa· 
tıında iyi le@irler yapmıı n 

borsada bi lhaP & ulut-leraraııı ~s· 

hamı fizerinıie muııwt>l•lcr le· 

:oııııoa iimil olmuştuı: 

Vaşiogtoo, 19 (A.A) - _,\it 
divanın ahın bd~kındalı.l kararı 
ayan enfla3yon taraftarları blo· 
kuna "rıınret vcrmletlr. Blok - " ' . gumuı:ı •• a.ıl .. ıa OD! aşrnıı 1.29 
dolara yükeeltilmesl suretlle do· 

lano tekrar dQşürftlmeel içlo 
yeni bit teşf':bb011e haıurlaomak· 

tadır. Riiln1mer, divan karan· 
nın bir buHleHını bOtftn elçi. 

ilklere bHdirmi~tlr. Şımdlye 1't 
dıtr bfçbtr memleket altın \ize• 

rine yazılmış Amerikan taab' 
hadlerini hamil bulunan k~dl 
tebaası.ıın bn maddeye riayet 

edilmeeinl iste, ib ietemiy .. cek · 

leri hakkında tebllgatıa bulun· 
mamıştır. 

Vaşington, J 9 (A.A) - AH 
mahkemenin varmit olduğu h· 
rar üzerine bura ticaret odı1t 

yeniden açrlmışlır. 

l!J35 
Kasım 

106 
21 1935 

Gno 
28 

Perşembe 
Arabi J :l5;l Rumi 1350 
l 7 Zilkade 8 ~ubıt 

Ev kat Ezani VautS 
Gdneı, 12,5S A,54 
Ôğle 6,41 12,28 
İkin dl 9,:17 l[>,27 
Akşam 12 l '1,4.9 
Yatsı 1,31 19,30 

mahsul alınmasına eebeb ola· 

Gonen, Aaya'oın zannedll· 
diğl gibi Auopa'dan bOsbfttün 

•yrı Ve bambaşka bir kıt'a ol

llladığını böyle bir anlayıtın 
ber alanda doğurduğu yanlış· 
l.Lı,~~~~~~~~~~~_._~~~~~~~~~~~~---l_...ii:lın.a ..... 4Dıda.lrJ.l.lıll18UE.~~~~~..LJWILDL.......J:.ua.IJ:ılWlJllCJU-~ZCJa111L...J~C.l.IUDl!.......k.lıLI.&Jt.....lttzill.Dıllal.iJ:...~~..ll_:::::::_~~~...!..!~~~__J1~!!.Jl_jfrıl İmsak ll,20 5,00 



l\foalllm 

S. A. Otan 

Borsa 
••••• 

Boreadı d6okil üzüm, incir, 
zeytinyağı ve zahire satışları 

'a,ağıdakl ,eklldedlr: 

· OzOm Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
65 Ş. Rfza halef. 14 50 15 50 
42 Kooperatif 13 16 50 
ıs S. SOltcyma. 10 75 10 75 
2q Ş. Remzi 13 25 13 75 
18 E. Eeher 14 14 

168 

incir Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

184 Ş. Remzi 7 8 25 
190 M. j. Taranto 4 25 4 25 
374 

Zeytinyağı Satışları 
Kilo gr. 
10500 Moh. alıcı 24 24 

Zahire Satıştan 
Ç. Cinai K. S. K. S. 
41 ton buRdıy 4 25 4 50 

796 bo~dıy 4 2ö 4 50 
156 Arpa 3 626 3 875 

16 F111olye 7 75 7 75 
40 Soaam 11 1 l 25 
8 Bc'SrOlce 5 5 

500 çekirdek 2 60 2 60 
200 ton ince kepek 2 375 2 375 
432 palamut 220 450 
250 pamuk p. 49 49 50 
29 .. k•. 49 ,9 50 

--·····---

Ingiliz 
Bütçesinde 
Açık Var .• 

Londra 20 (A.A) -- 16 fD· 
bata kadar nrgl nrldatı 593 
milyon 878,820 ve maara( 622 
milyon 286,7 59 lıterllne baliğ 
olmootor. Açık 28,407,939 lı· 

terllndlr. 

Kontenjan 
Listesi. 

Ankara, 20 (Ho11oıi) - gol' 
tenjın llatetıi netredllmlttlr_:_..;,. 

izmir Tramvay ve Elef° 
tir ik Şirketinden: 

Şebekede yapılacak ameUf" 
dolıyıtılle cert1yanm: 

1 - Bu ayın 2·2 inci cafll 
gftnd Tramvay caddetılnde llf 
pltıhıneden Konağı kadar, "-' 
meraltı cıddealnde Bııtorak'cl 
Ketıtelll kôşe11lne kıdır ve 1 ı-f 
2 Jncl, 3 Oncn Beyler eok.,
larındı ve mftcavlr ıokıkaardt 

2 - Bu ayın 23 GncCl C# 
marteıl ve 24 ünccı Puar ı"f 
lerl Trımny caddesinde ~rJI 
haneden Konık'ı kadar "" g 
meraltı cıddeılnde ıaat 7 ,30 dil 
17 ye kadar keılleceğl motif 
rem halkın malftmu olmak etti' 
IJAD olunur. 
-~~~~~~~--__..,/' 

Utık icra memurloğunb'1 

Uııktı Eenıf ılrkedne _ ~ 
mııraf 40 lira 21 kornea b""' 

lo Çıl'ın Silller köytıadea 14t/I 
med çavaı oğlu Moıtalı vt' 
ıon f tlrazının ref'I için , ... ; 
davetiyeye yapılan meıruh• 
lkımetglhının meçhul olcl~ 
ınlaoılmıı olmakla bu ke '6 
icra tetkik mercllaln 18·8·!.
tarlhlne mlleadlf Pazarteel r--~ 
duruımanın talikine H ıt.::. 
duet edllmeeine kırar 'f " 

mi ı olduğundan ynml aıel~" 
da duruımaya gelme1l içi•; 
ndye mıbmıaa kalın nl 
Cbf're llb olunur. 

l 



Hlrlnrl gün beş vezirin, 

daha ııonra de marıa ıız ~üphe· 
lrr netfce 1 nyıeız fn anların 

iı:lanılarına eebeh oldu. 

arnydarı firnr 
Aradan aylar gf'çtikt• n sonra 

LirgQo rnuhafızl11r nrurı:tiode 

~bri g,.zwcı;~ çıkarılan saray 
g .. nçlcri h!r ek!llı.l~ ovdet el· 

rniş, bunun da Drabşaa olduğu 
anlaşılmıştı. Bütün earay; şa· 

hın en gözdesi olan bir gencin 

firarından mütevellid bavf ve 

t:adlee içinde çalkanıyor, hele 
tnubafıılar beşlarıoın ktsHece 

ğlae nıuhakkak nazarlle baka 

rak dehşete dı'lşüyorlardı. 
~'akat biç klaıt1e de I>rahşa 

aın karayakntu da Mı ilkte 

~ôUlrmekte olduğundan haber 

dn buluumuyordu. Huna rağ · 

IDen gayet sıkı ve miitbiş 
tıbırrlyata girlıildl. t;üolerce 

eOren bu tıbarrlyat ise hiçbir 

semere vermedi. 
Nihayet earay burclarıoda 

kazıkları oturtulan muhafızların 

1Aoe1erl havayı murdar bir 
kokuya boğduktan sonra bu 

tabarrlyata da bateme verildi. 
Acaba Drıhşan nasıl kaçahlldi? 

Nerede saklanmış, yahud nereye 

gitmişti? Bu gencin akıbttf De 

oldu? BOUln bunlar şimdilik 

muamma idi. 

ÖIOm kanunları 
BOyiik Jran'la muhteşem 

Lldya'nın bOyle para, elmas ve 
orazf hır8larile çırpnııb durduğu 

hu deflrlerde ,.Mora yarımada!!ıu 
Drıkon denilen müthle kanun· 
ların pençesinde kıvranıb do· 

royordo. Bu kanun en kilçük 

cQrflmlere, en baııh suçlara 
karşı bile idamı rmlr eylerdi. 

Delflyon mabedinde oturan ve 

Adeta yırım Allah gibi tanınan 
Orakon bAkimlerl halkı cayır 

cayır ölftme mahkum ederlerdi. 

Maamıflh Yunanlılar da henüz 
Asya'dan yeni muhacer.:t etmlo 

bir halk mınzırBBı arzetmekte 

idiler. Muharebelerinde ok, 

mızrak, kahç, kalkan, zere, 

miğfer kullanıyorlar ve benüı 

Şimali Bindiatan'daki bfiydk 

İraa'la Lldya'ya nazarın çok 
geri idiler. 

HQlk gibi bftkftmdarlar 
Mabteltf Yonın kabilelerinin 

"Kral~ unvanını ıaşıyan reisleri, 

kendi kabileleri azcrlnde kat'i 

"" mutlak bir n6luza malik 

• 
ANADOLU 

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Bauazgana 
Haydar Rftodfi ÖKTEI\I 

Umumi nepiyat ve yaı:ı itleri 
mfidfiıü: Kemal Talit KARACA 
İdarebaneei: • 

İzmir lldnci Beyler sok.ığı 
C. Halit lo'ırkaeı binuı jçinde 
l'elgraf: f z:ruir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 - Po ta lı:utuıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
ıyıllıAı 1200, Alu aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuruıtur. 
~ -l>ancı meolleketler için senelik 

abone ilcreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kal'Qıtur. 

Ponö ıgeçınit nCltJıalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
-"' BASJUUŞTIR 

---···---
Yuoanhlar Niçin 
Anlaşamıyorlar'! 

~~~~~~~~--=--~~~~~~~~ 

Ziraat Bakanı B. Mııhlis l\.nı·sun N'-
çin Açıldığını ilir St\vlevilc i\ n lattı. 

ol 

- ü-
oldukları, hültio t'mlak ve 

ahali teı!Brruf \'C ff'ınrllükleri 
altında hulunduf;u halde genr. 

yaşamak ve f!*·çlnmekt~ nıüşk!· 
lat çt>kcrler<li. Kralların: hu· 

künıdarlı~a yaraeaı:ak hiçbir 
debdebe \C danlı hulunmadı~ı 
gibi, maiş ·t mı1carfrlf'sl ltibıırlle 
.ıf' halk unsurlarından lı!ı;Llr 
farkları yoklu . 

lhttü "~ıı~·· kralı A~amr.m 
nun, kendi miaaf irleıioe bizzat 

pişirdiği yt'm,.ldcrle ı;iy11fet 
veri) or, halk gtbl çalışıyor, 

onhr gibi oturub yiyor, lçl 
yordu. Kralın yaloız ycruP, 
içmf' ve çalı~me cilı~tllc dP~il, 
fakar kılık kıyafolçc de avam 

dan farkları yoktu 
Vaziyet ve bayeiyetlerl yaloız 

ellı-rJndtki asalardan anlaeılır, 
halka bikiaılyetlerini ancak 

cariyrdnllı: lıirllktı• çoma;ır "C 

lıolrı~ık yıkıyordu. 
Yunanlılar .,Günt-ş, Uın:a vrı 

Su .. } n l'lpıulıırrlı. Gsrilııir ld, 

lıu üç Allalıın hlrlıirlnilr. ıtra · 

l ,ırı ıu;ık \!I' rnuhar,.lır. Jıaliıı<ir. 

huhmduklıırına itli.ad f'dı-rlndL 

Olinıpiyad ::\Hi<·a<lc·lc•lcri 
.\1aatn&f lh Yunaoiıııao 'ıta 

nıııhtellf mr.zhr.lılne m,.m;uh 

müteıuidfd kabllelt'r yo~amakr11 
vr. daimi bir niza ve ihtilaf 

içlndı- puyan hulunmakra ldllf'f. 
Uf'r kablle kcndt htibad .,. 

in11lcamını muhafazaya son 
derece lbt imam, birbi rlerlne 

kıareı r,.lulıet vrı •~fe\'\ıuk sa 
basını trşkil .. yllyen Ollmplyad 
oyu olarına ı·n mahir un~uı laril~ 
iştirak eylerdi. ıı~r dört yılda 

Ankara, 1 !J (A.A) - Bugün 

yüksek ıJraat enstitüsünde f!aat 

9 da r.lraat müdürleri kursu 

açılmıştır. Hu defa kurııa 2 :~ 

vlliyetio zlr111t müdürü iştirak 

t:t mt~tir Diğer ııı üdür 'e rne· 
murl11r için ikinci ve üçüncü 

kurd hunu taklb t•decek.tir. 

Ktır6u %iroat llakaııı B11y Mulı. 

lı ~ Erkmen hlr Höylevle açmış 
ı ır. Ep .. yce uzııu tıüren bu 

~liyl.-\ıJr Ziraat lı11kunı, kurı-ıuu 

... ,.,,,.ı,, makııad vtı faydalarını 

ııulutnıış, zlrııat en tİlü:ıürıüu 

ı bemmlyer ve gayel,.rirıi tcha 

ı üz t>tll r nıle, rrıı·mlekete zf rıuıt 

hilgl lot kurmak ve bunu köye 

ve kliylüye götiirmek, yaymak 
için nkAletln lıe~ )ıllık planın

da alınması düşünülen tedbir· 

leri hula31 ve icmal ertlkıea 

soora zirnutın Türkiye iktısıııft 

yarandakl chl'luruiyeti iberiode 
f Udrlerlni izalı ,.tml~tir. 

Bakanın hu söylevinden son · 
ra enstitü rektörü Geot'ıııud 

kf>Bİr müdürü llilılıyl arkaıla~· 

ları namına ft'Şt>kkı1r elrı i,ılr. 

Kurs üç bııftu sür rek.ılr . korıı· 

lıır ıl t" \'Ulll t: ll İ~ i mu lıtcrç .. 
mııht ı- l ı f profe fırlt:T ko:ıfı•raas 

lar nrccektir ve bu ko1Jfeıa tı 3· 

bu asalar temsil eylerdi. 

Kralların oturduğu kooak.lar 
karglr ve alı~ah olmak üzere 

iki kısımdan terekkOb eder, 

taş kısmı allelelerine, ahşıb 

kısmı da mleaf frlcrioe mahsui 

bulunurdu. 

blr yapılan hu olimpiyadlarda 
koşmak, at "" arab• yarı9tırmak, 
yumruk vuru§mak gibi idman 
oyuolarından başka ~ilrler 

şiirlerini okur, hekimler nu· 
tukhrını irad eder, ressam, 

Atloıı, 19 (A.A) - Oulf!a· 

ri~tan'la .komı.ııılııu nrB•ııııJaki 

münasc· lı ·tler hakkında Ut.icar 

gezr:tı-lerlode son zaro111nl11rdıı 

çıkıın yazıları mtn zuubah&f'den 

Lö Mei!ojerl Dadım diyor ki: 

,.Muallikta buluoau mee'ı-le · 

lerln halli iı;io Yunan bükü 

mtılinln ne kadar iyi oiyr.tl"r 

beslemekte olduğunu Sofya'nın 
bilmesi lıhımdır. ,Daha yakında 
Bulgar dış işferi bakanı Hay 

natalof hu nlyrtleri Ct!nevrede 

Yooan dış i~leri bıı kanı Bay 
Maksimoe Hı: olan mülakatında 

bir kere daha lt.krar etrurk 

fırsatını bulmuştur. 

Felkc eöz alarak ziraat mftdür· 

lerlol selamlamış, kurs bakkmda 
izahat verml§lİr. 

Ziraat Bakımı Bay Muhlis Erk.men 

lara \'&kit hırııkılmıştır. Her· 

ke' o mevzu üıerinde bocala· 

rll .. münakaşa rtmekt aeerheettlr. Ziraat mOdiirlerlodım Balı· 

hakkak ve nakkee1ar da ean'•t 
eecrlerini teşhir eylerlerdi. 

~~~~~~----~~~~~ Bay Muhlis Erkme.o kun· 

iare gelırnlere büUin mi\u eıeyi 

gezdlrml~, blth11sııa küttlphaue 

ve müze hakkında keodtlerlne 

izahat vermhtlr. 

Bir Yunan 

Adasında Doğan ~~ocuk 
lete bu ollmpiyadlarrlan otuz 

beşincinin üçüncü e~neeinde 

!etmek istemektedir. Her şeyden 

evvel Bulgar düşüncelerini diğer 

mPmlekf!tler tarafından gösteri· 

len hali niyetler abengiue uy · 
durmak iı;ln tdıalük göstnil · 
memi~tir. 

Krallarla memleket ileri ge · 

tenleri o dnece Bade bir bayat 
yaşarlardı ki onları maişetlerini 

gftçlllkle kazanabilen bir fakir 

köylüden tefrik eylemek im · 

kaasız bulunurdu. 
B•ttli haki krıh Ollı, kendi 

niode dıvarcılık, doğrama<'..ıhk 

etmlıtl. Noelka prensesi de 

yAnt mllAttan enel 640 ıncı 
yılda, Atioa'oan ııoo kralı olan 

Kodroe sülileelne meoaub Sa · 
lamin de bir çocuk dOoyaya 

geldi. 
- Sonu var -

Birbiri arkasrna yapılın mil 

lakatlara inanmak IAzımgf!lire,., 

Bulgaristan diğer Balkan dev · 

letlerile olan ihtilaflarını bal 

Bulgar devlet adanılan lıiç 

bir zaman sözle fili arnsınd11kf 
mesafeyi katt>tmiye muvaffak 

olamamıblar, belki de bunu ar . 

zu etmemr~ı~rıUr. » 

Tılrkçe K.artılıldar 252 

---,~----------------------------:1. eımarık, 4. yanlZ. 
Nazar - l. bıkım, 2. bakıo, 

3. bıkma, 4. dftşünme, 5. görüt. 

6. gözatma, 7. karakernma, 8. 

karama, 9. görüm, 10. eayae, sa· 

yana, 11. eftıme. 
Nazırrftba - ) . göz alıcı. 2. 

gOzenl, 3. gOrklG. 
Nazarrilba olmak - l. gör· 

k"ymek, 2. gözeolleşmek. 
Nuarlle bakmak - 1. HY· 

mak, 2. tutmak. 
Nazır ieab6l etmek - 1. göz 

de~mek, 2. göı dokunmak. 
Nazarı almak - l dn,6nmek, 

2. eslemek, 3. eaJ?ı~lamak, 4. ıa· 

kıomık, 5. sayeımak. 
Nazarı dikkati callb - gözeğlr. 

Nazaran 1. bakıhrea, 2. 

görrı. 

Nazenin - 1. baylan, 2. eıılr· 

O'ence, 3. ince, 4. okoenca, 5. ıe•· 
" gill, 6. şaylın, 7. şımarık. 

NAmm - 1. dlzltyen, dfzlye 

koyan, 2. düzelten, 3. göıleıkçl, 

4 . kuran, koruca, 5. sıralayan, 
L 6. yapan, 7. ya· sırayı .oyan, 

savul. 
~azır - ] . bakın, bakar, 2. 

h•ktatı. 3. döomilş, dönük, 4.. 
ı;özlrkçl, 5, inanç (muhl .. met, mi· 

niıtre man ) tı. görOnç, 7. otacı, 

8. öğe (çok akıllı man.) 9. tar· 
lun (vezir man.) 10. tilşOmd. 

Nezif _ ı. arca, arca~, arcak, 

arıca, 2. arı, 3. arlğ. 4. ara, 5. 

(. L.irslz, 7. elli, 8. elllg, 9. ırun, J. • 

silik. 
Nazik _ ı. çıtkmldım (fazla 

nazik man. tezyif makamında, 2. 

çlçia, 3. göalll alıcı, 4. lac:e, 5 

tınık, 6. yağımla, 7. yaoatcak, 8. 

yepelek. 
Nazil - inen, inme. 

Naall olmak - 1. inmek, 2. 

konmak. 
Nazir - 1. beğde,, 2. bekte~, 

3. bendeş, 4. benze, 5. benzer, 
6. benzee, 7. denk, 8. e~, 9. kay, 
10. meHeı, 11. okaeka, 12. ok· 
ıao, 13. ôğrü, 14. eabar, 15. D· 

yar, 16. yara~. 17. yekd"@· 
Nazlrılz - 1. benıı.erl yok, 

benzerelz, 2. heydeeslz, 3. denk . 

siz, 4. eşsiz. 
i\azfrl olmak dengtşmek. 

Nazire - 1. aykuı, :ı. karşılık 

3. örnek. 
Nazm (nazım) - 1. dlzikf 2. 

dizim, 3. dOzgQ, 4. koşugu, 5. 
ölçüm (vezin mau.) 6. tuyuk (bir 

nevi nazım ıııan .) 7. yıkım. 

Nazmetınek - 1. ayılmak; 2. 
koımak, 3. te\"mek, 4. Olkerl~ 

mek, 5. yakım, yakmak. 
Nazmoluomık - l. dOziilm,.k: 

2. kooulmık, 3. dfıllnmek .. 
Nearut 1. emer, 2. ~•el, 3 . 

he. 
Nebat - l. bitelge, 2. hltgel 

3. bitte, 4. bitken, 5. bitki, 6. 
bitmiş, 7. osumluk, osunluk, ,..; , 

ot. 
'r,bat sakı ~ J. tc:y"1ı:, 2. ti· 

yek. 
Nebazan - 1. damar atrnaeı, 2. 

damar vormaeı. 
Nebean - 1. böğO.me, 2. biln· 

gfıldeme, 3. b6ngCileme, 4. çav· 

ktrdı, 5. çıkıe, çıkma, (su hak· 
kında), 6. domurmı, 7. fışkırma 

(ıo hakkında) 8. koynama (ıu 

lıakkı•da) 

Türkçe karşılıklar 

Nail - 1. t>ren, erfş,.n, eriu· 
mlş, 2. lrkören, lrkörQcü. 

Nail etmek l. erdirmek, 
~. lrgürwek. 

Nailiyet - l. erme, eri~me, 
lrm«', trfşme, 2. tl'ğl:,, ;t yedim. 

Natl olma~ - l. eıl~nıel=, irlu 

mt-k, 2. eı:mclt, lrmt:k, a. gör· 
mele, 4. yitmf!k, 

Naim - 1. uyur, :l. oyuyau, 
:J. uykuda olan. 

Naip, - 1. atabı•y (cıık.i tava· 

tf i mülük deninde kilı;Ok ya~ · 
tali hük.Omdara veııayP.t eden ve 
zir, nalbüaıaltanu man.) 'l, , körel 

(veliaht ve mülıiıemet eden man. 

3. nakçı (kadınlann vcklll ve 

nedim man.) 4. yedek. 

Nlka, - 1. aryana, 2. arvaoa 
de •e, 3. di1Ji deve, 4. gayl11k, 5. 

gayla, 6. lneo, lng .. n. 

Nakarat, - kovuotak . 

Nakıs, - 1. gartıwao (hllka· 
tlnd,. bir nokııanlık olan, nakı· 
ııülhilka men.) 2 . eksik, :l. eı •. 
sıiklfik, 4 • .kalık, fi. teltikli, 6. 
tehük, 7. usıl, 8. yarımh, 9. f'J• 
tlmslz. 

Nakıs kalmak, - akeanıık. 
.Nakısa, - J. eksiklik, 2. ep 

sik, :J. usat. 

fikll, 1. anlatan (lılrşey 
hikAye eden marı.) 2. geçlrf'n 

(,.lektlrlk, hararet gibi kuvvetle· 

ıin geçnıeıine müsaid mao.) 3. 

götfiren (bir şeyi bir yerden başka 

yere nakleden maıı . ) 4. kuçınçı 

( hikaye eden rıaan, ) 5. taeayan 

(eoya götOren man.) 6. yetiotheo 

(haber naklrden m.n.) 
Nakkare - 1. davul, 2. dil· 

iiçleı·irı 

Saı· Raporu .. 
'.'\apoh l !J ( ı\ A) 

komileii son iı;ılmıuoı yap.mı9 

ve Ulu lar lurumu koo11eytne 

verı-ce~i raporu haıırlamışur. 

2..t9 

mhelek 

:Nakkaş - 1. br.<lb:cı, 2. he· 
zt:kçi, :t p(dizci 

Nakkat - Sı"çken 

Naki - l. akıı.rma (b:r l.ıp· 
lan bı~k:ı k11ba nakl nıın.) 2. 

aulııtma (Likayf\ nukl ma&ı ) ;}. 

ayıtma (-öz nakil ru•n.) 4. çevirme 

(tercüme, bir dt!deo h11oka clllr., 

ııözii bir hıhietf'n ba~b babee 

nakıl mao.) 5. g"çlruıe (bir yer· 
den betkR yr~e nakil mı&n.) 6. 
güç (nakil m~Un, m:!ı.U har.. 
ınan.') 7. goçftrm,., 8 . götılıma, 

(hir yerden bir yere nakil mflD.) 

9. ırgırn.a (yt!rioclt"n kaldırma 

k1mıld.-.ma mn.) l O, luldırr..; 

(bir yerden başka yt!rc nakil nıan.} 

l l. taşıma (birşeyl alıp ba,k• yr.. 
re götürme ruao) 12. taıınma 

(ev ve eşya nakli man.) 
Nalı.il vasıtası, - binit (mera 

kip için.) 

Nakliye, - J. taşıma işi, lt. 

tıaeıma akçası. 

.Nıaklfyt!d 1 - 1. c:ökçü, 2. H · 

lıcı . 

·akliyat, - J. göç ielerl, gô· 

çftrme lı,ılerl, 2. salık. 

' akletmek, - l. aktarmak, 2. 

anlatmak, 3. avuaturmak, 4 . gört · 

mek, 5 . çevirmek, 6. s~•frmr.k, 
7. göçürmek, 8 . götnrmr.k, 9 . 

ırgırmık, 1 O. iletmek, 11, kotar· 
mak, 12. kaçıudamık (maeal nak 

letmek man.) 13. Hğlamak, 14. 

sltmek, (tahrik etmek men.) 15. 
taıamek 

Nakr - oymak: 

:.\ake - l. beçek, 2. heder, 

3. bediz, 4. bezek, 5. blıCl 6. 
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Başı 1 inci sahlf ede -

2 - Diğer taraftan klerlng 
veya tedtyat movazeneal pren 

iplerimlze uygun olarak muh· 
telif memleketlerle yapılmıı 

anla~melar sayesinde bu mem· 
leketlere ithal imkAnı genişle . 

dldf ve 1933 rakamıoo nazarın 
19:34 yılında yekun lthalı'itımız 

yüzde 16 ni betinde arttı. 

3 - Aralarmda ahenk ve 

irtibat tesis edilen kontenjan 

ararnamelerlmfz ve anla~ma 

politikamız bu kararnameleri 

bir tt\hdid ııllAbı olmaktan 
çık rdı. Bir mllli iktı ad ve 

korunma vaeıtesı haline yOk · 

seltti. Bir taraftan mUli eaoayl 

ve lstlhs lf himaye, diğer ta· 
raf tan tlcori mfibadeleleri tevsi 

rolfi de bu kararnamelere 
verildi. Halen umomi hbal4 · 

tımır.ın yOzde seksen üçü 
klerJng veya tedlyat muvazenesi 

ee slı anlaşma yaptığımız mem · 
leketlerden gelmektedir. İbra· 
catrmızın yüzde seksen dördü 

bu memleketlere gitmektedir. 
Müzakere halinde olduğumuz 

blr·ikl memleketle de ozlaşıla· 
bllir e Türkiye hhalatıoıo yüzde 
dokunbeşt anlaşma yapılmış 
memleketlerden gelmlye başlı· 

yacaktır. Bizim değlşmlyecek: 

polhl amız, m lımı.zı alanın 
malını olmaktır. 

Banun tatbik ve temin şekil 
ulaslararası mlinaeebetlerl 1'e 

ulu al ve evrensel onjoktür 

lcnblorına göre dP.ğlşebillr. 

Fakat robu değişmez. Bu po· 

Utlkamızın şimdiye kador te· 

mfn ettiği neticeler şunlardır. 

l - Memleketin an yile 
me ve mflli lktıEad cihazlarım 

tamamlama savaşının lcab ettir· 

dlği fazla ithalli.t ve memleketten 

döviz çıkmaksızın malla öden· 
mlştlr. 
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f şleme, 7. pediz, 8. sığıt ( dikfı 
man.) 9. sa ma 

Nakşetmek - 1. bedlzmek, 2. 

bezemek (süelf.mek, n~ ış lilemek 

man.) a. eelrlemek, 4. işlemek, 

5. oyamak, 6. sırlamak, 7. sırmak 

N~kt, - 1. a ça, 2. pul, 3. 
y rmoğ, yarmak. 

N~kden; akça ile, akça olarak 

Nakdi ceza, - 1 . çayı, 2. kı · 
yım, kıyın. (cez azap man.) 

Nakus, - 1. ,,. cetirgl, 2. çan. 

·akz, - 1. bozıPa, 2. ırma, 
3. eimn. · · 

Nakzetmek, - 1. bozmak, 2, 
1 

kırmak, 3. sıma , 4. sıymek, 5. 

e< ' mek, 6. fizneme . 

Nakzı abt, sımızdı. 

Nakzı ahdetmek, - l. eımız· 
mak, t nmnk. 

Nal, - 1. taga, d go, 2. taka, 
3. tekav, 4. toga 

N llanmak, - 1. kayarlamak, 
2. tagelame . 

N lband, takavcı. 

ralan, iollyen, lnlldiyen. 

Nalan olmak, - 1. inlemek, . , 
inildeme , 2. kakşımak. 

ale, - l. ğıt (mersiye man) 

2. böğftrme, 3. cığ, cığ1'ığ, '· 
çkırma, 5. ini, 6. inil, 7. inilti, 

8. inleme, inleyiş, 9. Kıçgmn 10 
soğue. 11. sağın, 1ağa, 12. sığıt, 

13. Bığtama, 14. eıklama, 15. 

yoğma. 

Nalın, - 1. ayaklanma, 2. ta· 
b nrak, 3. takr k. 

" m, (isim mao.) ad. 

Nam (şöhret man.) - 1. atağ, 

atak, 2. atav, atav, atavu, 3. ad 

adan, 4:. dan, 5 kü, 7 ·" On, 8. 

• • a (a arnamesı ita ya Makinist ve Almanya'da 
Oıvarcı Gönderf.li idam Edilen 

2 - Anlaşma memleketlı-rl· 

nln memleketimize fazla hbal&t 

yapmak için uğraşmaları bllmu· 

kabele Tftrk malı arayıp almak 

netlceılnl beraber ıftı:flldlyerek 

ihracat mallarımıza talebi art· 
tırmış ve flatlerlnl normal yıl· 

lar flatlerlne yaklaştırmııtır. 

3 - Memlekette eıkl yıllara 

nlsbeten mühim denecek hiçbir 
ihraç malının piyasa ftzerlnde 

tazyiki kalmam ~tır. Fazla ola

rak yeniden Türk plya aeından 

Türk malı almaya hu:ır anlaşma 

memleketlerlnln 24 milyon lf. 
rah bir karşılığı Merkez Ban· 
kamızda bulunmaktadır. 

4 - hballitın artması anlaş 

me memleketlerinden kayıt&ız 

ithal kolaylığı karşılığı olarak 

Tür malı mübayaosı iki başlı 

faaliyet temin ederek iş bacmlol 

arhrmışnr. 

İtbaJilt mallarının mühim kıı. 

mına ald piyasamızda etoklar 

tee&eüsilnö temin etmiotlr. Tf . 

cari kredinin yeniden 1'ücuda 

gelmesini kolayJaetarmıştır. Çift· 
çiye 1'e tüccara düşı:ın vazife, 

h11kômet TOrk malanın mah· 
reçlerlnl genişletmek, TOrk ma· 

lanın mahreçterloi genhletmek, 
Türk malını almıyanın malını 

almamak esas prensibinde de· 

vam edecektir. Bu esaıın tat· 

blk n temini şekli de~lşeblllr. 

Şekle ehemmiyet nrmlyoroz. 

Blzfm ökonomlk durum ve 

lcablarımızı olduğu kadar kar. 
şımızdakl memleketlerin vazl· 

yetlerinl de dünya ökonomlsl· 
nln gidfşi fcablarını da gözö· 

nünde tutuyoruz. Goyemlzl 
masun tutacak ticari hilaf e· 
killerine lcabettlği anda ve tam 

lcabedeceğl zamanda geçmek 

başlıca kunetlmlzdlr. Yani 

klering 1'e tedlyat movaz,,nesi 

Tdrkçe karşılıklar 

ftn1'1n. 

preoalblerlmiz dünya ök.onomlk 

•azlyetlerl düzeldlkce değişe· 

bilir. 

Fakat mahmızı almryaıun 

malanı, almamak kararımız de-· 
ğişmez. Bizimle bo yönde an· 

laımıyan memleketler hergGn 

daha ziyade piyasamızı ka,bet· 

meğe mahkumdurlar. Memle· 

kelimiz her 11bası itibarile bir 

ökonomi~ kalkınma savaşı için· 
dedir. Tüccarımıza ve müatıh· 

ıllfmlze hftk:ô.metlo politlka&ıuı 

anlamak n onun loablıırına 

oymak düşen mllli vaılfel~r 

1'ardır. 

Mfiıtabsll dalma daheı, çok 

daha iyiyi dah11 ucuza melet · 

roeye çalışmalı, ihracat nıüs . 

tıthstlln alınterinl karı:sılıyacak 

ve onu yolunda ilerletecek fi 
ati temine uğr malı, ithalatçı 

Türkiye malını almıy n veyn 
kaf I derecede almak letı-mlyen 

memleketten mıl lmamayı 

milli ddstor edinmelidir. 

Yeni Hetelerln esasları fUD . 

!ardır: 

1 - S. Yani herhangi mem· 
leketten 1ıerbestçe gelecek mal· 

lar 11 te&I. Ha listede bu defa 

klerlng memleketlerinden gele. 

cek mallar K. L. Hsteılne eJın· 

mak ıoretile daraltılmııtır. 

2 - K. l;, Yeni anlalJma 
mevcuda veya umumi prenslb· 

lerlmlzl tatmin eder. MObadele 
vaziyeti mevcod memleketler · 

den aerbeatçe gelebilecek eşya 
listeeJ. • 

3 - K . yani kooteojante 
olarak herhangi memleketten 
geçebilecek eşya bu Jlstede çok 

kftçfthftlmfiş bulunmaktadır. 

4 - V. yani 1'tk4letlerin 

mtıaaadesfle girebilecek e1Jya bıı 

listede aynen kalmıştır. 

....... 
- Ba~ı 1 inci yüzde -

Fransa'oın Cenene'dekt ıuO· 

mesaili bitaraf bir mıntoka tfl· 

ıiılol teklU etmlı 1'e bu mu· 

vakk.at mahiyetteki tesviye yo 

lunu g"rek İtalya ve gerek Ha· 

beşlıtan prensip itibarile ka· 
bul etmişlerdir. 

Roma, 20 (AA) - Meı'ul 

mabafll Roma'dakl Japon eefi 

rlotn ltalya · · Babt'.ş ihtilafına 
dair df plomatlk . t:şebbftslerde 

IJUlundoğa bakkmda bazı ya 

boncı gazeteler rarnfınden nee 

rt>dilmfş olan haberi knt'lydle 

tekzl p l'tme ı'i tt:dlrler. 

Londra, 20 (A.A) - AdlQs· 
boba'dan bildlrlldlğine göre, 

ltalyao Somr.lisil~ Habı-şietan 
ara;ıınde bharaf bir mınrakn 

tesisi için do~ruıian doğruya 

müzakerata devam edilmektedir. 

Arada bazı müşküller ~ıkmış!n 

da ho müzakr.reler Oloalaal 

b&dlaeainden doğan mee'ele he · 
nüz mua114kta olmakla hrraber 

bir sükun devreet açacak gibi 

görün O yor. 

Liberal eaylnlardan Mander 
uam kamarasında Str Con sı . 

mon'a davalı arazl ile bitaraf 

rnıntakayı fşgal için oralara btr 

İngiliz zabıta ku1'vetl göndull

meelnl uluılar kurumuna tekUf 

etml'yl munfık görOp görmedi · 
ğlnl soracaktır. 

Vatan Hainleri.. 
- Başı 1 inci sahifede -
Nasyonal sosyalistlerin naşiri 

el k4rı oJao Angrlf l ıızeteal, 

utana blyaoet c6rm6.nQ~ öltımle 
cezalandırılmıeı 14zım geldiğini 

ebemmfyetle kaydetti kteo onra 

idam edllmllJ olanların taşı· 

makta oldukları lelmlerlo keıı· 

dlleriol ntana karşı daha ho· 

BDFİ bir aadıkıtle bağla olmıya 

mecbur etmeıl 14zım gelirdi, 

demektedir. 

Londra, 19 (.ı\.A) - Alman 
erkaoı harbiyesinden J,ehlıtın. 

nın işgalJ pl6mm çalmakla h · 
halll edilen iki kadının Berlfn· 

dr. idam edll.1ır t bdtdn maha· 

f n üzerinde fetıı.ı bir tesir yop· 

mıştır. Tesirin fenahğma diğer 

bir sebep de bu idamların Al

wanya'mn eilıihlaoma ielerlnde 

tam hl r mdsavat istenmesi ile 

ayni zamanda 1'0 ua gelmr.sldlr. 
Mcnceeter Guardlyan diyor ki: 

Bu caauslult işi için verilen 
idam ceza ı Almanya'nan smıf 

mOcadelesl ve uluslar araıı h rp 

havası içinde ya1Jımakta olma . 

sından Uerl gelmektedir. 

Diğer taraftan daha ı,lddetll 

davranan l\flyue Kronikıl gaze· 
tesi l&e ~öyle diyor: 

İfşa edilen malumat üzerine 

Nazi hökıimetlntn telAşı ne 

kadar fazla ise fld casus bık · 

kında verilen ceza da okadar 

ağırdır. Eğer hakikaten bu iki 
casus Almaolar ıarafından Le· 

btstsn'ı işgal için hazırlanmış 

.olan ha plinı Almanya'nan L"· 

hltıtan 'a karşı sulh beslediğini 

söylediği ııral~rda Leblil,,r'e 

değltlkllkler yoktur. Tüccarla 
rımız, müstahsillerimiz bu ka· 

rarnamenio de tatbikatına old 

görüş ve temennllerl olursa 1'e · 

kı\lete btldlrmelldirler. Bu del' · 

re tatbikatımn do memleket 

menfeatlerlne oygon neticeler 

vermr.Rlnl dlleyornın. 

nrdileree, tabiidir ki Bay Bit· 

ler'in hiddeti çok höyük ol
muştur, Kararname metninde raash ........................................... 
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Namlı, l. anıon, 2. ataklı 3. 
ataktı, 4. adl11anb1 5. kaldı, 6. 

kette (nüfoı sahibi mın.) 7. kü· 

liğ. 

luul hale g~lmlt kömür veya odun 
parçaıı man.) 3. ot, 4. ört, 5. 

ıaço «eeki hikmeti tabllyeden 

ınıııırı erbaadın aayılan ateo mın. 

"saçn, yel, ftğft, kok00ateı, hava, 
ıu, toprak» 

yazı (kader, kısmet man.) 9. 

yeterge ır:kıımet man> 

Naeib olmak - ele geçmek 

Nasir - 1. elden tutan, 2. 

yardımcı 

Namft nişanı kalmamak - adı 

batmak, yeri batmak. 
Namız, yükQnç (riikua ve sec-

deye varır gibi eğlJmek man.) 

Namaz kılan - y0k6nlcl. 

Namaz kılmak - ytıkftnmek. 

Namdar - . 1. adanır, 2. adlı, 

3. adlağ, adlık, 4. çavdar, 5. 

çavlı, 6. çavlım, 7. külOğ, 8. ök· 
tem, 9. öktül6k, 10. şavluğ, 11. 

tapkaç, 12. ünek, 13. ünlü. 
Namdarlak - 1. çnmak, 2. 

kettelik. 

amdar olmak - fin salmak. 

Name - bltlğ, bitik. 

Namlo - yalman. 
Namaı - ı. ayağ, 2. onor, 3. 

ot, 4. yfiz akı, 5. yaz aklığı 6. yaz 

suyu. 
Namoılo - 1. arığ (temiz, pak, 

afif man.) 3. cağlı, çağlı, çnlı 

(meıhor, namlı mın.) 4. çek, 5. 

onat, 6. 6. öktem, 7. utla. 

NamOHOI - 1. alaıa, 2. arık: 

ıız1 kaltaban, 4.. oynak, (namoıu 

ıftJ»hell man.) 5. ıQrUlk (bllhas1a 
kadın hakkında) 6. yapsar. 7. 
yırtlaz, 8. nöneftz. 

Namu&ııazluk - 1. çaba, 2. 

kalteğlık, 3. yfiz karası. 

Nemzet - 1. adaklı, 2. orun· 

tak, (yerine gtçecek man.) 3. ter· 

kOlmek. 

Nan - Ekmek. 

Nankör iyilik bilmez. 

Nlir - 1. tee, 2. kor (yanmış, 

Nari - 1. ateşli, 2. patlar, 3. 

toto1Jor, 4. yanar, yanıcı 

Narı beyza - ak kor 

Nara - 1. bağırıo, 2. bağırma, 
bağırıb çağırma, 3. carlama, 4. 
haykırıı, 5. haykırma, 6. kıygo, 

7. sftren chırp narası men, » 

Narin - 1. civlez, 2. çlpll, 

8. çöpten, 4. ince, 5. yepyelek, 

6. ylnçek 

Narkotik - ı. ayoşturoco, 2. 

uyutoco 

Nas - 1. cer~e cıekeri kıt'a, 

asker mao. -. ~. el, 3. il, 4. ilke, 5. 
Irk. 

Nasıh - 1. öğütçen, 2. öğQtçü, 

3. öğftt Teren. • 

N11ıl - ı. bancarı, 2. kancaru, 

3. keçtık, 4:. netek, 5. ne yolda, 
~. nice, 7. nite. 

Na11r - 1. kaparçuk, 2. kah· 

lan. 

NA11r yardımcı, yardım 

eden. 

Nasihat - ı. dlm, 2. eri&, 
3. OğGt~ 4. öğfttleme, 5. örnftklak, 
6. ou~me. 

NHlhat etmek, nasihat nrmek ·• 
1 . çöpteruek, 2. erlğlemek, 3. 

öğGtlemek, 4. ötlemek. 

Naıfp - 1. ahn yazısı, 2. hl· 

tik, bitme (kader, mukadderat 

mıın.) 3. düşellk (hl88e man.) 4. 

pay (hisse men.), 5. üleş (hisse 

mao.) 6. Ql(lş {hlese man.) 7. 

Naslye - 1. ahn, 2. kabak, 

3. menek 

Nasp - 1. dikme, 2. geçirme, 

3. kayırma, 4. koyma, 5. oturt· 

ma, 6. eaplama 

Naebetmek - 1. atağlamaJr, 

atamak "tayin mın" 2. bltlmek 

"tayin man,, 3. dikmek "Rekz 
man,, 4. geçirmek, 5. kayırmak 

"'himaye ve tayin,, 6. koymak, 

7. oturtmak, 8. eaplamak 0 Reb 
mao» 

Naıbı nazar etmek - göziinü 

dikme\; 

Naş (naış) - 1. ölft, 2. öltlk 

Nı~i - 1. dolayı, 2. Heri ge· 
len, ::J. ötürü. 

Naşir - ı. basan (kitab ve 

gazete t4bl ve naşiri man.) 2. çı · 

karak, 3. dağıtan, 4. aaçan, 5 . 

serpen, 6. yayan. 

Natık ı. aykucu, 2. ıöy· 

Hyen. 
Natuk - 1. geçen, 2. eyi, dtlll, 

3. eözft, 4. 1Jeeen. 
Natura - yaradılış. 

Nas - 1. baylanhk, 2. 1bayın· 

hk, 3. blceleme, 4.. erk, 5. erke, 

6. kandıe, 7 • .kanıo, 8. k.ıhn, 9. 
kınıo, 10. oımarıkhk, 11. yuoa. 

Nazetruek, nazlanmak 1. 
allanmak, 2. bayJDlanmak, 3. bı:.y· 

lanmak, 4 . baylaşmak, 5. erinmek, 

6. ıvırmak, 7. kılımsımalc, 8. Q•· 

marmak, şımarıklık etmek. 

Nazlı - ı. bayın, 2. · baylan, 

A atürk'on 
Büyü Eserleri .. 

----···---
- Ba ı l inci Yü-ıde -
l'arle, 19 (AA) - Türk dl· 

llne, Türk tarihine ve Türk 
medeniyetine dair tetkikatı te· 

lif, tanzim etmek ve inkişaf 
ettirmek geyeslle Parla iinl Tet· 
ılteelnde bir Tiirk tetkik mer· 
kezi ihdas edilmiştir. Bu rner· 

kez Pırla ünlver lteet rektöri1· 

nün başkanlağınde edebiyat f•· 
kOltesl duayeni ile ayni (akOl· 

leden bir modern tarih prcıf e· 

sörd ve bir ean'at tırlbl pro 

fesörü, Franl!a koleji ve tedri· 
sata Ttırkiye'ye dair tetkikata 

taalh1k eden Şark dilleri mek· 

telılnden profesörler, Jeıaobnl · 
d kl Fransız arkeoloji enstltOsii 
mtidürO, 1 tanbul Qniver hesi· 

nln bu hususta Tftrktye KOi· 
tilr Bakanı tarafandan gösteri· 

lecek olan mömes Ut, Oışlşlerf 
Bakanlığı n4'zdlnde ecnebi melP' 
leketlerdekl Fransız eserleri f11' 

besi müdürü ve Tilrklye'nlJJ 

Parla büydk elçl&lnln bir aıfl· 

mel!!ilinden mi1teşe kil bir tdB· 

re meclisi tarafından idare edi· 

lecektlr. 

Türk tetkik merkezt her eeoıı 
Türkiye hakkında konferanelsr 

tertib edecek ve ba konfe11os· 

tar en eal4htyetll Ftaneız pro· 

f e örlerl ile Türkiye Ktıltilt 

Bakanı tarafından gösterllece" 
TOrklye profesörleri tarıfınd•ll 

verilecektir. Bundan başka btJ 
tetkik merkezinde TOrk mede· 
niyetine ald biUQn tezahQrlet 

hakkında tetkikat yopılıcaktıt• 

Bo &enenin programında köP' 
rülüzade Bay Fuad'ın (Oıt• 

zamanda Tor tarihi) Bay Te· 
nlnin (H Uhazırdakl Türk dfll 
lsltihatı) Bay Gabrlyelln (An•· 

dolu orkeolojt&I) ve Bıy Sobll' 

dun (Anadolu jeolojisi) rne!' 

clelerl hakkında konferanslar• 

mevcuttur. 

Tftrk tetkik merkezinin açıl· 
ma merasimi 25 Şubatta yapı· 
lacaktır. Parla 6nlverslteetol0 

dıı işleri ulusal terbiye bakıll' 
hkları ile tamamen motab•~ 
olarak yaptığı ba teşebbüs genel 

mdnaeebetler sahasında bu 1'1' 
dar semereli bir dostloğon b•f' 

lodığı iki millet arasında dab• 
genlı 't'e daha samimi bir f tklt 

te1Jrlkl meealılnfn deUllcHr. 

Façist 
Sarayı ... 

Roma, 19 (A.A) - Bay Mo8' 

ıollnl yerinde Jfeçlet sarayı ~e 
lnkılt\b mQzesl yapılacak olJJ' 
binanın yıkılmasında bolonoıOf 
1'e bu altı katlı binanın v·· 
mındald kiremitleri kıldırır•~ 
ilk kazmayı kendisi vurmueıot· 
Bay Mo&!ollnl Forum Palıtf" 
ve Roma tepelerine bakarll~ 
(Ne gOzel manzara) demiş <d 
sonra ~öyle denm etmiştir: 

- Burada Fuçlzm 1ır1Jf1 

yftkeelecek ve yapılacık, bOyft~ 
kule azmimizin ve kuvvetlıJJ1' 
zin ıembolfi olacakt ı r. 

Sözün il borada biti ren b•f 
Mmı ollol giderken gezetectlt(e 
gOlerek demlvtlr ki: 
-Nutkun mabadını gazeıcletdıı 
okoreoonz. 

Üniversitede Oöçent 
Muavin Profeaör 

Or. A. SafedditJ 
Ağız ve Diş Hekif1l 

Haıtalarıı hergün agıedeıa 
ıonra bakar. 

İııtiklıU caddeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci k~ 

Telgraf. ı5TANBV0 Telefon : 4925 

, 
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Rişarla Diğer Arkadaşları Ittihadcılar 
Hakkında Ne Düşünüyorlardı? 

- İtiraf etmeğtı mecburum 
ki hu umld beni sendeletti. 

Öteki başıoı salladı : 

- Zannetmem, dedi. İlk 
lllerhalede aradıl.larımızı bola· 

llladık. Ancak sizi 0 eayeoizde 

(Grin mantl) fn mevkilnl aşağı 
Yakarı tayin edebildik. Fakat 

bu mukaddes adam hakkmda 

Pekiz blrşey biliyoruz. İkinci 
lllerhalede ise sizin dOşündfi· 
ğfioijz şekilde mü§ldlit çıkaca · 
ğını zaunetmiyorum. 

Rişar~ın arkadaşı bu cümle· 

lerf söyledikten sonra bfr taba · 

ka kiğıt çıkardı ve Türlr kol· 
1•rının sevkulceyşi ?.ızlyetlni 
lrae eden bir pilin yapmağa 
haeladı, 

Bllenldrooun bu derece askeri 

ıtıalumata sahip oldugunu RI· 
eır bilmiyordu. Çizdiği pliıı 

Pekb erkADlharp zabitinin mu· 

'Vaflalc olabileceği büyftk bir 

'Vuzuh arzediyordo. Her cephe 

deki vaziyeti iyice anlamıştı. 
Rue'ların Kaf kae'taki tehlikeli 

'azlyetlerJne karşı koyabilmek 
İçin Çanakkale'dekl kıt'aların 

bir kuımı ş1rk cephesine nakle· 

dllecekmlı. Yollarıo olmamaeı 

dolayıılle bir muavin kunetln 

osaya yetişmesi eplyce zamana 

mQtevakkıf imiş. 

Sariye ordasu; Cemal (Paşa) 
tun komanda 1Dda bulunuyor 
'Ve oldukça bb1rık bir yekun 

•rıedlyormuş. Teşebbüs edilen 

Mısır'ı istila barekih hak.kın , 
daki Omhlerl pek slell imiş. 
Y ılnız logllfz'lerln Irak 'tıkl 
eevkolceye vaziyetleri hatah ol · 
duAundan büyfik muvaffakıyet 
'ilmldl bekleniyormuş. 

Bu izahata verdikten ııonra : 

- Size, dedi, daha fazla ma· 
hiaıat verebilirim. Tfir.k'ler bir 

nıUyonlok bir ordu hazırladı · 
larea bunun yOzde kırkını kay· 

hetmlılerdlr. İşte şimdi tfire· 

Yen peygamber de diğerleri için 
1aıha kapısı açacak demektir. 

Kıiğıdı y1rttı ve tekrar siya· 
Betten dem vurmağa başladı, 
'fork gençliği hakkında Rlıarla 
diğer arkadaşları birçok şeyler 
ôğreodiler. 

Bllenkiron sözüne devamla : 

- Bunlarıo kıymetli komi· 
lelerini de biliyoruz. Bu çocuk· 
lar o kadar iyi değildirler. Eu· 

Ver'fn zekihı şöyle böyle. Ya· 

kında baştan kara edeceğine 
Ş0phen olm&Bın. Görmek hu· 

eaeı atılmıştır. işteki muğlAkı · 
Yeti bf r eüt çocuğandan daha 

fllttııı aohyamaz. 8u sebepten 

dolayı Almao'lar Eo,•er'io ken• 

dlterloi tekmellyeceğl zamana 

kadar onunla oyunlarına devım 
'"deceklerdlr. Talat ise bOtüo 

heıeriyetf bir kulOple bombar· 

dıaıan etnıek ieılyen somorıgan 
b' ır oyuncıkcıya benzer. Her 

ikisinin de yegAoe düşOndükled 
110kıa ordulıradır. Halka ehem· 

ltllyet vermezler. Bunların fda · 

rest bir adamın elinde bastonla 

bir sllrüyü idare etmeğe kal 

kı~aııeına benzer. Komitenin 
içinde en yava, ba~heı Cavid 
d" ır, Ellerine htr horu almışlar. 
lıoru ile istikamet göstermrğe 
Clllışı:naktadırlar. Riear : 

- Pf'k:I, diye sordu, Alman 
1 •rın burada ne işi var? 

Bilf'ıakiron gOld : 

~~~~-.... . 
Bunlara, dedi, pek lyı na· 

zarla bakılmıyor. Genç Tark· 

ler Almao'ların yardımı olmak· 

sızın bile kendilerini gıyet 

kuvvetli bulmaktadırlar. Al· 

man'Jarın ise her zaman Tllrk· 

lerl okşamak mecburiyetinde 

Jzmlr Belediyesinden: 

ı 461,88 Ura bedeli muham· 

meoelf doktor l\fuııtafa cadde· 

ılnin sağındı TOrk yükseltme 

cemiyeti arkasmda 58 numarala 

adanan 369,50 metre murabba· 

ıodaki 5 sayıla arsanın mOlkl · 

yeti belediye başk.itlpllk kale . 

miadeki eartnameal veçhlle ve 

açık arttırma ile 9 3 935 cu · 

marteei günü eaat 16 da bele· 

diyede milteşekkil arhrma ve 

eksiltme komteyonuocı ihale 

edilecektir. Satıea iştirak için 

.37 lira muvakkat teminatla 

söylenen gOn ve ıaate kadar 

belediyede arttırma ve eksiltme 

komisyonuna mftrac1111t olunur. 
2 _ 4.39,38 ltra bedeli mu· 

hammrnll Atatürk mektebinin 

yan tarafında doktor Mustafa 

ve Celil Bayar caddelerinin 

arkaeında 59 numaralı ıdanın 

351,50 metre morabbaındakl 

20 eayılı arsanın malklyetl be· 

tediye haekitlblik kalemindeki 

eutnameel veçbile ve açık ar· 

tarma ile 9.3.9:l5 cumartesi 

gftnü saat 16 da belediyede 

mfileşekkll artırma ve ebfltme 

komisyonunca ihale edilecektir. 

Sıllşa ı,tirak fçln 33 lira mo · 

vak.kat teminatlı söylenen giln 

ve saate kadar belediyede ar· 

tırma ve eksiltme komisyonuna 

m6r1caat olunur. 
3 _ :Ji6,2G Ltra bedeli mu· 

hammenll doktor Mustafa cad· 

desinin tık sağ sokağında 58 
numaralı adının :lO l metre 

murabbaındakl 4 sayılı arsanın 

mülkiyeti belediye baekAtlpllk: 

kalemtndekl şartnamesi veçhlle 

ve açık artarma ile 9 3 .935 
cumartesi günü saet l 6 ds b~· 
tediyede mOteşekkil arttırma ve 

e1uiltme komisyonunca :ihale 

edilecektir. Satışa iştirak için 

28 lira muvakkat teminatla eöy· 

lenen gOo ve ııaate kadar bele· 

diyede arttırma ve eksiltme ko 

mfEyonuna mliracaat olunur. 

4 _ 376,25 lira bedeli mu· 

bammenell doktor Mustafa cad· 

desinin ilk sağ eokağıoda 58 
numaralı adanm 30 l metre 

murabbaıodakl eayalı areamn 

millkf y,,,ti belediye başUtlpllk 
kalemindeki şartnamesi veçhile 

ve açık arttırma He 9 3 935 
cumartesi gOnfl saat J 6 da be 
tediyede mOteeekktl artırma ve 

ekelltme komisyonunca ihale 

edilecektir. Artırmaya iştirak 
için 2 lira muvakkat teminatla 

cıôylenen gün ve saate kadar 
belediyede artırma \'e eksiltme 

komisyonuna müracaat olunur. 

5 _ ı ~54 lira bedeli mo· 
bammenll Celili Bayır cadde· 

sinde 54- numarala adanın 391 
metre murabbaındaki 10 sayılı 
arsanın mülklyerl belediye heş 

UtlbUk kaltımfnt.lckl şartnamesi 
veçhlle ve açık artırma ile 
9.3 935 cumartesi gllnCl ea11t 

16 da belediyede mOleşekkU 
artırnıa vo ~ksHt me komlsyo· 

uuuca ihale edilecekdr 

olduklarını zannederim. Eğer 

Tork'ler mağlup olurlar veya 

monferld bir sulh yaparlarsa 

ne olacağını ozon uzadıya dfi. 

şünmeğe hacet yok. Rue'Jar 

için adalar denizi yolu açılacak. 

- Sona var -

Artırmıya iştirak için l 18 
lira movakkat teminatla aöy· 

!enen gfin ve eaate kad1r he· 
ledlyede artırma ve ekılltme 

komisyonuna mftracaat olunur. 
6 - 481 1111 bedeli mu• 

hımmenll Celil Bayar ve dok· 

tor Mustafa caddelerini birbiri· 

ne vaeleden ilk eokakta 59 
numaralı adanın 384 metre 

murahbamdak.l 16 sı.yılı arsa
nın mülkiyeti belediye hatkıi · 

tiptik kalemindeki oartnameıl 
veçhlle ve açık artırma Ue 9. 
3.935 cumartesi gfinO saat J 6 
da belediyede mftteşekldl artır· 

ma ve eksiltme komisyonunca 
ihale edllecektlr. Artırmayı it· 

tlrak için 34: lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa· 

ate kadıar bl'lediyede artırma 
ve eksiltme komisyonuna mQ. 

1 

racaıt olunur. 

7 - 560 lira bedeli muham. 
menli belediye klmyahaneııi için 

eahn alınacak olan alAt 'Ve 
edentı belediye baekAtlbllk 

kalemindeki şartnamesi •eçhlle 
ve açık eksil tme ile 9.3.935 
cumartesi günd aaat 16 da be· 
tediyede mftteoekkil artırma ve 
eksiltme komisyonunca ihale 
edilecektir. 

Elulhmlye ietlrak için 42 
lira muvakkat teminatlı eöy· 

lenen gftn ve saate kadar be·. 
ledlyede arınma ve eksiltme 

komisyonuna müracaat olunur. 
540 21 24 28 4 

ı - Kefalet B1ndığı nf zam· 

namesi, 
Yukarıda yazılı nizamname 

belediyedeki llAn tahtaaıoa asıl· 
mıştır. Herkesçe bilinsin. 
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lzmiı· 1 inci icra 
memurluğundan: 

Mustafa Şfikrü ve Fıtnat 
H. Emlak ve eytam banka· 

sandan ödilnç aldığı paraya 
mukabil bankaya ipotek eylediği 

tepecikte eQrmell aokağında 

11ğı emvali metruke hanesi 

eolu llya detedrloplu vereseeinf n 
16 numaralı kahvehanesi önü 

yol ile çevrili ve kadı ilyas 
efendi vakfmdan 14 numhralı 

ve takdiri kıymet raporuna 
göre 10 numıratojlı k pudan 

girilince zemini ruermrr bir 

sofa solda kareıda ve uralakda 

fllmak üzere üç oda bi r avlu 
bir mutbok bir hela yh m\ ha· 

eamak merdivenle ~kılınca 

fevlı..ani bir salon dört oda htr 

taraça bir helA bir balkon 
kumpanya suyu ve elektlrik 

tesisatı mevcud Urglr ve Oç 
bin ikiyOz lira kıymetli evin 

tamamının. 

Mülkty~tl açık arltarma su· 
retlte ve 844 numaralı Emlak 

ve eytam bankası kanunu mu· 
clbioce bir ddaya mahsus ol· 

mıık şartHe arttırması 2;:;,!l,!'35 

cumartesi günü ııaat 1 1 d~ 

hükumet konağındaki l iod icra 

dul resinde yapı lmok üzerr~ jQ 

gün müddetle eatılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde !!alış 

bedeli tahmin olunan kı} me· 

Hafız Sabri \'C eairenin emllik 

ve eytam bankasından ödünç 

aldığı paraya mukohll bankaya 

ipotek eylediği ahmed ağa ma· 

balleslnln cezair hanı sokağında 
231 ada 1 parselde kAin ma· 

ğaza tapa kaydına göre şeyh 
lerll bacı mustafa efendi vak· 

(ından icareteynli olub 18!i 
metre morabbamda taeblh ve 

irs eoretile 12 de 3 hissesi 

hüeeyln efendi ve (atma bariye 

hanım bir hisee ve ba{ız eabrl 

efendi 4 hisse ve Zeyneb ha· · 

nım 4 hissesine sahibdirler ve 

takdiri kıymet raporuna • göre 

mezkllr mahalde ve 2 taj nu· 

mnrıdaki bu gayri menkolOn 

taştan inşa edildiği ve içinde 

bir }azıhanesl bulunduğu ve 

beşbin Ura kıymetli olduğu 
tesblt edilmiş olub bu gayri 

menkulOn tamamının 

Mülkiyeti açık artırma sure· 

tile 844 numaralı emlAk ve 

eytam ban\a81 kanunu muci 

hl nce bir defaya mahsus olmak 

,artlle artırmaeı 23.3.935 cu· 

marteel günQ eaat 1 l de hOkd 

met konağındaki l lncl icra dal· 

resinde yapılmak Qzere 30 gftn 

miiddetle , satılığa konuldo. 
Bu artırma neticesinde sıtııs 

bedeli tahmin olunan kıymetin 
yftıde yetmf ş beşini bulursa en 

çok 1rtırana ihalesi yapılacaktır. 
Akel takdirde 2280 numaralı 

kanona göre ııatıe geri hıra· 
kılacaktır. Satış peeln pa· 

ra ile olup mftşterlden yalnır. 
yftzde iki buçuk dell4llye mas· 

rafı alınır. lşbu gayri menkul 

üzerinde herhangi bir eekllde 
hak talebinde balunınlar elle · 

rlndeki reemi vesaik ile birlikte 

yirmi gün ~adında Manisa 
icrasına m6rae11atları lizımdır. 

Aksi halde hakları tıpa ıl· 

cilince malôm olmadıkça pay· 
laşmadau hariç kalırlar. 13.3. 
1935 tarihinden itibaren şart· 
name herkese açıktır. Talip 

olanlaran yOzde yedi buçuk le· 

minat akçeııi veya milli bir 
banka itibar mektubu, 33· 17989 
dosya numaraslle İzmir Birinci 
icra memurluğuna mOracaatları 

ilAn olunur. H. t,. No. 128 

İnhisarlar f zwir başmüdOrlü· 

ğftnden: 501 
Darağaç ambarında bulunan 

29 dane boş şarap fıçısı ile 20 
beygir kuvvetinde mazotla mü 
tebarrik bir motör ve bayraklı 

tersanesinde bu motöre oh te 
neke 2.3.935 Cumartesi gOnü 
saat on beşte pazarlık sureti le 

satılacaktır. lsıekltlerln depozito 

parelarile o gün lzmlr inhisar 
lar başmüdürlyetlndeki komls 

yona ve hunlara görmek üzere 
yazılan yerlere uğramaları. 

18 21 24 2 

tin yOzde yetml1ı he~ioi hu · 

tursa ençok. artırono lhalt> i 
yapılacaktır. Aksi tuktirde 2280 
numaralı kanuna göre eetış 

geri bırakılacaktır. Satış peşin 

para ile olup milşterlden yal · 
nız yüzde iki buçuk tellAllye 

masrafı alınır. İobu guyri men· 
kul Ozerinde her han~I bir şe . 

kilde hak taleblode bulunan . 
lar ellerindeki resmi \•esatk 

ile birlikte yirmi gün zarfıoda 

lzmlr icrasına m6racaatlera 
lıizımdır. 

Aksi halde hakları tapu sici· 
lince malum olmadıkça pay. 

la~madan hariç kalırlar 11,3, 
935 tarihinden itibaren şart · 

name herkeae açıktır. Talib 
olanların yilzde yedi huçuk 

teminat akçeet veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 3!l · 

214 75 dosya numaraıılle lzmlr 
1 inci icra memurluğuna müra 

caatları ilin olunur. 

H. I~. DO, 27 l 

Kurultayda 

Yeni Saylav r için Sıra· 
lar Yaptırılmıştır 

·~-----~--...,....------
Ankara 20 (Bususi) - Büyük Ulus Kurultnymm açılma• 

yaklaştağ ındın bazı hazırlaklar yapılmaktadır. Yeni eaylavlar için 
sıralar yaptmlmış ve yerlerine konmuştur. ~aylavlar Ankara'ya 

ghmeğe başlamışlardır. 

----.. ··- --
Tramvay Şirketi Davası 

Uuku~ MüşaviriŞirketin 

Yolsuzluklarını Anlattı .• 
----------------

Ankara, 20 (BuBuei) - Nafıa bakanlığı ile Tramvay tlrketl 

arasındaki duaya bugnn de bakılmıştır. Bu celsede, bakaahk 

hukuk mOeavlri, şirketin yolsuzluklarını ve halkı naeıl aldatb• 

ğını aolatmıştar. ____ ..... __ _ 
Genel Nüfus Sayımına Hazırlık 

------------
Yüz bin Memur Bu işte 

Çalıştırılacaktır .. 
Ankara 20 (Bueusi) - Genel nftfos sayımı bu sene teorine•· 

velin onseklzlncl cama günO yapılacaktır. Sayım hazırlıklanaıa 

ikmali için yakında vekaletler mümeselllerlnln iştlraklle bir ko. 
misyon kurulacaktır. Sayım işlerinde yfizbln memur çahştınlaaak 

n sayım kaleme alınacaktır. ----·· ...... ---
Kurultay BaşkanımızNa-

zilli Halkı Arasında .. 
------------

Nazilli 20 (Bosoei) - BOyftk Ulus Kurultayınm çok deAerli 

Baekanı General KAzım Özalp'ın tetkik gezintilerinden dönmekte 

oldukları anlaşılmB11 Ozerlne belediye başkanı Emin 8ilgen'ln 

baekauhAr ılımda bir heyet kendilerini Horeuolu'dao memleket 

namına karşılamıt ve Nazilll'ye geldiklerinde Halk fırkuı 

ealonlarında memleketin yetiştirdiklerinden bir kah vahı nrll· 
mle, bir Hile yıkın görOşmelerden sıJnra Aydm'a hareket 
buyurmuşlardar. 

1111111111111111il1111111111111111111111111111111111111111il1111111111111111111111111111111111 -------= -----------------------

Meyva Fidanları 
T6rkive ve A vrupanın tın iyi cine damızlıklarından 

aşıla ha'etalık.sız ve fenni surette yeıiştirilmle m eyvn fi . 
danlarlle : 

AşlllZ fidanlar hmir'd,. Ba,turakte l zmir ve civarı 
meyva ve sebze eatış kooperatifi tara fından atılmakta 
dır. Fazla tafııilAt almak lstlyenlerln kooperatif imiz" rn6 
racaatlerl. 



,------Öksürenler! Mut· 
laka (Okamcnıol) 
Ôk ürük Şt>kcl'le· 
rini Tecrübe Edi· 
nız ... cc 

<C __. 
>
< cc 
LU 
> 
:z: 
< >
<C 
cc 
a:: 

Aylık elektirik 

~Jasrahnız 

içi gazli 

• lambalarını kullanınız 

Bu marka az sarfiyat, hol ışık, 
ve uzun ömOrludnr. 

Mehmet Tevfik 
Boyok Elektirik. Telefon ve 

Malzemeleri deposu. 
Peştemalcılar N. 77-79 l~el. :J332 

Akşehir bankas 
- Sermayesi: J,000,000 T.L. 

D~möır ŞtYlb>~sü 
ikinci kordonda Borsa civarında kendi binasında 

TELEFON: 2363 ---·· ... ··--
lfertnrlü Banka ~luamelatı, Enıtea 

Kumusyooculuğu .. 

~1üsait ~eraitle oıcvduat kabul edilir 

Hububat, flzilm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon ,·esair emtia kumusyonculuğu ya· 
pılır. Mallann vilrudunda sahiplerine en mDsa· 

İl şeraitle avans verilir. 
... e i'orjen Şahapın 
En Üstün Bir Mas. 
bil Şekeri Olduğu
nu unutmayınız. 

Kuvvetli l\lüs bil 
fstiyenlcr Sıhhat 
Snrgiln Haplarını 
Arasınlar. 

Li.I 
C.tJ 
L.U 
Q -~ 
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··----------------------------------· Olivier ve şüreka- nuoda Uverpool ve SevıO S 1 H H A T ~~ Doktor ~ • pao bekleomtk.tedtr. 

>< en 
,,,, . ... Si Liınitet Vapur " THURSO ,, vapuru ~ 

E C Z A N E S 1 Z • H d • ortaetoda Loodra, Bull ve /J 
I ya am I Acentası vers'ten gelip tahıiyed.e bll" 

Hamdi Nilzhet Ccodell Haıı . lltriocl Kordon nacak ve ayni zamanda Loo* 
Kulak, Borun, Boğaz oıütahaeeısı . Cumadan başka H il j · ilk ı k 

Maruf Eczaneler· Ucuz, taze, t t miz U•çlar bulunur 

dt!n Arayımz. 11 Başdorak - Büyük Sa· 

"-----·•·---•' lebçt Hanı kar1J181Ddı. 
V. N. 

VV. F.,. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEY ANTE L1N1E 
11ULM,. vepuru balen llma. 

nımızda olup Anvers, Roter· 

dam, Hamborg ve Bremen 

için yük almaktadıt. 

"AQUILA,, vaparu 23 şu· 
batta bekleniyor Anvera, Bam· 
burg ve Bremeodeo yok çıka· 

racaktır. 

" TBESSALtA ,, :vapuru 5 
marttı bekleniyor, 7 marta ka· 

dar Anvers, Roterdam, Ham 

burg ve Bremeo lçlo yilk 

alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
"HA~SBURG., vapuru 25 

tubatta bekleniyor Bamborg n 
.Aovereten yük çıkarıp Roter· 
dam, Bamborg ve Anverı için 

yük ·al11cakttr. • 

JOBNSTON I..INE LTD. 
LlVERPUL 

11 QUERNMORE ,, vaporu 23 ou· 
batta bekleniyor Llverpul ve 

Anvere'ten yük çıkarıp, Burgas, 

Varna, Köetence, Gılats :ve 
Bralla için yük alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSBJP 
CORPORA TtON 

"EKSMINSTER., vapuru ha· 
len limanımızda olup Nevyork 

için yük almaktadır. 

·' EKSARCB ,, vapuru 2 
martta bt!kleolyor, Nevyork 

için yük alacaktır. 

N. B. - Geliş tarihleri ve 

npur tarihlerinde acentemiz 

hiçbir mee'ullyet kabul etmez. 
Tt!ll'!fon No. 2007 · 200~ 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

·~oRESTES,, vapuru 23 şubatta beklenmekte olup yakaoft 

boşalttıktan sonra Burgaıı, Varn ve KOeteoce lçlo yük alacaktır. 

•·GANYMEDES,, vapuru 26 şubattan 28 şubata kadar Anvnıı, 
Roterdam, Ametcrdam ve Bamburg limanları için y<ik alacaktır. 

11PRESTES,. vapuru 10 martta gelip 14 martta Anren, Ro· 
lerdam, Amaterdam ve Bamburg limanları için yak alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"BEDRUN,, 28 şubatt11 Roterdam, llamburg, Copenbagen, 

Dantzig, Gdynh, Goteburg, Oalo ve lskaodinavya limanları için 
yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGATIUN CO. OF GRECCE 
lzmfr Nev· Yor.k araeında ayda bir muntazam ııef~r 

•
1TAMESIS11 vapuru 12 martta (doğru) Nevyork lç'n yük 

ılıcakllr, 

SJt:RVICE MAR1T1M ROUMA1N 

Garbi Akdeniz için aydı bir Muntazam Sefer 

bergüo bastalarıoı :l ~ 6 ya kadar kabnl eder. ıldnr.I TeL 2 -U~J Vt! u çın Y a ara 11~ 
Beyler eokağı, Beyler hamamı karşısı No. 4 l Tbe Ellerman Lince Ltd. •·FLAMlNIAN,, vapuru 

TELEFON: 3686 " MARONIAN ., vapura 22 ortasında Lfverpool ve Svaoı' 

T\:..J R K iYE 

llR~~T 
BANKA51 

~ubatta I.ondra, Bull vt1 An · dan Leklenmektedir. 

vtr1t'teo gelip tahliyede hulu · Not Vurut tarihleri n 
nacak ve ayni zamanda Lond a purların isimleri Qzerloe ct.f 
ve Bull lçlo yük •lacaktır. ılkliklerden mes·ullyet k.ar 

"EGYPSIAN •• vapurn ay so ,.,fümı-r.. 

DOKTOR 

Fahri Işık 
f zmir Memleket Hastanesi Ronıken Mfttahanı8• 

fJERNE\rı RONTK EN MUAYENELERi 
ve ELEKTİRİK TEDA VfLERf. 

Yflrümiyeo ve BiJhHaa RAŞİTİK Çocuklara Ultra- \1 iole 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri YRpılır. 

ikinci Beyler Sokak Fann Karem No. 25 Tele. !254.2 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~lzmir Yün Mensucatı --
ıi Türk An~im Şirket 
_ Bu mftessese iki milyon iki yoz bin lira sel"' 

;; maye ile te11ekkftl etmiş ve Di Oryeutal Kar 
ı= 
- pet Manufakçöres Limited (Şark Balı) şir 

-= keline Ait İzmir'de Halkapınardaki kumaş fahri• 
_ kasını &atın almıştır. Fabrika hfttQn le.kilit fi 

:: tesisat ve mllstahdimini ile eskisi gibi l Kinuod = sani 1935 tarihinden itibaren yeni şirket tarafıo• 

_ dan işletilmekteair. Hernevi yOn iplikleri, kuma~ 
- battaniye ve çorap imal edilecektir. MamuliltınıO = emsahne faikiyeti her tarafta takdir \"C kabul e<Jil• 

--•mt"':. ;; miştir. Bu mamulat Peştemalcılar başında eslıtİ 

"ALBA JULYA,, vapuru 12 martta gelip 1:3 marttı Mıha, 

Ceoova, Marııllyı, Barselon ve Cezalre b1reket edecektir, 

"PELES" nporo 6 oiııanda gelip 7 nieaoda Malta, Cenon, 
Marellya, Barııelon vı: Cezılre hareket f'decektlr. 

Yolcu, yük kabul eder. , 

Hamiş: lllnlardakl hareket tarihlerindeki dtğlşlkllklerden acente 
mea'ollyet kabul etmes. 

Fazla tafsillt lçlo ikinci Kordonda Tahmil YO Tahliye etrketl 
binası arkasında Frıtelll Sperco aceotalığını mQracaat edilmesi 

rica olunur. Telefon: 2004. · 2005 

Dahiliye MOtehassısı 
İkinci Beyler ıokak No. 45 Beyler Hamamı karo111nda .. 
Ôğl~deo ıonra 3 - 6 yı kadar hHtalarını kabul eder. 

TELEFON : 3Soe 

- Orozdihak iuisalindeki sergide teşhir edilmekte "' 
:= satı~ fabrika içinde yapılmaktadır. 
:= (Poeta kutuıu 127) (Telgraf adresi: JsoıJ: 
;; Sancak), (Telefon numaraeı 2432 ve 3~ 

s111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı 
Kışlada Mfls. Mev. satın alma komisyo

nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 
Mftatıhkem mevk' ea. al. ko. nundın: 

Miktarı Cinai Mubım. bedeli Beher klloauaun Temln•ll ~ 
Kilo tahmin edilen f iıti nkkate .~r 

178500 
37000 
,2000 

Arpı 

" 
" 

Lira kr. Kr. Sa. Lira ~t· 
7675 50 4 30 576 
1665 4 50 125 
1890 4 öO 142 

Maoak111nın tekil lhale tarihi Gana s .. t1 

Kapalı zarf ~,mart,9:15 Cumırteııl 15 
Açık manak11a •• " .. J 5,5 

.. •• " " " J 5,5 r 
İzmir Mııt. mv. kıtaat bayvanıtıoın yukarıda cine ve '°'"",. 

ları yazılı Gç kalem arpa ihtiyacı Qç kıt'• oartnıme ile •f., 
ayrı ve hizalarında yuıh tarih ve gfinlerde blrtal kapalı sırf 4' 
iklııl açık müoıkal!a ııuretlle kıolada Met. mv. aa. al. ko. o0" 4' 
Htın ahnıcakhr. İstekliler şartnamelerini hergdn komiıy00 f' 
garebilirler. Müoıkaaaıına lttlrak edecekler kapah zırfll~d 
ihale 11atindcn bir ııaat evveline kldar komiııyonı vermit bO 1 
oacıkl1rdır. istekliler 2490 1ayılı arttırma Ye eksiltme kaauP~:. 
ikinci ve tl~tlncil maddelerinde ve ıartoımelerlode yasılı •"1 

larlle blrltkte kqmlıyooı mQracaallerl. 21 25 ı S 5S8 


