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Devrim Fırkasının 

Kültür Kaynakları. 
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Bayramını Kutlolıyac 
BtıtGn Y rdda lar, t 

vraıo [) ·e lidiı-1 r ..... 
' ~---------------------------

.. f zmir Ulus Evi •• 

) ordumuıda açılan Ulusev· 
lerloln OçGncO yıldönftmlerinl 

de bugDn katlulayacağız. Bu· 
gOn, Uluınl olan yurdun her 
yanında . bıyr1m yapılacaktır. 

Bundan başka, bogOn yeniden 

(23) ev daha açılacaktır ki, 

bunlırlı, yurddakl Ulosevlerl· 

bfn say Hl (103) olacaktır, 
Tfirk devrim ta1'ihl, Boyak 

Önder ATATÜRK'ftn Samsun'• 

•yık bastıkları 1919 dıo bıo 
lır. Ogtınden bug6ne kadar 

Y•rıtdın boyok eserler, bfttiln 

bir acunun gözft önftnde du· 

royor. 19 şubat 1932 yılında 

Jorddı açılan ulosevlerl de 
TClrk dnrlmlnin, bilyOk dev· 

rlm fırkasının baynk er~rle· 

rinden biridir. 

ıardığı lıler, azımeaoamıyacık 
bir kertede ve değerdedir. 

Uzağa gitmiyeUm: İzmir Ulus 

evinin şu birkaç· yıl içinde ya· 

raltığı kültür davranmaları, söz· 

!erimizi peklotlren bir belgedir. 

Ulusevlerl şimdiye kadar çok 

lı yapmıı olıblllrler. Ancak, 
bunları yeter göremeylı. Ulonl 
ve kOllGrel alınlarda yapıca· 

ğımız işler o kadar çok, o ka· 

dır bOyOktOr ki, şimdiye değin 

yapılanlar, yapılmış olanlar 
bunların yanında hiç kalır. 

Yarının devrimci çocuğu, 

Ulosevlerlnln çatısı altında ye· 
tlıecek, yQreğlndekl devrim 
ateşini orada yakacaktır. Buga 
nfln çocugo, kafa, gönill ve 

inan birliğini kaltftr kaynakla· 

rındı yapacaktır. Üzerinde yfl· 
rüdüğilmftz yol, bizi bllyGk 

OlkGye götflrilyor. Bug6n, Ulus· 
evlerlolo üçflocfl yıldönClmGnft 

kutlolarken, lnanımızı tazele· 
yelim ve yarını gflvenle bakalım. 

- Sonu 5 inci 11hffede -

Atatürk 
Silifke'yi Teşrif 

• 

Buyurdular .. 
Ege vapuru, 20 (A.A) -

Sillf ke'ye bogDn saat lıl te 

Ege Tnpuru ile Ta,ucuna 

gelen Refslcılmhurumuz Ata· 

tiltk, yanlınndıkl zevat ile 
karaya çıkmışlar ve Sillf ke· 

den geçerek: çlftllklerlne git· 

mişlerdlr. Çiftlikte bir müd· 
det istirahat· r.den AtaHhk 

saat 18 de vapura dönmilş 

lerdlr. 

İçel valisi ve vilıiyetten 
gelf'n memurlar Taş Ucundan 

vapura gelerek Atalü1'k'ü 
karşılamışlar ı-e Tsşacunda 

ve Sl\lf ke'de Atatark'üo ge· 

li~inden doğan sevinçle ha

raretli tezahGratta bulunmuş. 
lardar. .. 

Kfltahya Meclisi 

Koıabya, 20 (A.A) - Altı 

üyesi bayan olan vUAyet umumi 

mecllel bugQn ilk toplıntısını 

yapmıştır. 

Kurultay 
---···---

Başkanımız Ba-
Jı kesir' e Gitti .. 
Kırkağaç Halkı Coş· 

kun Tezalıilrat Yaptı 

General tbım Özıtlp 

BftyQk Ulus Kurultayı hıı 

kanı General KAzım Özalp, dftn 

- Sonu 3 neft yftzde -

a 
Bugün (23) Halkevi Da

ha Açılmış Olacaktır. 
. 

Yekunu (103) e Varan Halkevleri 
Yeni Yılda Da Ulusal ve Kültürel 

i 

Yollarında Hız Alacaklardır. 
Ankara, 20 (A.A) - Com· 

burlyet Halk Fırkası gı>nel u. 
tlblfğloden te bllğ olunnıu~tur: 

1 - Yurddıı Helkt vlerl sçıl· 

maaıoın üçüocü yıld nümn i 2 
şuhat cuma günü kutlulanıı· 

cakır. Ayni gilnde boşkn 

başka yerlerdP. yeniden 2:3 
Balkevi açılmasına C. 11. li'. 

u nıami ldıire ht>J eti karar ver 
mlştlr. Yeni açılacak bu ev· 
lerle birlikte biltöo vilayet 
merkezlerile bazı kıza ve n:a · 
biye merkezlerinde açılmış olan 

Hılkevlerl yekunu lOJ e varı· 

yor. Yeni yıldı nlueal ve kül· 

tftrel yollarında hız alacak olan 

ba Hılkevlerl bQUln Tür.kiye 
şehir ve kısabılar1Dda oturan 

halk yekununun yüzde 65 ini 
bulan iki milyon 750 bin nü· 

fueun çahıma ihtiyacını karı•· 
lıyacak.tır. 

C. B. Fırkasınm geçen bü· 
yük kongreslndenberl fırkımn 

C. H. l~. Genel Katibi Kütahya 
ıaylavı Bay Heceb Pelr.er 

baoardığı Hılkevlerl kutumu 

işleri üzerindeki ileri gldiıe 

yalnııt açma değil, besleyip yı· 
~atma güçlOklerl de zorlanarak 

devam edilecektir. Açılan her 

- Sonu 3 ncü sahifede -

uaı;eş-·ı-mparaıoru~·1ıa1yaiiiii·son·c;ün~ 
lerdeki Vaziyetine. Kıymet Vermiyor! 
Eğer ltalya Hebeşistan'a Karşı Harh ilan Ederse 
Japonya Ha beşlerden Tarafa Olacak- 12 Ada Rum
ları Da Habeşlerle Birlikte Harhetmek için Gönül
lü Gidecekler· Italya Sulhu Muhafaza Edecekmiş .. 

İttanbul, 21 (Haıaıi) - Ha· 
beı imparatoru; hılyı'aın ıon) 
gftnlerde aldığı doruma kıymet 

••••••• 
vermedlgl gibi, her Ud dnlet doğrudan doğruya mllzakereler 1 -
anmadı bııgöeteren lhtlllf la· ıçılmaeını imkansız görmekte· H b 1 
rın halli i~ln vukubalan ılya· dlr. Şayed bir lıalyın • Habeş a eş er 

Cambarlyet Halk Fırkasının 
ktltar kaynıkları olın Ulusev· 

lert ıçıhrkea, yeni bir ftlkOye 

dotru yol almııtık. Üç yıl ön· 
ce, Uloıevlnla çıtası altındı 
toplındı~ımız vakit, birer tek 

olan benliklerimiz birdenbire 
btıtQnleıti, birbirine girerek 
güçlft bir varlık oldu. lote, 

llloseylerlnin içi mlzde, doygu· 

lırunııdı, ytıreklerimlzde yıp· 
tıgı ilk değiılm .. 

Pirinç ve Kab ve Tacirle
rinin idari Davsları. 

Hl ıewebbQslerln de ciddiyetin· barbı çıkarsa, 12 ada romları· B arhe 

U azı rdı rlar! .. ···----İstıobul, 21 (Haaost) 
Uluse.,lerlnln kapıları -ilk 

•çıhılarında olduğu gtbl · bogiln 
de ırkısına kadar açıktır. KOi· 

tcır kıynıklarının ç•tm altındı 
toplanarak, kafı, göoftl ve dG· 

IClnce birliği yapın Tftrk genci 
l'Clrk yurddaıı, bu dorumu ile 
(lı:ntiyaııız), (Sıoıfeız) bir var · 
lık; oldoğanu alanı koymoıtur. 

Bagen, Ulasevlerinln GçGncil 
YıldönGmOnO kotluloyoroz. İki 
Yal 6nee açılın evlere, bugiln 
Yeoflert kat1lıyor. Şu dakikada 
geçen iki yıha tarihi gözleri· 

bıiıln önGnde canlHıyor. iki 

Y•hn lı bllnçosunı göz auyo· 
~oı .. KiUtar kaynaklarının ha 

r '"'\ 
Pıogram 

Ulus Evlerinin ftçftncft 
Yıldönftmftnft kutlulama 
Programı 2 inci ıahife
llalzdedir. 

Şehrimizdeki pirinç ve kahve 

tacirlerinden bazılarının vaktlle 

idhel enikleri pirinç ve klhn 

idare heyetine baıkanlık eden 
Vali Muavini Bay Sedad 

terden ılının ~ftmrak reımlnln 
nok1aa olda&u 16rGlmGt n 

tahslllt komisyonu kararlle ken· 
dilerinden gClmrllkçe tıhıkkok 

ettirilen bir mlkdar gümrClk 
resmini vermediklerinden para· 

nın haczen tıh-lllne karar v"'· 
rllmlştl. Bo karara; tacirler 

gftmrOk bıımOdOrlü~fl aleyhine 
vilAyet idare IJeyetl nezdinde 
idari dava açmışlardı. Dannın 
ilk saf hıe1nda banka temlaatı 

mukabllinde haczin durdurul· 
masına karar verilmiı Devlet 

Şurası kanonuna göre tahriri 

tebligat tekemmfıl ettlrllmiıtl. 

Tebligat ıonı ermfı ve dava 
cılarl gumrOk bışmCldBrlClğfl 

nan dlleklerl ilıerlne vlllyet 

ldıııre heyetinde aleni mubıke· 

melerl görlllmlletGr. idare he· 
) etinin bu toplıntısına nll 

muulnl bay Sedad Erim baı 

kanlık etmlıtlr. 

- !oDa ' actl ya.dedir-

Dıbeı imparatora 

den emin değildir. Bıbeı lmpa• ı nın, Babeı'lerle beraber 1tal1a. 
n&oru, lbtlllf ların hılU itin yı kıl'fl koyıcd~lın n harbe 

Habeı lmparıtoru; halka hl 
taben yeni bir beyanname 
neşretmiı ve herkesin, Habeı 

sllAhlarından emin olarak bar· 

be hazır bir halde bulunması 
ve Eoğuk kınhhğı ile itlda· 
liol kaybP.tmemesloi ınslye 
eylemiştir. 

Royter AjansınlD Adlıabı· 

ba'dakl mubabirf; Bıbeşis· 
tın'ın, umumi bir 
içinde bolundu~unu 

veriyor. 

heyecan 
hıber 

gönftllO olarak lıtlrık edecek· 
leri söyleniyor. 

Japonya Habeşis
tao'Ja Beraber Olacak .. 

İstanbul, 21 (lluıu@i) _ lıal· 
ya'n1n, Habeş topraklarında ya· 

pıcRğı ,, bir ileri hareket karıı· 
sındı Japonya'yı Uabeıtst11n tı· 
rafında gGrtcelf ıGylenlyor. 

- Soaa ' acil Mhlfede -
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;: Bugün Halkevinde ~'I T e oya~ D D lYI y y m Da lr o 111 Güııün 
: ;' · - KDçük Duyumları 
Bayram yapılacak .. iJ Bulgar Gazeteleri Yuna~tan'a Hücum Ediyorlar.. \eni Gümüş 

11 Yunanlılar Gün Ü yeten As- Liralar Geldi.. . 
.~ ... . ' • uıanbol milli darbhane ıo4 

----·---
Programı Aynen Aşağiya Yazıyoruz .• 

. 
(Bal.kei lerf açılmasının ilçfin· 

cQ yıldönilmO bugün saat 15 
ıe Halkevlnde kutlolanacaktır. 
Ayrıcı gece de büyilk meraehn 
yapılacak, geç vaklte kadar 
çok gftzel saatler geçirilecek· 
tir. İzmir Balkevl tarafından 

: hazırlanan OçüncQ yddc5n0mft 
• ,, kutlulama programını aynen 

aşağıya yazıyoruz : J 

Gnndilz 

~( Saat (16 - 18) :j 1 - 1sıikl41 marşı piyano, 
2- - Yıldönümü açış söylevi. 

Keman piyano ile 
8 - Andante kantablle, 

Çaylcovs\d, 4 - Aşk şarkısı, 

Sammarlinl, 5 - Kırlann ço· 
cuğu, Keller hela. Abdi ve Fe· 
rft Hilmi. 

Teganni piyano ile 
6 - Asker annesi, Rab· 

maotnov, 7 - Dnnyayı do· 
lışan şarkı, 8 - Solvegln şar· 
kısı, Grig. Suzan ve Ferit 
Bllml. 

istirahat 
Violonecl piyano ile 

J.Çeman piyano il~ . 
14 - Hülya, Şomao, 15 -

Mazurka, Vfnyavskl. Mehmet 
ve Ferit Hilmi. 

~kerlere Tezkere vermiyorlar 
;ll leıınbol 21 (Hususi) - Atlna'dan haber v~lyor: SilAh altında bulunmaktı olan ve nisanda 

Gece ! terhis edllmelerl mukarrer bolonın Yunan efradına vaktinde tezkere verllmlyeceğl söyleniyor. 
~ Bulgar gaz"telerl; Elen hükumetine şlddetJI hücumlarda bulunmakta ve Elen ordusunun, fena 

Saat (20,5-22) !l bir niyet beslediğini, hiçbir sebeb yok iken Bulgar hudodJarından başka devletlerin de hodod· 
Halkevi mandolinat ile ! tarını tahkim eylediğini yazmaktadırlar. Bolgar gazetelerinin bo neşriyatı, Balkanlarda derin aklı · 

1 - lsılklAl marşı, Zeki, ; ler yapmıotır. 
2 - Kısa bir konuşma, 3 - · ., İetaobol, 21 (Hususi) - Atfna'dan gelen haberlere göre, Yunan ordueo yakında ~ıked@yı'da 
Alp şllrl (Uvertftr) S. Simone, ·~ bo.yalı: manevralar yapıcakaır. • · "· • • 

4 - Rftyada gördOm (Eleglya) ·~ --------·...-. • t t • • ... l••-------
R. Kamarone, s - Sonja ; 1 1 o· H h G. 
(Romans) , 6 - Sigan dansı, t ta ya J r 3 r e J re rse • • • . . 
E. Vandraçek. !~ 

.. 

7Hava~==b:~::~u~;All: Yu" ksek Müd~faa l{onli~y· o:· 
tarafındın. • 

Keman piyano ile Be T hl e N • 
Ça:ko:kl,A;dant~I~•:::~:::: n u ır e ığ eşrettı. 
Sammartlof, 10 - Kırların 

çocoğıı, Keller Bellı. Abdi ve 
Ferit Hilmi. 

istirahat 

Roma 21 (A.A) - Yaksek 
mildafaa komisyonu 12 inci 
içtima devre1lnln 5 inci top· 

Violonsel piyano ile yında Bay Muss<>llni'uln riya· 
'::·ı lantıeını bogftn Venedllı: sar•· 

11 - Senkaten, Gabrlel setinde yapacaktır. 
Mırl, 12 - !lilmoresk, Re· !~ Roma 2ı (A.A) _ Havas 
bine. Körber ve Suzan. ' 

ltalya'nın kendi kendine klfa. 
yet etmek. lmk4nlorına dair 
Jzahat vermektedir. 

Gene bu tebliğde komisyon, 
muhtemel bir harbi zaferle 

mevcod biltün vesahln menşelnl 
araştırmıo ve bunların nt. BU· 

retle sarfolunacığını kararlaş· 

tırmıttar. 

ı Ajansından: 
O - Adaclo, Stradella Gol· Keman piyano ile Son zamanlarda dört defa 

netlcelenebllmeel lçln gereken 
vasıtaları vakit ve zamanlle 
hazırlanmaktan ibaret, bunla· 
rın vazifesini ifa ettiğini bil· 
dlrmektedlr. 

Roma 21 ( A.A ) - Bugün 
yOce müdafaa komisyonu tara · 
fındın neşredilen tebliğde ez· 
cümle deniliyor ki: 

' terman, 10 - Bah. KOrher 13 - Hftlya, Soman, 14 - toplanmış olan yflce miidafaa 

n Suzan. Mazurka. Vinyavskl. Mehmet ~ komisyonu itlerini bltirmlıtir. Nazik v11iyetlere karşı kon· 
·~ Teganni piyan'> ile ve Ferit HUmf. : Neıredflen bir tebliğde, komla maeı J4zımgelen ihtiyaçları bir 
~~ 11 - Serenat, Tosellt Şu Piyano d3rt elle ; yon harbe gtriıtiğl taktirde bir tahlilden sonra komisyon 

1 

bert, 12 - Serenat, Şoberr, 15 - Spanyol dansı, Mos· -------=============---------
' ıs - Romeo ve J5llet ope· kovekl, 16 - Beşlncleenfonl, Tramvay Şirketi Davası 
: rasındao. Ş. Gono. Sazan ve (Allegro) Beethoven. Ferit Hfl. 

· ::~:.~--~~~:~~--·--·-=·--Z-=·=-=·=-=·~~..:-=:~x=~-!::.~~-.-.-=··-z-.. ·-·.·.; Müddeiumumi, Vekili er 
Yeni Demiryollarımız. 

Müdafaalarını serdettiler 

Bfttün ulusal vasıtaların kol· 
lanılmaeı nizam altına alanmış· 

tır. İtalya, IAzım olan iptidai 
maddeleri kendinde bulunabilir. 
Ulo!lal ziraat halkın iaşesini 

temine kılfldlr. Ulusal mevaddı 
lhrakiye lmal4tı dışırdan bu 
gibi maddelerin eatan ılınma . 

sına hacet bırakmıyacaktar. 

Mazota gelince İtalyan kAşlflerl 
bu hosoeta muvaffakıyetle ça· 
bşmaktadırlıtr. 8er tftrlü lbtl· 
yacı dahilde temin için birçok 
tecrdbeler yapılmaktadır. 935 Yılında ( 586 ) Kilo-

metre Demiryolu Yapıl· 
mış ve ·Açılmış Olacaktır. 

Ankara, 21 (Hususi) - Kal· 
kınma programımızda yazılı 

olan büynk işlerin bir an evel 
başarılması için al4kadar Ba· 
kanlıklarda hummalı bir faali· 
yet başlamıştı r. 

rakoyo hattında 112 kflomet· 
relik bir kısım, Isparta ıuhe· 

sinde 13 \flometrelf k bir kısım, 
Sıvae • Çetlnkaya hattında 112 
kllometrellk bir kıeım, Baladız, 
Bordur hattında 24 kilomet· 

relik bir kısım, Malatya iltisak 
hattında 60 ktlomeırellt bir 

Ankara, 21 (Huıoei) - Tramvay şirketi davası bugdn de sa· 
bahtın akşamı kadar devlet odrasında görfilmüştftr. Şirket vekfll 
n Nafıa Bakanlığı hukuk müşavirleri, müdafaalarını yapmışlar· 

dır. MQddelomumi tddlaeını serdederek Nafıa Bakanlığa lehinde 
bulunmuştur. Karar verilmek Clzere muhakeme salı gilnOne bı· 

rakılmııtır. • 1. 
Rus'ların Fikri Soruldu 

Güneysu Vapu-
runda Bir Ziyafet. 

Rize, 21 (A.A) - İlk defa 
olarak limanımıza geJen milli 
vapurculuk şirketinin yeni va· 
purlarından Gnneyso vapurun· 

8 L• • _r L d A da bir çay ziyafeti verilmiştir. ay ıtvınoı, OD ra D• Ziyafette bntün vilAyet erkim 
ve birçok kimseler bolun muştur. 

laşmasını iyi Karşılıyor .. Ingiliz 
lstaobul, 21 (Huauai) - Moskova'dakl Fransız sefiri, hariciye Kuvvetleri .. 

nazırı Bay Lltvinof 'u ziyaret ederek Londra anlıişmaıı hık kında 
Rusyı'nın f ikriol resmen sormuştur. 

Bay Litvlnof, Londra anlaşmasıoı Rusya'nın bazı ıartlarla ve 

memnuniyetle karoıladığını bfldlrmlttlr. 
---··---

Sar'dan Ayl'ıldılar 
Londra 20 (A.A) - Uluslar 

kısım kf 935 yıhnda cem'an 
586 kllome.tre demlryolu yapıl· 

mış ve bitmiş olacak.tar. 

• Haliç'teki Tersane Genişletiliyor 

P at~~~hane Burası Gemi inşasına MÜ· 

arası polfe kuvvederine mensub 
İngiliz kıtalarıodan bb kısmı· 
nın mftrafıkatı soretile Sar 
mes'elesl nihai saf haeıoa gir· 
mlştlr. Hareket eden kıta Bese 
alayının birinci taburu ile mu· 
harebe kıtas1na mensob bir 
mfifrezedlr. Bu kıtalar Fransız 
toprağına girer girmez !aha!I 
tara(ından hararetle karşılan· 

mıştır. Şereflerine reis hüku· 
met memurları tarafından bir 
kabul resmi tcrtlb edilmiştir. 

Kisve işi 
Konuşııldu .. 

Jıtınbol, 21 (Hueoai) - Bu· 
gan rom patrikhanesinde bir 

said Bir Şekle Konacak .. 
İetanbul, 2 l ( L ueoei) - Half ç'tekl tersane gemi inşasına 

mtıeatd bir şekle konacaktır. Bu it için sekiz milyon lira tahsis 
edilecektir. Bu hoıosta llı:J Alman şirketi ile de müzakereye 
devam olunmak.tadır. 

dilrlü~ibıden şehrimiz Qeftef' 
darlığına yeniden altmıı bi' 
liralık gtımftş lira gelmtıdf· 
Bu paralar bankalara ve 111ob· 

.telif müesseseler vezneleri" 
verilerek piyasaya çıkarılacıkcıl 

San'atl&r Mektebi 
Talebesinin Tetkikaa. 

Şehrimiz San'at mektebi to• 
sanı_{ talebesi Oç haf tadaai>eP 
başlarında oi.ialllmlerl Bay f..,j'j 
bulunduğa' halde fehrlmlzde~ 
muhtelif fabrikalarda ders tıl· 

" . . . 
blkatı ppmaktadırlar. Bavagt"' 
makama, fabrlkalanh Aydın ., 
mfryoln 1mal4than~~f ~ 1nhlsır.,., 
Ulttlu fabrikası, Şark san•~ 
şirketi iplik ve bez fabrJklJll 
gezilmiş, görOlmOştQr. 

Liman ve Körfez 
Şirketi Feshedildi 

Liman ve körfez lnh""' 
Ttırk anonim tlrketl hlssedl" 
Jarı diln öğleden evvel Tarkoflf 

mndtıılftğftnde şirketin "" 
fevkal4de toplaotısıoı yıpmıtl' 
ve şirketin mevcudiyetine k•l1 

nihayet verme kararını onıfll' 
mışlardar. Bu toplantıda ôk' 
nomi Bakanlığı komiseri eı" 
tile Türkolls mOdürft 8'1 
Akıl Emrullah bulonmuttot 
Kat'i heeab; umumi heyeıf' 
tasdik. ve tıef ley memurları IJ 
ibra edildikten sonra topl.,. 
taya nihayet verilmiştir. 

Gediz Köprnso 
Dnnkn sayımızda Mene111ef' 

Bergama arasında inşa edll.,.11 
olan bOyilk t;ediz köprtıecıo8' 
resmini basmıştık. Resmin ~ 
tındaki ~ yazıda bazı yanlıthkll' 
olmuıtnr. Atağıdakl oetitl 
dazeltlyoroz: 

Bu köpaftnün uzunluğu ı6' 
metredir. 136 bin liraya de; 
Tfizblo liraya inşa edilen "' 
köprO, Türkiye'nln hüyillc kOf 
rülerl arasında sayılmıktadıt• 

Toton lşevi 
lşcinin Sayısını 
Bine Çıkaracaktır 

lnhlsarltr idaresinin 
eancak'ıa sigarı fabrikası ~ 
nandıkl depoda açtığı (Ti1" 
lşevi) nde tmal4tı devam e 
mektedlr. ...ı 

İnhisarlar f daresl, bu 5 
Ege mıntakaeından lktboÇI" 
milyon kilo satın almıştı. 8°! 
lardan bir mikdın lstınb•· 

gönderilmişti. Miltebıkl bit~ 
çok milyon kilodan fazla ıOI 
(İşevl)nde işlenecektir. Dep~ 
bazı tamirat yapılmaktadır. 'if 
taml rden sonra daha 500 w' 
alınarak lşevlnde çalışan o' 
mlkdan (1000) e çıkarıJaca~ 
İşevinde bir sene işlenecek -' 
darda tQUin vardır. 

Nafıa Bakanı Bay Ali Çetinkaya 

Alınan haberlere göre, bu 
yıl yeniden 586 kilometre de· 
mlryolo daha yapılacaktır. Na. 

toplantı yapılmıştır. Bu toplaa· 
tıda kisve kanununa göre, kls· 

ve tedariki için komisyon teı· 

kil edllmeılae karar verllmlttlr. 

Avusturya Başbakanının Beyanatı Sanayi l\1ıntakası •--19-35-----. 

fıa Bakanlığı, bu iş için 14zım 
gelen bnuın tertibatı almış bu· 
lunuyor. Demfryollarımızm ne 
bfiyQk bir hızla flerlediğfol 
raklı:amlarJa anlatmak ho yıl 
tamamlanııcak ve lşletmiye açı · 
lacak kısınılare . bir göz gezdir· 
mek ktif idir. ElAzlz hizasından 
baolayıb Dfyarabeklr'e varan 
l 60 k:Uometrelllc kısım, Filyos, 
Çıtalgnl k181tunda l 5 kilo. 
metrelik bir kmm, Afyon . Kı 

Demir 
Madeni 
Keşfedildi. 

Moskova 20 (A. A) - Tıı· 
kentten bildiriliyor: 

Orta Asya'dı Tacikistan va· 
dilerlnde ve bllhaasa Çağladi· 

sakta demir madenleri 
dHmlıttr. 

Dölfüs'ün Çizdiği Siyasi 
hattı Takih Ediyormuş. 

Viyana, 21 (A.A) - Başbakan B. Şuşlng Parls'e hareketi arl· 
fesinde Bavaı Ajansı muhabirine beyanatta bulunarak demlotfr ki: 

- Avusturya'nın kendi llı:tıaadt hayatını ve Tona havzasındaki 
vaziyetin ddıelmesl için yaptığı gı yretlerln Franea tarafından 

takdir edildiğini görmekle çok memnunum. 
Bu yolda yolda Dölffts tarafındın çlıllen alyaet hını hareketi 

takibe ve Tunı mıntıkasının ve dolayislle bdtGn Avropa'nın el· 
yııf ve lktı•dt &eıklalae çalıtmayı aametmle huloaayorum. 

Roma, 21 (A.A) - Kahine, 
Bolzano vll4yetlnde bir sanayi 
mıntakası tesisine karar ver. 
mlıtir. Bana mnıealllk bnıan 

mes'eleler hazirana kadar hal· 
ledllmlş olacaktır. 

Kayseri'de Kar 
Kayeerf, 20 (A.A) - Civar 

vUAyt>tlere nazaran bu kışı çok 
hafif geçiren Kayseri birden 
blae kışladı. Diln geceden baş · 

lıyan kar tlplıt hll6 devam 
etmektedir. 

Kasım 
107 

CUMA 
Arabi 1358. 
18 Zilkade 

Ev kat 
Gdnet 
Öğle 
İJdndl 
Akşam 

Yataı 

İmsak 

Ezanf 
12,56 
6,37 
9,3i 

12 
1,31 
11,17 
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G ·· n ü n Ş a r d u y u m D a ' ) 8.ayram . Kurultay 
••••• 

Başkanımız Ba
lıkesir'e Gitti .. 

- e.,. 1 inci ıablfede -

.. bab, ı•çlm mıntakalan olan 
Lhkeıir'e gitmek Gzere tehri 
aıiıden ayrılmıelard.r. Ba~kan, 

mleartr bulundukları 1zmfrpa 
laetan, nfakatleriade Balıkesir 
ıaylHları, Vall GeneHI Kbım 
Dlrtk, CGmhariyet Balk Farkuı 
•lliyet ldtre heyeti batkaD• 
Yoıgad eaylavı Baf A •Dl Doğan, 
belediye baıkanı doktor Behçet 
Ua, emniyet madara Bay Feyzi 
Akkor, lsmlr'de bulanan uy· 
IHl.r 'Ye dah• birçok seHt 
oldukları halde Batmane lıtat· 
Jonana gltmlıler ye b1&1rlanmıa 
olan kompartlmaaa glrmlalerdlr. 

Kurultay baekanımızın ayrı · 

lacagını haber aı.n halk, teeek· 
killer mame111Uerl, B•ımahane 
lttaeyonuna gelmlı bulunuyor· 
Jırdı. Sayın konoAamus, gelen· 
lerin ellerini ayrı ayrı sıkmıo· 

lar .e kendilerlle nd• eyle 
•lılercHr. l•tHyonun iç tarı 
fıada bir bando aakeıl muzika, 
pollı mlfrezesl reıml ıelAmı 

Ilı eylemlıtir. 
Ceaenl Kbım Ôıalp'ı ha 

mil olan trenin Kartıyakı is 
tuyonana muY1uli11oda orada 
11yıa koauıumuzu bekllyeo 
hal• kendllerial hararetli bir 
ıarelle atarlamıılardır. Valf 
mua.Sal &.1 Sedad irim, Kar· 
pyaka'da otana hGk'dmeı er·. 
kbı 98 daha bası sent lıtas 
yoada bulanmu~lar •e bıtkaoı 
ağarlamış1ard1r. Tren Karşıyaka 

lataayonondı 1 O dakika kadar 
kılmışllr. Vali Grneral KAzım 
Dlrlk, bıtkana •lltyet hududa 
Da kadar refakat etmfıtfr. 

Kırkağaç'lıların Ge· 
neral KAzım lizalp'a 
Yaptıktan Tezahftrat .. 

Ktrkapç, 21 ( Buıud ) -
Karullay batbnımı• General 
&iaım Ouıp Ktrkığaç'ıan ge, 
terken coıkun .e çok eamlml 
teaahıntJa kaıılanmıılardır. 

Batkam1D1zın geçecegl uatten 
ÇOk enel letaayoma gelen bilUln 
-..ı tete•klllerl, baılannd• 
Geaçler blrlfgi bıodoeu oldu~a 
halde lıtlklAl marıını çalm kıa 
•e leYglll baıkınımısın gelme 
dDi beklemekle idiler. B•tkanı 
bamU olaa trenin g6r0mmeıl 
Gaertae teuharat baelamıt •e 
laJln ml1af lrlmls, yGkaek bir 
•aalmlyet n ılika ile btfl 
1••mııtır. 

l.oraltay Batkaaımıs, hakla 
illada ghterilen ba aJtkadaa 
doıa11 ..._.aalyetlerbal gGI 
-llllıler w kaea bir ı6ylewJe 
ha ~hatlerlal belediye bat· 
kaaı .,.,. CelAI'" izhar eylemiı 
ler, Lrb~'blann lıtlklAI • 
..... da gn.terdlkled canlı alA 
•dua ballleylemlılerdlr. Mek· 

lehler, bitin teeekUlleı m4· 
•..uıer1, Baıkanımıu baket· 
ler takdi• etmlıler •e trenin 
IOtlaaa kadar llt•'Yoada bekli· 
J-.k, kendilerini ayni bJnretU 
leaab1rat1a u~rlaa111lırdır. 

Bay Turgud 
Mekteplilere 
Bir Konferan8 Verdi •• 

Şelarl•t.de bulanmakta olan 
...... Mylaft Bey Targad 
'l'trkoil• ... akı ak .. m Erkek 
119'1Hm mektebi .ıoamada ta· 
.. Je(İka...dt bahraa n otaql) .._,..la tok 41eterll bir ko .. 
.... ._......,. Talebeler; koa· ...... ....... 

[ U ır ~ Zıyaretlerı .. 
Dün Gece Tilkilik'te Feci ···-Benzin ve Çocuk Esirgeme Ku .. 

•••• sız 

Fiatleri Niçin 
Yokseltildi? 

Çifte Bir Cinayet Oldu .. · 
rumuouo Yurddaş· 
Jardan Bir l)ileği .• 

Çocuk ealrgeme korumu (Hl 
mayeletfıl) genrl betkanhtındaa 
apğıdıkl mektubu •Idık: -Şehrimizdeki bensin mfteHe· 

eelrrloln; benzin f iatlerlne ye 
nldt!D tfıe ba :ına 7 ,5 kurut 
zam y•ptıkları şikiyet edilmlı· 

tir. Evvelce benslnlo ılaesl 
117 ,5 kuruea •tıhyorda. Bir 
bafıadanberl flat (125} e çıka· 
rılmıt bulunuyor. Alakadar 
makamlar, bu flıı yftksellei 
hakkındı tetkikata bııl•mıı 

tardır. 

Sabri Adında 
Hayri 

Birisi, 
Adında 

Kolacı Ahmed ve Makinist 
öldordo. iki Kişiyi 

Dioi bayramlarda y•pılma11 

zaruri · bir it olmuı olan teb 

----------~--~----~ .. --------------~~--- rlkler ve ılyaretlerla lcıbc.-lllr 

diAl maeraf ~peyce bir twara 
warmakta n çekilen sabroet de 
yorgunlu~a mucip olmaktadır. 

ROşvet Davası 
RDıvet almakla suçlu milli 

emltk dalrtei muh1&ebeclıl bay 
Fevzi ile maamelAt mtımuru 
bay Tnf lk n dosya memuru 
bay Sıyameddln'jn duroımıla 

rıua dQo öğleden sonra asliye 
ceza mahkemesinde denm 
edilmiştir. Saçla memurların 

Hlablyetl'°rl dr:.rtctsl hakkt0da 
bası duraımanın deHmı bu 
ayın 25 inci güoiloe b1rakıl 

mıı:ıtır .. 

•• 

Düo gece saat l 9 buçuk rad 
delerlode '1 llldlik'ıe u~mınzade 

yokuıunda Bahçeli ıokakıa 1 
numarah evin tam kapıeı öoOn 

de çok feci bir clnaJel olmoı 
•e Sabri ıdında birisi, iki kişi 
61dftrmiiıtur. 

Bu çtf le cinayet hakkında 

yaptığım11 tahkikat IJU neticeyi 
nrmiştir: 

Katil Sabri. bir mGddetten 
beri kolacı Ahmed adındı bl· 
rloe kız kerdeşial nlıınlamışh . 

Ahmed, hrr ne ıtbebtenıe ıoo 
giinlrrde Sabrl'oln hemtlreelne 
g6ndrrdiğf nişanı geri alma~a 

blkışmış ve on gGn evel almıştlr. 

Bundan mu~ber olan Sıbrf, 

dan akşam Oamınzade yoku· 
ınnda Ahmed'e te11dllf etmlı 

Odemiş'liler, iki Tayyare 
Daha Satın Alıyorlar. 

·-·--
ödemiş Halkı Kurban Paralarını 
TayyareCemiyetine Vereceklerdir 
Ödem iş, 

(Huıutıi) -
Kahramaa 
T.Uk orda· 
ıona Ud u 
çak daha 
arm•gao et· 
meğe karar 
Hren ve bu· 

DUn için ınd 
içen Öde· 
m l ı' 111 er, 
tayyare ku 
romanı o 
lan bığlıhk· 
la flDI g6D· 
dea gGne 
arıu mağa 

çalıııyorlar. 

Doku& on 
yd içi ade 
bGy6k or 
du muza 6ç 
tane uçak 
ırmağıD et· 
m eğe mu 
91ffak olaa ·Yukarıda : Ödemiı taayareai - Apğıda : Ôdemiı ba1b 
Odemlt bal geçen ıeae korbanlırnnı Tayyare cemiyetine verirlerken 
kı, taahhOt ettikleri •erimleri Ôdemlı halkıoıo gGıterdlli 
çoğaltbklan gibi, geçen yal kor· ba blyQk fedakArhAıD, diler 
ban bayramında göaterdiklerl kualarımızda da örnek olıce 

araların da k I fğbirarın tealrlle Katli Sabri, clnayetlnl ba. 
hvgaya bıtlAmıııır. Abmed'le Ula leferrnatlle ikrar etmlı •e 
Sabri ar111nda bıalıyan ağız l•banceıını abdeethaneye allı· 
kavgıeı, biran içinde ~iddeıleo· ğın• röylemlıtir. Bunun Gae 
mit ve Sabri, talıaocaeıoı çeke rioe tabancı bulunmuı n 111. 

·rek Abmed'e ateş rtmeğe baş lan kurı:ıuolarlı ıabıncada ka· 
J•m•ıhr. Sıbrinlu ıltlğl ilk kur· lıu diğer • urıonlar ara11adı 
tun, Ahmcdia belkeuıtğtal par· hiçbir fnk g6ralmemlıtlr. 
çalam•i ye ölOmGofl iota eyle· Katil Sabri hakkında tnklf 
mittir. möıekkeresl keıllmlı te keadlal 

Oidiıenla aeıl acıklı tarafı, haplıhaaeye eevkolunmaıtar. 

katil ve maktulle hiç alAkadar 
olmadığı halde oradan geçen 
mıklofıt Hayri adındı &nallı 

bir g•nclo, Sabri tarafından 

atılan kurıunlardan birine he· 
def olması ve dr,rhat 61rııesidlr. 
Dıyrl, Sabrl'oln ıUtğı kurıun· 

lardao birini t•I! ~özDoden 

almıı ve hemen yere yunrla 
narak ölmütUir. 

Hidise mahıllloe giden mftd. 
deiumumi muavini Hay Au, 
Adli kısım baekaoa Huhlsi Gıl · 

maı, geç nkte kadar t•h~lkaıla 
metgol olmuelar ve dnhıl ya 
kalanın Sabriyi btfcvab eyle 
mlılerdir. 

Suriye'de 
Yaprak Tflltln 
ve T6mheki idhaline 
Dair Yeni Karat"uame •. 

Ankara TGrlıoffsladen tehrl· 
mis Ticaret odaeıaa gelen bir 
yasıda, Suriye bGl6mednla 
10.12.934 tarihinde merlyete 
koyduğu bir kararname ne yıp 
rak tGıGn •e t6mbekl ldhallnl, 
fıbrlk•ların ibılyaçlarını mi· 
beyyln •eılhlar1 HU htlhas 
ederek maliye nesareıl tarafın 
dan e·nelee •~rilecek mllaıdeye 
ıtbl tatulmaffur. · 

Kok Kömürü lzmir'de 
Niçin Pahalı Satılıyor? 

--------
Tacirlerin Masraf Listeleri Kabarık 
GörOldoğo için Türkofis Modnr

loğn Tetkikat Yapıyor. 
Ôkoaoml BakanlıAı; yerli 9e 

yabancı kok k3mGrled utıı 

flıtlerlnde lbılUra upıldığı 
haklunda birçok tlktyetler ~· 
kubuldapau nasar1 dikkate 
almıt •e •lltyerçe ba m~ı'ele 

Gzerlnde tetkikat yıpılm111nı 

blldirmlıd. 

Bu emir Gserlne eebrimtzde 
kok k6m0rG y•pan n Ntan 
licaretbaneler mftmeNilletl da 
vet edilerek Torkoflı mildOr· 
ıagande ••li G~neral Kbım 
Dirik'in baıkanlığıudı bir top 
ftıotı yapılmıah. 

Ôkonoml Bakanlığının bay· 
ruğuna göre yerli kok k6mGr· 
lerioio ton b•tına toptan 16 
buçuk Uradu, penkende onae· 
kls Uradın Ye yabancı kok k6 
marlednla de 21 liradan NtıJ
mııı lbım gelmektedir. Ve ba 

f Jale yapılacak uıııtın kir da 
ıemia edUmektedlr. 

Halbuki lamlr'de yeıll kok 
k6mGrCl 30 31 llradaa ve Al 
mın kok kGmürJerl de 35 r ra· 
dan eaıalmıktadır. Ôkoaoml 
BakaahAıoıa buyrutundaH f I 
atle İzoılr'de utdan kokların 
f latlerl araıında çok bDyQIL bir 
fark Tardır. 

lzmlr'dekl kok k6aıOrG ta 
cirleri; lımlr nııı f latlerfnln 
yGkeek olmadığını, kendilerine 
peUı kir kaldığını ıöylly«'rek 
Zonguldak kGmGrbt\a maliyet 
f latile oekll7e maer•fını, lmı 
laı •eealre muraf l.,ına blldİr· 
mlılerdlr. 

Bu heNblua gGre lsmir kok 
kömGrt lmll •e eatıcdd•• 
pekb kir kalmaktadır. Baua 

elblrliğlni .e yurdaenrllllnl ğını umarıı. 
ba yal tekran karar nrmlı· -------- -=============:---------

1"::mtı'lller, geçen yıl, •• y ah udi Hekimler ve y U• 
1eeeklerl 1136 karbaa para91nı 

doğrudan doğruya T•yyare ka· nan Saylavları.e 
romana Termitler ve kurban 

Bu zahmet ve ıaıera( 7apal 
mıkla beraber birçok ldmeeler 
aradı~ını bulamamakla Ye ara· 
nıldığı uman nde bulaaama· 
makta 7apılaa muraf •• ula 
metler beybudeye gtımektedlr. 

Osocı •e yorucu olan ba 
bayram tebdk Ye alyaretlerl 
yerine tebrik •e sl7areıdler 
için yapalın murafı ,.Çoeak 
Eefrgeme Kanıma• Da ar ..... 
etmek, lalnliblırımıaa •e yeal 
dfttGl'celtrf mlze ne kadar ay 
gundur. 

Varlıklı yanalar ınlaç içinde 
bayram yaparken yokıal çocuk· 
larıa da ıırtlar1aıa glydlrUm, 
elne •e karınlarının doyaral
muına 7arıyacak ba aıalG ka· 
bal ederek karumamaa pan 
•erenlerin isimleri baynmdaa 
etel gasetelrrle neenlanacak 
Ye iyilik ıuen iaunı.r blylk· 
lerlal Ye doallanaı tebrik " 
ziyaret etmlı Ye d0ttlanaıa 

tebrik Ye siyareılerlnl kabal 
etmlı addolanacaktar. 

Zıhmeıli, kOl'etll tebıik •e 
ıiyaretler 7erine geçmeel M 
ıef kat ılanmda bayrımlaplm•t 

olma81 yurd 71nul.rı için de 
çok 7arerh olarak ve it ad•• 
ları için beyramlaıda dlaleame. 
ye frakta nreet"ktlr. llu a• 
lOa kalblerde Y• tafmUIDI 
yurdıiaflardaa rica ederim. -Pa 
ra kabollne bıtl1Dmııt1r. 

lylllk ee•ealerln llırul arefe· 
de-a iki gftn eni lıtanbal •• 
Ankara g11etelerlade nt~redt 
lr.ceklir. 

BugDn .23 
Halkevi ilaha 
Açılmış Oluc!.Jk. 

- e.,, l inci Ylcde -

Baikt1vfaln •erim ye 4,g 1f 
arttıkça ederdeld k8ycllllr 

ıobelnfnla a7dınlatıa• ...,..lel 
kollera kGylere daba p•....,le 
uaaııaeaktır. 

2 - Yeal ~lacak "'-• 
BalknJeriala yerleri .... ~ 

A•çakoca, Alaeehlr, Ara· 
bk, Bar~I•, &.ybmt. ........ 
(l.tanbal), Beyo&la (laaa•I), 
Burdur, Dinar, Eclremh, Ger-. 
G6ynGk, leegeı, KMtklJ (t. 
tanbol), Kandın, llenlfoa, 
Madurno, Sima•, Sike, 84re· 
miat (latahlll)t Şlfll ~ 
Tire, ÜekGdar (J.taa .. 1). 

keaenlerden de topladıkları 250 
kurban derlılnl ayol kuram• 

....,... _______ . 

hanpsı flrketlaln he11b111a 
gGıe ntaılarıada ••r detti, bl· 
ns da ıanr •armıf. . Klaılr 
laclrlerlnba •erdikleri mauaf 
Uıtelerl çok kabarıktır. Vllaye. 
tin emri flaerlae TGrkoflı Ja. 
mir ıabed mCldGrllll bu mıı . 
nl U.ıelerl berinde tetkiklerde 
balunmakıadır. Bir iki gtln 
içinde tetkikat blllrll~cek •e 

Kanada'da 

tealim e mek ıuretllr, ha'fl f I· 
lolanmısıa ka••etleamell için 

"81edlklerl ylkeek emellerin 
flllyatıaı gnatermlılerdl. 

Viltyedmlsln batan kaulı 
rtle birlikte oluul lılerl en çok 
bealmılyen Ôdemft'lller, takdir· 

lere ltyıkt11. 
Haber alıncbğıaa gGre, Öde· 

mit ha••· ba yıl kurban be· 
delledal Tayyare karamana ar 

--- etJDeie bnr nra911· 

Almanya'dao Gelen Yahudi Hekim
ler Aleyhine Takrirler Verdiler. 
Son posla ile geleD Adaa 

gııeıelerf nde okunduğuna ınre. 
Elen uylnları; Almanya'dan 
gelerek Atlaa'da •e Yaaaalltu'ıa 
dlger baylk kendlerlnde it ya 

pan Y abadi doktorlar hakkaacla 
parJAmento beıbnlılm• mite· 
addlt takrlrler •ermltler; 11 .w... Bq17•'•• " ..... 

• 

gele• Elen doktorlan it bala· 
muken Y abadi doktorlara ne. 
den it g6rdtlrOldıpntl aormu1. 
Jardır. 

Atlaa gazeteleri, eaylHlenn 
tabirlerinden babeederek ha. 
k1\melia nasın dikkatini celbet· 
mekte n Y ahadl doktorlara 

it girmek 6nab •eıllmemeelal 

Altın Madenleri ... 
ondan ıoara tekrar bir toplan· Otton, IO (A.A) - Lnı· 
tı yapılacak ._ kok lOmtlrl· da'dald altı• .. deaterbldea 93• 
ala kaça Atılmau lisa• ıel· yıh ..,,.... J02,t60,000 41o-
dll' teeblt edllecektlr. lu klymeılDde 2 milyon 960 

1 1 d 
bl• 0D1lak altla çıkanlmıflar. 

ta ya aNe K:dar Şiddetli Fırtınalar 
Nofus Var. ı.oactra, 20 (A.A)- şı..u 

Roma, 20 (A.A) - Soa il lnglltere ile lekoçya kaJllall ... 
tallltlklen ıore. sı u. .... ı çok tltldetU fııbaalar ..... 
1985 te .... , .... Ula .... .... ..... 
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Blr park kadar bftyük olan 
bahçenin batı tarafına gelmiş· 

lerdl. Orada bOtftn çevresinde 
nllOferler açmış kftçOcOk bir 
göl de vatdı. Çiçeklerin perlıl: 

-:- NU6feıler bize Mıaır'dan 

geliyor, dedi. Fakat ıözdntl 
1 

bitiremedi. Eröz: 
- Bırakır mısın, dedi, nl· 

hlferlerf görünce geçen yıl ba· 
şımdan geçlb de şimdi aklıma 

gelen blrteyl anlatayım? 
Çiçeklerin perisi diye tanı· 

dığımız gene kız: 

- Sevinirim çocuğum, anlat, 
dedi. 

Eröz saznne böyle başhyordo: 
- Geçen yıl annemle Öde· 

mle'in Gölcftk yaylasına git· 
mlştlk. Bulunduğumuı otelin, 
burada olduğu gibi, içinde nl· 
ltlferler açmış bir gölfi vardı. 
Giııel parlak renklerile ntlOfer· 
lerf pek severdim. Yalnız bir 
akıam dııtfi gOo h•tarken on· 
ların da yerlerin :fe olmadıkla· 
rını gördtım. Y a11k: koparmış· 

lar, diyerek: içimden dzfUdam. 
Fakat ertesi aabah gene hep· 
ılnl yerli yerlerinde bir gGD 
evelld gGzelliklerlle gördnce 
hem sevindim, hem eaıtım. Don
ların akıam olunca glslendlk· 
lerl yeri görmek lııtlyordum: 

- Mutlak, diyordum, ıu 
içinde hu sevlmll gfizel çiçek· 
lere y~luşır bir konak vardır. 

O gün geç vakte kadar oradan 
ayrılmadım. Hava çok aıcaktı. 
Gftneş çekllmlye bıtlayınca Dİ· 
lüferlerin de bir bir kıı;anarak 
suyun içine do~ru daldıklarını 

· götdOm. Buna çok merak et· 
mlıtlm. Ayağımdan paboclırımı 
Ostfimden de ceketimi çıkararak: 
suya daldım. Aradım mrıdım, 

: gOıel çiçeklerin aıluşık kökleri 
atasından gizlendikleri yeri gö· 
remedlm. Fakat artık ben de 
yoı:ulmuıtom, ııuyon yOzdne 
çıkıb da ancak bir defa bağı· 
nbllmi~tlm. Bereket ki benim 
için Qzfilen anneciğim o tarafıe 
doğra geliyormoı,. selime he· 
men yetfımeylb de geçlkee lmlt 
boğulub gidecektim. Böyle ka
zalı bir itle biten arıttırmanın 
aruında ne yasık ki blrıey de 
öğrenememlıtJm. NllGferlerln 
bu hergdnka hareketlerinin se
bebini anlamayı çok isterdim 
.ioğrosu ... 

'Çiçeklerin perisi: 

- İiu, onların temklnlerlnln 
ôıtl~Gr, . ~edl. Çdnk:G, yazın en 
sıcak· batılarında ı'çan bu çi
ç~kler ne de orsa akşam aerln· 
ll'klerlnden korunmak: isterler. 
Bunun için de yavıı yavao bd· 
Z'Cilftb soyun ılık koyaunda ken· 
diJe.dni hekliyen yapraklarının 
aralarına gizlenirler. Sabah olun· 
c" gilnetln ısatan ıııklarlle he· 
raber görfinüb meydana çıkar· 
lar. Bu da yazın sıcak gazel 
havaları eQrdOkce olur diye 
ekledi, bilfralalz ki ne pdze ne 
de hiçbir baıka mnılme nllfl· 
ferler dayanamas .. 

Muallim 

S. A. {j]ftn 

Marsilya Cinayeti 
Filmi ve Son VaziyeL 

Marsilya , 20 (A.A) - Kral 
Al9keandr'ın katlinde medhal· 
dar Yugoslavların yeni mtldafll 
ıuikast.f llmlnln çevrllmed ve 
Kralın arabasında bulanan mer
minin mGtahuuılara muayene 
ettirll...ı hakkıadikl talebla· 

Almanlar Ne istiyorlar? Kanser ___ ,... ____ _ 
· . • , y I B illetinin ilacı 

I~gıltere ile Almanya nın a nız aş· Bulundu Mu? 

larına Anlaşacakları Söyleniyor .. 
Fransızlar Buna Ne Diyecekler? 
-""'-'-*~~...,_,,.....-~~ ..... .__......,,_,......,...~~~ 

Londr•. 20 ( A. A) - Slr Con 
Saymon n B EdP-u dGn ha· 
kanhk tAH komitesinde hazıt 

bulunmuılardar . Komitenin 
Franıız-lnglllz teklif lerlne Al· 
mınya tarafındın verilen cevabı 
mftnakaşa ettiği blldlrllmlıtlr. 

Kabine bugtlnka toplantısında 

cevab hakkında Slr Con Say· 
mon'un mdtaleaınnı dlnllyecek 
ve İngiltere ile Almanya ara 
11nda doğrudan doğruya görftt· 
meler yapılması hakkındaki 
Almın teklif ini tetkik ede· 
cektlr. 

Ftansız btlydk elçiei 1100 iki 
gan zarfında Slr Con Saymon'a 
yaptığı iki ziyaret esnasında 

Sir Con Saymon'un tam bir 
Franea - İngllts noktal nazar 
teatblnden sonra Berlin'l siya· 
ret etmeıl İngiltere tarafından 
arsaya pyan görOldBğd tak· 
dlrde bana Franııa'aın hiçbir 
ıuretle ltlru etmlyef'..eğlnl açık· 
ça lhlu etmittlr. Ayni zaman· 
da bu •ulyet enelden bu ma· 
hlyette bir kırar .erilmiş ol· 
dolu teklinde tefılr edilmeme· 
lidlr. Pek mOhlm olan Fran· 
sız - İngiliz lıtlıarelerl daha 
bir m6ddet duam edecektir. 
Parla ile Londrı arasındaki 

temaııluın bir neticesi belki de 
İngiliz - Alman mflzakerata:run 
Londra teklif lerlne tamamttn 
ıamll olm11ını kabul edip etml· 
yeceğl hakkında BerUn haku· 
metine m6racaat olacaktır. 

İngiliz n Fransız devlet 
adamlarının han mukaveleıılnln 
derhal mOzakere mevzuu teıkll 
etmeıinde mutabık: olduktan 
unnedllmektedlr. Fakat bunlar 
ke11 han mukneleıılnln 3 2 

tarlh~l m6şterek mukavelede 
ılkıedllen diler taraf lar hariç 
olarak ayn bir tekilde akdedl· 
lemlyeceğlnde de mutabıktırlar. 

Parla, 29 (A.A) - İngllb 
nazırları komitesinin mbake· 
releri Parlı'de maeatd bir ıu
rette karıılanmııtır. Komite· 
nln 3 2 tarihli beyannamesinin 
her noktasını alAkadar htıktı· 

m.etlerln ıynl ehemmiyetle te· 
llkkl etmeel kanaatinde bulun· 
doğu zannedilmektedir. lnglllz 

komitesinin Londra anlıınııla · 
rınan muhtelif unııurlarının bir· 
birine bağla bulunduğuna Ye 

bunların ayni zamanda halli 
lOıumuna dair olan tefsiri Fran· 
sız hftkdmetlnin garoıane uy· 
gundur. Anlaşılıyor ki, Alman 
notasına gerek mdtterek bir 
nota ve gerek aadece bir vusul 
ihbarı teklinde verilecek cev.ab 
mes'elesl kalmaktadır. Çünkü 

hakiki mOzakere anrak Berlio 
hükumeti tarafmdao arzu edllerı 
muhtemel lnglllz·Almeo müla· 
katmdan 80nra olabılecek.tlr. 

Bo hususta hemen bir karar 
verileceği zannedilmektedir. Bel 
ki de Sir Con Sc1ymon 28 Şu 
batta Parie'de gayri reamf bir 
konferans esna111nda bay Laval 
ile yapacı~ı mOIAkat beklene 
cektlr. 

Bertin, 20 (A.A) - Döyçe 
Algtmayo Çoytong g11eteel Al 
manya ile İngiltere aruında 
doğrudan d<'ğruya mGıakere 

lmkAnlarını ve . elr Con Say· 
menin Berlln'I ziyaret edeceği 

hakkındaki ıaylaları mevzuu· 
baheederek, tam selAhlyede 
mdcebbeı her hangi' bir ecnebi 
tabiiyetin Beılln'e gelecek oloraa 
Alman hükumet merkezinde 
btiUln milletin ltlm•dını haiz 
aallhlyettar mahfellerle f lklr 
teatisi için derhal temaaa gire· 
ceğlnl yazmakta n ıo mtltale· 
ıyı yGrfitmektedlr: 

Bir mBddettenberl komşula· 

rımııın Almanyanın yeni he
def terini daha iyi anladıkları 

doğrudur· Fakat ecnebi bir 
pbılyetln slyaretl kendiıdne 

Alman devlet adamlarını ve 
yeni Almanyanın lbtlyaçlannı 
tanımıı olacak ve mGtekıbU 

aolaıma ile mtltekabll ihtiyaç 
lana heyeti umumlyeılnl ıaa-

slme yardım edecekdr. 
Correııpondance Dlplomadk 

gazeteal Almanya ile İngiltere 
aruında doğrudan doğraya 

temas vaki olduğu takdirde 
Fransa'nın buna hiçbir ıuretle 
itiraz edemlyeceğlnl, çdnkll 
böyle bir temasın Almanya ile 
diğer htıkdmetler ırasındald 

mea'elelerln serbesçe mOnıkaıa 

ve halline ıJoğro yeni bir te· 
rıkki teıldl edeceğini yazdıktan 

ııonra diyor ki: 
Uunonla beraber Almanyayı 

uloslarara11 btıyflk mes'elelerio 
mftnakatae1Dd10 uHk tutmak 
için b111 temayOllerln dalma 
mevcud olduğu görülmektedir. 

Londra 21 (A. A) - Kabloe 
bugünkii haf talık toplan hamda 
:~ ~ub11t tarihli Franınz İoglliz 
bt:yaunamesine Alman> a tara· 
fıodan verilen cevabı tetkik 
etmlttlr. Bay Saymonun BeJ' · 
Uni ziyareti 
edilmlotlr. 

mes'eltsfoe de 

Roytf!r Ajansıma yazdığına 

göre. Almanya tarafından lkl 
memleket arasmda doğrudan 

doğruya müzakerelude bulu 
nulmHı bak.krnda yapılan tf'k· 

lifin kabul edıllü edıl~lyece· 

ğlne dair blrşey aöylemeden 
evvel Berlia'den yeni bir ta 
kam izahat ılmık 14zım gel· 
mektedir. 

B. Saymen'io nziyetin Fran 
ea ile İngiltere arasında derin 
bir tarzda tetkik etmeden evel 
Berlin'e gltmeıi m6mkün de· 
ğlldlr. Ve bu tetkikten ıonra 

yapılması muhtemel harekette 
iki devletin Almanya'y• mGş· 

terek bir cevab vermeleridir. 
B. Saymen lnglllz kanunu 

eealisl hakkında bir konferans 
vermek Gzere 28 ıubatta Pa· 
rlıı'e gidecektir. Bu ııuretle •a· 
zlyetl Alman not11ına göre 
bay Flınden ve bay LaYal ile 
tetkik ermek fınatını bulacaktır. 

Londra, 21 (A.A) - Deyll 
Telgraf n Taymlı gazeteleri 
Berlln'e gidecek olan İagtliz 

u11aınıa V aqen •e Moeko••· 
yıda slyant etmeal .. yanı ana 
oldap fikrindedirler. İagills 
guetelerinln ek11erlyetl ilk dip· 
lomaal tetebbGllerlnln bir İn· 
gllbı Duınaın Berlin'I alyaret 
etmetlnl mtlmkGD kalacaıını n 
bu ziyaretin V arton •e MOI· 
koYa'ya tetmll edilebileceğini 

Gmid etmektedir. Donunla be· 
raber matbuat Almanyı'nın 

niyetleri hakkında daha ıenlı 
mahlmata lhilyaç oldugu ka· 
naatlndedlr. 

Bulgar-Yugoslavya Hududunda Deyu Meyil gaseteti İngnıe. 
, renin tark mlukına lttlraH 

P t M ua mel ele ri D i f lk:rine. ltlra~ etmektedir. asapor Stavıskı 

Sadeleştirecekler .• · Rezaleti .. 
Sofyı, 21 (A.A) - Balgulıtan ile Yugoılavya hududa be- .Parla 20 (A.A) - Stavlakl 

rfnde yeni geçld noktaları •Gcoda getirmek Ye p11apnrt moame· itini tahkike memar komisyon 
lelerini · 11dele1tlrmek mabadlle iki memleket arU1nda mbake· StaYlek:I Ye Pıenı tahkikatında 
ratta bulunacak: olan Y agoaln heyeti iyeli ••I 23 ele haraya eıkl mtlddelamuml Pıeaar ile 

e1kl baıbakan ~tann btlmı• 
gel mitlerdir. 

Muhtelif Bulgar-Yagoaln komlayonanon melald yarın •bala 1•• ltlsnm olmadılıaı bildiren 
n ba ıaretle bunlara atfedl 

baflıyacaktır. 
------------- len lmadların en111• olduğunu 

Halkı Tembelliğe Alıştı· :::.~·bir ...... bbal •l· 

--------------r an Kahvehaneler... Bensiyon Sevim 
MllAa'ta madenci Bay Ben· 

İatanbal, 21 (Haıaıl) - Ülkembln her tarafında çoğalmıı 
bulunan ye balkı tembelUğe ahttıran bhnhınelerln, bıtı Glk:tı· 
lerde oldap gibi daha lyl bir hale koumaaı, lçiılerl Bakanlı· 
ltDOa dltln61mekledlr. Banu için yakında bir taUmataame ha· 

atyon'dan ıldıiJmız bir mek· 
tabda, ( :>e"im ) aoyadını 

aldıgı n bundan 10nra Anrato 
yerine baaa kullanaca19aı bil· . .. 

İttanbul 21 (Buıuıi) - Pa· 
rfııten haber nrlllyor: FraDH· 
nın en meıhur doktorlarından 

bay ReYenl; Fnnea'nın ıııhhat 

itleri bakanlığına verdl&I bir 
lıtldad•. kanıer hııtahAının ill· 
cını bulduğunu blldlrnıiıtlr. 

86k.umet doktoru yaptığı tec· 
rObelerl tıklb etmiş ve iyi ne· 
tlceler ıhndığanı kani olmoı 
tar. TecrftbelP.r çı>ktanberl ada 
tavöınları üzerİL\de yapılmakta 

idi. 

Bokreş'de 

liı .. Yangın .. 
Bir Yahudi ~f ahal· 
lesi Tamamen Yandı .. 

İstanbul, 21 (Hususi; - Bdk· 
nı'd~n hab~r veriliyor: 

haocl Kırol caddtalndeld 
Yahudi evlP-rlnılen birinin mut· 
bağından çıkan ateı, bt~kaç saat 
içinde bütün Yahudi mahalle· 
eloio yanmasına sebeb olmuttor. 
Zarar, çok h0y6ktdr. Havra 
blnaaı da ateşler içinde kalmıı 
ve havradaki tarihi ve kıymetli 
eserlerin kartal'ılmaaı için bir· 
çok kimseler, kendilerini ıteıe 
at mı ıtır. 

Akhisar' da 
Grib Hastalığı 
Salgın Yaptı. 

Kırkagaç, 21 (Husoei) - Ak· 
hlıar'da grlb haatabğı hOkOm 
sürmekte ve ıalgın bir hal al· 
mıı bulunmaktıd11. Btltfin okul· 
lardakl talebenin dörtte içi 
grlble yatmakta ve mekteblere 
gidememektedir. AIAkadarlar, 
hutahğın yayılmamaeı için Acil 
çareler aramakla meııoldtlrler. 

Yeni Neşriyat: 

idare 
İç itleri Bekanbgı tarafından 

çıkarılan aylak "İdare,, mec· 
mmuaın 83 GncCl ıubat 1935 
ntllbaa sengin mQndericatlı 
lntlpr etti. 

Mecmuada lıkAn muaf lyet· 
lerl nlumaamesl, İttanbul •e 
İamlr Uman mldtırlCllderlne ve 
mlrakabelerlne ald nl1amnıme, 
bay•an ıağbk zebıt11ına ald 
bir tadil ulıamnımeal, Şurayı 

DHlet tarafından alnımıı mah· 
telif kararların metni, eoyada 
tallmatnameal ve İçltlerl Da· 
bnhğınca bir aylık mGddette 
muameleleri ikmal edilen teka· 
tld Ye yetimlerin cetveli vardır. 

11İdare,, nln bu huıuıt•kl 
gayri reımi kııımı zengindir. 
Bulgarlstan'da ldıri iıtatlıtlk 
hakkında gayet mafueal Ye 
kıymetli bir makaleden batb 
Taylor'an lktıudi 1 ıletmeclUğe 
8ld olub Macid Burhan tara· 
tından tercllme edilen Te 
"Taylorlım,. ıbteml tiiakkında 

tam bir fikir •eren makale 
lllellelerlnln blrlnclai meTCDddar. 

Hukuki n ldart itlerle hl· 
Uln alakadar olanların °ldare,, 
mecmuaıını kGUlbbanelerlnde 
bolondarmaları IA11mdar. 0İda · 
re,, mlhlm idare hueketlle, 
kanuni mukarrerat• toplıyan 

ve ayni umanda gayri reemi 
kı1111Ue hariçteki barek&lı muh· 
ta.r •e mat' it bir ımeUe top• 
lıyaa yeglae Tilrklye mecmua· ..... 

imparatoru . . .. . .. 
Italya'oın Son Za· 
maulardaki vaziyeti· 
ne Kıymet vermiyor .. 

- Başı 1 inci yiiıde -
Son gelen rivayetlere naurtll• 

Japon hOkumetl, ltalya'ya bO 
huıueda bazı imalarda baluamllf 
n Babeflıtan 'ın eıllmeııloi lıt•· 

medlğlnl lhHI eyleml!tlr. 

ltalyan'lar Niçin 
Asker Sevketmişler .• 

latanbol 21 ( Buıqei ) -
İt•lya'dan son gtlalerde Afrlkl" 
ya yapılan aııkeri ıevklyat il" 
zamıolardakl hararetini k•1' 
betmletlr. Evelce haber verildi• 
ğl dzere Barl'den n halyaDı• 

diğer limanlarından ıimdl1' 
kadar aevkolunan aıker n mi• 
hlmmıt, 11keri bir hareket tol' 
d ğll, İtalya hOktlmetince abr 
maeı gerekli görGlen thtlyad 
bir tıkım tedbir için lmff .. 

ltalya Sulhu Mu
hafaza Edecekmiş .. 

lsıanbul, !.!l ( Hususi ) -"' 
İtalya'nın, Habeşistan 'a karf 
aldığı eophell vaziyet, A uupl' 

' nın ıılyasal mehaf lllnde iyi ,,. 
slrler yapmamııtır. BAıul olaf 
ve ltalya'nın dıf siyasası içil 
gayri mdaaid telAk.kl olan., 
kanaatin ılllnmeal için half' 
htlk6.metl, sulha muhafaza el• 
mek istediğini Ye bunun ıçlf 
çahştı~ını blldlrmlıdr. 

Napoll, 2o ( A.A ) - 750 
nefer ve 40 1abltten mtirekk .. 
bir latlhkAm taboru Afrika'~ 
hareket etmiştir. Taburun br 
reketlnde prens Piemont b.,.r 
bulunmuş ve halk aıkerl .,. 
limlımıttır. 

Adliyede Terfiler 
ve Yeni Tayinler. 

Şehrlmlı ağırceH mabke~~ 
haıkAtlb munlnl bay BaP' 
25 liraya, ikinci hukuk ...... 
kemeli baıkAtlb muarinl b'J. 
Etem SO liraya teri 1 ettiritaalt 
tir. Çeıme ullye mahk~lll~ 
11bıt kltlbi bay ....... ldl'I 
len dalre1I kAdblllt~ adi" 
clllmlı, Gerine ıalhceH mabkt' 
meli eıkl zabıt kttibl bay N-4 
umumi haplııhanede on ... 

maaılı kltlbll~e ınlhce11 ~ 
kemesi eıkl 11bıtkitlbl 

Kemal, tekafide enkedl 
olan ticaret mahkemesi b•t't 
tlbllğl •ulfeılni görmek ~ 
maHID ııfatlle y., yirmi 1~ 
maaıla ayni mahkeme ubıdıf. 
tlblerladen bay Mustafa, o11 

yerine on•Grt Un m-.la 
mahkeme ubıtk&tlblerinde• 
Ali UlTI terfian tayin 
mlılerdlr. 

Pirinç ve Kabl'• 
Tacirlerinin 
idari Davaları. 

••••• 
- Başı 1 inci ybde -

Neticede gtlmrlk I~ 
dediği gibi bbn n f 
rlnçlerln menoe tahadetll~ 
rinde mahallerinin glzlea 
Te lltenllen g6mrGk far~ 
altı ay geçdkten IODn 111""'.',Ji 
lbıl, halbuki ISJ40 D~ 
yaııaya göre bu mtlddet .,,.,..._. 

ten sonra para lıteamell t/
nuai olmadığı anlatıl-'! _.tf 
da .. cılann dileklerinde ~ 
oldukları g6rllenk lebl.,..,--. 

karar •erllmlttlr. 

Ba lclarl danda -
heyeti, aaemarla maba ... ... ....,. .......... 



Manisa Valisi Hor~sköyftnde Yeni Kaynakları .. 
8jr Mektebin Temelini Attı. 

d ·ı Manisa Belediye işleri TeftişEdiliyor 
ÖL,a':t: ~~!1Uf1LAl\I ---···----

- Batı 1 lacl 11lll(ede 

E 1 e- Mınlıa, (Hoıuıi) - Valimiz bir pHiyon İDflllDl emretmit· Fikrini Açıkça Söylese idam 
cekti. Söylemese Daha Kötü idi .. 

Bay Murad Germen (ırkı teı· lerdlr. 

kllAtını memur lıtınbul •ylnı Maniea'da (~. H. 
Bıy Ziya Karımflreel ile Maarif Fırkası Semt 
madara Naili .., dıhı birçok Ocakları çoğalıyor 

Tark genci, Ttırk yurcldqa! 
KGltGr bayramın kutlu olsu, . 

• 
• • 

BugOn Uluıninde yapılacak 

kutlulama bayramına bliUln 
yurddaelar dnrtlidirler. EYdekl 
hazırlıklar bltlrllmlttir. Mera· 
simden ıonra bir çı1 zlyafrtl 
veırllecf'k tir. Bu çocugun hatia tarafi kral 

k.odros'ı, ana tarafı da Plzlst· 
rat'a mantebl bulunuyordu. 
İtte Salam in 'in durgun ve 
rakld bayatı içinde, hfiyüdükçe 
bir gOneı gibi parlamıya bae· 
lıyan bu çocuk; Yunauletan'ın 
Çok geri kalmıe medeni hay• · 
tını yOkteltecek, pek mühim 
içtimai itler becerecet bir 

coberle meşhudu. 
İlk tabtHlal Salamfn'de ya· 

P&n bu çocuk; gençlik çıığına 

girince, tahıllinf ilerletmek 
lçfn debrin ulema ve fudela 
)'atığı olan Mısır'• gitti ve 
oradan bir llmfi irfan hamule · 
•ile avdet eyllyerek vatanında 
bü7Qk ve mühim itlere tavzif 

edildi. 
Beri9te, akıllı, tedbirli, he· 

cerikll, dür6ıt bir insan, bayat 
•e cemiyet içinde Je ~ıilr, ha · 
kim, mlrlkel4m bir ııbslyet 

olarak tanındı. 
Bele ntanınıu hürriyeti 

uAronda, btlUln 6mr6nce mesai 
aarfancbıa hali kalmadı. Cebbar, 
m6tehakklm Te gaddarların en 
bflylk dtlımanı oldu. Hayatında 
bir kral eal&lesfne meneuh 

olduğunu hile aklına getirmedi. 

Tahsil ve tecrübelerinden 
aldığı kanaat te "Herıeyde orta 
halll olmak" dGsturunda top· 
laomıotı. Bu kaideyi kendi 
nefsinde ehemmiyetle taıbike 

itina etti. 

iki f ilezof haşhaşa 
Ba eenıda Meltlye ka11ba · 

Dadı ya1amıkta, onun gittikçe 
bctyoyen ıôbretlne, felsefe ve 
nıobakemelerlne hayran olmakta 
olan bGyGk Yunan fUezorJa 
Padın Tallı, onu blrgfln .ken· 
dlılne mluflrllğe duet etıl. 
Sôı, eohbet araeında, beyinle· 
rlıade töyle bir muhavere geçti: 

- E•ll mlılnlı, bekir mı-
llD11? 

- Çok f6kGr, bekAram. 
- E•leamek niyetinde mi · 

alala? 

- AılA! .. 
- B•yret! Demek ki, nltd 

Jetlttlrlb onlana tıhıll n ter· 
blyelerlle fftlgal etmek eaade· 
tlııdea keadlaial mahrum edl· 
Jonanaa? 

T•lte; ba 84'ılere hiçbir ce· 

••b •ermedi. 
Korkunç bir tectftbe 
Fıkıt birkaç gftn içinde ------.. ANADOLU 

7 
beUrhğın evllllğe mlreccah 
olduğuna lsbıt edecek bir plan 
hazırladı. 

BirgGn miıaflrlle otururken 
tenbibıt ve tallmatile hareket 
etmekte olan bir adam geldi. 
Talle•i hiç tanımamazlıktan ge· 
lerek ikisine de alel§de bir 
selim verdi. Atina'dao gı>lmekte 
olduğunu söyleyince, birkaç 
gündür Atlna'dan uzaktı bulu· 
nan mlaarir de, bu yolcuya 

sordu: 
- Atlna'da ne var, ne yok? 
- Hiçbir 11ey!.. Yalmz çok 

garlb bir cenaze alayı gördüm. 
ÔIQyü pek muazzam bir ahali 
kitlesi takıb etmekte idi. Mc · 
rak edib ölünilo kfnı olduğunu 
sordum. Cevabf'n 11Ab11lloln 
pek fazla bOrmet t'tmekte bu 
lunduğu bir asılzadeoin oğlu 

durM dedller. Meger babası, 

oğlunun öldüğO günlerde Ati 

na'da değilmiş te, ahali onun 
da yokluğuna bftrmeten bo 
derece büyük bir kalabalık 

halinde cenazeye letirak t.tmlş 
ve teeeaQründen ölOr mülihaza 

sile de oğlunun ölümDoft baba· 
eından gizleme~e kırar vermiş. 

Misafir - Vah zavallı baba, 

acaba babasının adı ne imiş? 

Yolcu - Vallahi ismini de 
ı6yledllerdl •mm• ben unuttum. 
Yalnıs pek akalh, dl11yetli 
bir adım dedikleri betmmda .. 

256 

Mleaf fr müthiş bir merak 
ve ·. heyecan içinde haykırdı: 

- Ey yabancı 11kın adı 

Solon olmasın? 
- Ha, net, ta kendisi! 

Manasız gözya~ları 

Yunıolstau'uı büyilk dahisi 
Soloo'dan baıka hfç kimse ol · 
mı yan f llezof Talia'ln mleaf iri, 
derhal feryad ve f igaua, aaçını 
ba,ıuı yolmığa baelıdı. Taib; 
bu bttbahr, pedtaD halinde 
alaylı bfr lisanla Solon'• sordu: 

- Dünyanın ne kadar göz· 
yaeı dökülse hiçbir faldeıf ol · 
mıyacak bir feliketine niçin ba 
derece ağlıyorsun? 

- İşte beni ı~latın da bu 
derdin hiçbir çare11i bulunma 
}Jşıdır ya ... 

sevıt olduğu halde daa Mani· Mınlea9dı C. 8. FırkHı ıemt 
11'yı kır1dın yınm Mat uzmk· ocaklarının aaym gf\n geçtikçe 
hktı bulunan Horoeköytlne art0taktadır. Ba defa llyukebir 
~ldrrek or1da yeniden yapılacak ocığınıa açdıı reeml de yapıl · 
olan dört denhınell mektebin mıı ve mer11lmde nll, fırka 
temelltma meraelmlnde bulun başkanı Bay Ziya, (arkanın 
muılardır. Mekteb binaıa Bo vilAyet ve ıemt ocık heyetleri 
rosköy iıtaıyonu yanında güzel fırkaiılardan birçokları bolun· 
bir yerde yıpılacaktır. Mekte muşlardır. Açıhı reıml çok 
bin ilk temelatışını n\imlz parlak nlmut mGıeıddld nutuk 

atmıe ve orada haıır bulunan lar söylenmitdr. 

köylülerimize süyledlğl bir söy Belediy~de teftit 
Jnde cOmhuriyet devrinin bu Malkiye btıtmGfettltl Biıy 
feyizli eeerlnln çok çabuk bl Nedim NHmİ bir aydan l•slı 
tirllmeıl ve binanın inClmtls bir zamıodıoberl Maalıa'da 
deki dere yıh batına kadar belediye fşlr.rful tef dş etmek 

muhakkak bhirllmeBi IAzımgel· tedlr. BaemOfettlt, gördGğ6 
lüzum Ozerfne belediye mute 

dlğfni eöylemfetfr. 
med n merkez tıhslldarı olan 

T~melltma işi bittikten sonra 
Bay Fehml'yl ltttn el çektir, 

bağcıhk. ve zirai nr.iyet hak· 

- Meğer, evlenmek ı~teme. kında köylalul dhılem .ş ve bo 
mlştir. Tef ıit hıkkınd• ketum 
danaDllmakla bt:raber başmd· 

fettiıln ukt, yeni birçok yol 
sozluklar G&erlnde tahkikatta 

mekte oe kadar haklı lmi~lm. hususta hasbıhalde boluomue 
Senin gibi akıllı, bilgili bir ve köylünün eelAmet temenni 
adamın hile evlAd feliketl idi arHında köydr:n ayrılı ak 
karaısında hu derece zebun ve l bl llL M bulunduAu anlatılmaktadır. " yanındakiler e r ate ura 
perişan düştftiftoG görmek, diye'ye gitmişlerdir. 
f lkrlmde ne derece leab ~t et 
mekto olduğumu b11na bir daha Muradiye'deki mekteh 
lsbat etti. Do hakikati Hna yanında 3 dershanelik 
bftUlo kunetlle bir kere daha paviyon Yapılacak 
tekr11rladıktın ve kendi nefsinde Valimiz Muradiye köyfinde 
tecrübe edllrııiş bir misal ile köyfln temizlik ve nClfuı Hyı 

canlandırdıktan sonra artık 

sükun ve lntfrah bulman için 

haber vereyim kt, bo hıvadlı 

tarafımdan tertib ve tasni edil· 
mittir. Aııl Te eeaın yektor. 

- Sonu nr -

nı• hazırlığı ve numırataj işle 

rlnl ve bu aradı köy mektebi· 

nin vaziyetini td\ft etmieılr. 

Mekteb blnatının köylCl çocuk 
larıuı tamamen almadıııaı an 
hyan nll, 3 derehanellk yf'nl 

TGrkee &a,..hka. 

Ünlnnltede Dlçent 
Mua9iıı Profee6r 

Dr. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hatıalara bergfin ögledon 
sonra bakar. 

latildil r.addeıi No. 99 
Ankarı apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN BUL 
Telefo• : •9250 

Halkevinde 
Bay Rahmi Bala· 
ban Çok istif edeli 
Konferansını Verdi. 

Erkek llerıl muıılllml Bay 
Rahmi Bılıban tarafından d6n 
aktım Bılke•i tıılonoau çok 
deAerll ve lıtlfadeli bir k011f•· 
ranı verllmlettr. Konfennıı dla· 
lemtge gelenler aruıoda c. e. 
fırka!I vilAyf't bıtlı:anı Y ozgad 
eaylavt Bay A'nl Dogaa, mek· 
ttb mOdGılerl, mnaİllmler 'e 
ilk tedtiot mGtettlelerl de ba· 
lunoyordu. Konferanı ıılona 

baet•D bat• dolmutıar. Konfe 
ransın mevzuu (Tark gençllll. 
nfn Jı.yat pyeıl nfl olmıhdır?) 
idi. Bay Rahmi Balaban, bir 
uaı ıflreD konfer•n11nda mala· 
telif de•relerdekl pyelerdea, 
Sokrat, Ef IAton n Arlıto'aaa 
mfltalealarıadıa bıhıetmlt. Ata· 
tOrk'Dn genı;liAe ald blt•bele· 
rlnfa eon k11mında blldlrlldlgl 

gibi, san'at, ilim n berweyln 
cemfytt için y•pılmaaanı, doA· 
ruloktao we iyi yoldab ayrıl· 

mamak lcıb ·ettlglnl, c~mıy~d 

yakıeltmtk gayeıll~ hareket · 
etmek lhlmgeldt~al, hugtlDk6 
feleef~cle py~.ıtn beyle kt\ltal 
eclildlA"lnl ıoldmıttır. 

25S 

Nete (Neı•e) - 1. çıgralan, 
2. mez, 3. ıevlnç, 4. 18ylak, 5. 
yapeık. 

3. haykırma, haykırarak •Alama, Nebean etmek - 1. bobglmek, an91. 

Neıelenmek - 1. açılmak, 2. 
bılpınak, 3. cırgalmık, 4. ult1 · 
mak, 5. aevlamek, 6. pylanmak, 

7. yapeımak, 8. }'•tomak. 
Neı'ell - 1. cavıldak,· 2. ça 

nk, S. katkıçı, 4. kebenc;I, 5. 
kanran, 6. kuybulo, 7. kayma la, 
8. ae'lnçli, 9. taylan, 10. een, 
11. ırığrak, 12. tGjGmet, 13. 
yıpeıkh. 

Neı'et (etmek) - 1. dtır6mek, 
2. ileri gelmek, 3. opmak, 4. pftt· 
mek, 5. törçlmek, 6. yetltmek. 

N eflde - 1. cır, clru, 2. de· 
yit. 3. kojon, 4. kojok, 5. k0tak, 

6. koeuğ, kotuk. 

Netice - 1 bitim, 2. çaptnk, 
3. dan, 4. öte, 5. aon, 6. ıonduk, 
7. tın, 8. tosa, 9. 6ç, 10. tara 

4. hıc;tırm•, luolunrak •ilama, 2. balgvmak, 3. bflngflldemek, Nedret - ı. •~lak, 2. 11,..t. 
5. tığın, 6 . .ata• 7. •19 -Ama. 4. b6ng6rdemek, 5. blnglrmek, 3. ~yrekHk. · 
8. sıgıt 6. benkmek, 7. çıkmak, 8. lay· Ne&eı lllestııetmd: _ ı. azıi-

Nevbager - 1. ağıtçı, 2. ı~ · mık, 9. ııtnıclırmak. malr, 2, IPyreklql!MJk, 3. 1eyttl· 
yan, S. hiçt.11•. 4. lnllyen, 5. Nebi - 1. 11•~. 2. 711baç mek, 4. eitekümek. 
•ğuca, 6. ~. aaAıc• (reıol, morabbu man.) 3. ya .. •.ac;. Nefer - ı. bir, bir tek fı..t 

Ne•ha etmek - 1. aAlam•k, !&. yala•ac, S. y•lqç. man.) 2. birey (ferd ••:) 3. • 
2. hıçkırma, 3. laklımek, ~ Nehir - ıoran. rat (aıker neferi mıa.) 4. kiti s. 
lnkldemek, 5. inlemek, 6. hare · Nebse - 1. u, uıcık, 2. bi· tek. 

mek, 7. kcınremek, 8. ıaAıfmak, raz, 3. bank, 4. pek u. Nefee, _ J. eıtr, t. I* (M· 
9. 11gtımak, 11tsamak, 1 O. ıoA· Necabet - 1. to,lalak, 2. ıo~lut ftf uefeı man.) :i. aolak, ' 1aa 
lamak hık, togoılok. Ne(ee abmk, - 1. ıykılad .. 

Ntf,hnee - ı. bGrge 2. kargo Necaset, - 1. bok, i. ptılllt, 2. dlnlftamek, 3. kanallliak, • 
Ne.t - ı. bOlGk, 2. caıaa, S. taygav. mapeal .. ık, (ıllt'atle aefel .a. 

3. çeı;I~ 4. den. 5. denli, 6. kol, Neaıt, - l. k .. jık (rahmet, ke· auk) S. ııaauk. 
7. tftrUl, 8. tOrl6k. rem, bereket, ••det IMD.) 2. Nefee a.on..., _ l. ............. 

Nevin - ı. ecer, 2. yeni kartalma, kmtuloı. 2, bml ftngeç. 
Neftll - 1. oyka, 2. uaım•, Necib, - 1. an, 2. dotatlu, Nefall çalgı, _ t . P"I'' ı. 

3. GzGme, 6. yoka 3. erılk, enik, 4. kikten, 5. 11bıagı, 3. ııagınm. 
Nnmlt - 1. ummıyd, 2. 616rtlenmlı, 6. 6r6kltl, ı. llKU, Nefll (etmek) _ ı. bile..., 

umotluz 8. aoyak 9. eoyla, 19. totUfla, ~. ÇYlmık, "'lgı .,,,,. Mnafa 
Neftlllcl olmak - 1. b6yôk· totaılok, 11. tothak, 14. lda. 6fltyerek eaı..t -.) s ..... 

vara N 
_ Neticelendirmek ı. ubıı mek, 2. koaok1119k, 3. 6kOamek, eclb olmıyn, 10y1os. {." tltirme'k, S. 11.._k, 6. lflr-

GGııl6k Siyaeal Gaııete k 3 ~. tuncokmak, 5. umıuamak, 6. Neci, - 1. o~ı. 2. ao•. mek, "· •rm- L, 8. 1ra......ı...L 9. alınmak, 2. bitme , • . ıona 'Tar ı • u aa --. 

Sahip •e Baıyugam mık, 1000 gelmek umuduna keemek Necm, - l. aldıa, 2. ytldti 3. llkGrmek, ıo. Dt~illlek. 
Baydu RlfdG OKTEM Netlceels - ıoau gelmlyen Ne•ud - ı. bopua. (kasa yuldU. Nefha - ı ..... , 1. 4'1111e, !1. 

U•uaıl aetriyat Ye yan itleri k ~-- k bakkrncla) 2. it. it 3. bebe, 4. Necmi seher, - 1. çob.n .... ı . tin, "'. •'•r--L, 5, inil llllclir6: ltemal Tallt KARACA Netice yermeme - ...,,.. c;ı . d ı. .. una ....,. 
~eııi: mak clbar, 5, çap, 6. doAHf, 7. na· ıı~ 2. çolpan, çolpaa. Nefi (meat.at man.) - 1. •, 

İaaıir İkinci Beyler eok~ Nev _ yenl rece, (flbAr mu.) ~' eml•, 9. edamet, 1. armaa, 2. Udun, 3 2 . ...,, s. ee. '· tan, 5. ,..,._. 
C. Balk Fırka11 binuı içinde enrue - ı. be~eç, ~. yeni enik, 10. yeni ~mat Udemlik, .f.. 6klac;, S. ôklnme, Nefir - l. borp, 2. borga. 
Telgraf: fzmir - ANADOLU Nea (etmek) - l. •lmık, 2. 6. TilfDDIM, 7. yınm8• bona 

Telefon: 
2776 

.. Poeta lnıtuıu -iOS gellneYlcad _ zuhur, yeni çıkma çekip koparmak, 3. çtkır .. lı, 4. Nedınıet etmek - 1. bilinmek, Neflrl im - 1. tnlunu, 2. 
ABONE ŞERAiTi: Nevale _ ı. aykıt, 2. azık, 3. kaldırmak, 5. ıdcbmak, 6. 111eul· (itiraf etmek 1118n. a.) 2. nflÜk, O.ki 

l~ 1200, Alb 11ybgı 700, Üç L 5 6 1118k 3. bamnkmıL< "'. LaL1--11.ı 5. Neflı - 1. barca bar-, ... ar· ay.lala 500 kamıtur. aıak, 4. uu.a, · çor1, · men, ~ w- a, .. • • ""'"" -. .... v 

Yabancı memleketler içiD eeaelik 7. yiyecek, 8. yolluk Neafet - 1. arıRbk, 2. arık· kısblmak, 6. nklclmek, '1. 6ila· cak barcak, haren haren (kob 
abone Gereli 27 liradır. NoHale _ okt1ma, oktayıt hk, 3. anmı mek, 8. nrmilllllik, 9. ,...k. hakkında) %. blrecı (koku bak· 
Beryerde 5 Xul'1lftm. Neva.tıkar_ ok11yıcı, okııyan Nezafeım - 1. pumklı, 2. N~Ae - ı. bere, 2. tap, 3. klnd•), 3. glael, '· k6rltle, 'klik· 

tl pçmiı nllahalar 25 kUl'Uftur. NeYCIHn _ ı. cıl•n, 2. de· plı, S. yılpak yamık, 4. yan yeri. il, 5. oflu, 6. ını, talili 
ALUOOLU MATBAASINDA likanb, S. genç Neafelliallk - 1. ç6Mk, 2. l'fedlm - 1. nblat. 2. .... 7. taaak, IWtak, 8. lrlaM. 

L..._. ...... B.AS;:;:~=:..--.... .n~~~~..-..!N~e~Yba~-~l~. ~~~2~. ~.,a.,:!::~'~l·..!.JPc•=*=b=b=k,~S.~plllc::l=k~~~~~~~~·= ...... =-::......:...3~.=--~~~~=-=iDlfl,~~l= ... ~• =6.~_....:.N=d~ .... -Y~ 



22 ŞUBAT 

Umumô Harpte Türküye 
<de DngöOoz CasusOaroa 

lzmir 1 inci icraJ 
memurluğundan : 

Bay oımauıa emlik ve ey· 
tam baakaıınden ödCloç aldığı 

paraya mukabil bankaya ipotek 
eyl~diğl mf'mduhlye mahalleel 

~ .... ". _.....,.._..._... 

o~· .... ~ 1 Yazan: Conl Boban Tefrika oumaraıı.83 

Enver (Paşanın) ifadesine göre Türk
ler çok ağır hasıyOrlardı. 

bardekçı 11obğında eBkl 23 ye 
nl l 9 auaıanda ve tapu kay 
dın• ~öre 405 ada 1 1 peraelde 
19 taj numarada Uin ve tak 
diri luymet raporoua göre ka 
pıdan ~irilince bir tael•" 
ngda bir oda 9 baHmak mer 
dlvenle yakarıda iki ode bir 

·~ . 
w 

l<ASE 

H_EJJKAL.t1ill Bulgar krah he çoktaoberl 
ucuzlayan kôhne pıçnralınnı 
başka bir pazarı göUlrmek için 
bir gGn bile beldemiyecek. Ro 
manya mlttef iklerln ıraaında 

mevki ılıcak. Şark kariptekl 
Alman kontrolOnCln Gzerine ıl· 

yab btr perde gerilecek. 
Kayaer; bu gibi ıeylerl me· 

nedecek bDUlo tedbirlerin itti· 
baz ed ldlğinl ıöyllyor. Fakat 
ıteebı muvaffak olacak mı? 

Bllenklron'on ylıtı tekrar 
clddllettl : 

- Almıa'lar oyunlarına de· 
vım edeceklerdir. Ellerinde bir 
kadın ve bir de ihtiyar adam 
1'ar. Benim kanaatime nıHraa 
(Enver) ve (Leyman) on para 
&tmealer. Ev aahlbl kadının 
banlardıa fazlı akıllı olduğun· 

dan tftphe etmiyorum. Kadının 
adını blllyormaus. Ben banan 
gayet seki olduğunu anladım. 

lndlreeeğt darbenin de pek 
kanetli oldoğaaı ihtimal veri· 
yorum. Btnıenıleyh sisi mata· 
samr etmeılnden korkanm. 

Rltar: 

- Vazlfemlıln gayeılnden of· 
dokça azaklaotı~ını zannedlyo· 
rum. Dedi. 

Fakat Btlenklron : 
- Gidilecek yolun laerlade 

bulunuyoruz, cevabını verdi. 

· Ru görllıme Rlpr'ı mtıeterlb 
etti. ÇlnkG hali hazırda blylk 
oyunun en bDylk k11mını oy· 
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Nefret - 1. 8f'&me, 2. bıkıntı, 
a. bıkma, 4. blaCl, 5. boı, 6. cek, 
yek, 7. cekslr6n, 8. çayılbk, 9. 
çirken, 10. çlylrtme, 11. erkllaln, 
12. kek, 13. aoguma, 1,. tlkdn· 
me, 15. tltıinme, 16. a11bk, 
aaallık, 17. uaaaç, 18. 6rkme, 
6rklp kaçma, 19. yanıkma, 20. 
yek 

~~fret etmek - 1. aklamak, 
2. ~·ımek, 3. bıkmak, !l. çeekln· 
me.lf, 5. çlğlrmek, 6. çlğrlmek, 
olArln~ek, 7. çirglmek, çlrglnmek, 
8. çirkemek, 9. iğrenmek, 10. 
ilenmek · ( IAneı n tel'in man. ) 
11. karakmık, 12. kayıtmak, 13. 
k4relemek, 14. eoğom•k, 15. tik· 
ılnmek, 16. tltslnmek, 17. tlsCln· 
mek, 18. oııanmık, uıanç getir· 
m,.k, 19. · acınmak, 20. yakar· 
mak, 2 ı. yınırmık, 22. yekelemek, 
23. yekermek, 2,. yıAfıklımık 
(nefretle tevıbhaı maa.) 25. yın· 
nmak, 26. ylkremek, 27. ylrmek, 
yermek 

Nefret ettirmek - 1, lrklımek, 

2. yanımak, yarntmak 
Nefretle aöylemek - ~camlan· 

mak 
1 • 

~efret •eren - çayıl 
Neftin - ı. alıaç, 2. ilen~ 

3. kHPf 
Nefs - 1. benlng, 2. can, S. 

kendi, 4. kend6z, 5. kendCls, 6. 
bat, 7. orda, 8. ôpöa, 9. ös, 
10. eağançıl, 11. tun 

Nefeelemr - it göıa 
!Yefd ~mmare - ı. aqa, 2. 

boy .. k 
Nefsime hlklm olmak - 1. 

badlal almk, ...... ._k, 

~~~~-.... ~~~~-
Damak Gzere idiler. Rltar uıl 
mığa gltıe bile yolda ayağına 
çarpacağı taştan vatanı lçla aıf I 
bir tule çıkarmak arsoıundı 

idi. 
Sıbıbltyla uyanda*• samın 

önClndekl gec,.yl nerede geçire· 
ceğlal dCltftDClyordu. Bali ha· 
s1tdı iee mlpbemlyeti bir de· 
receye kadar isale edebllmlt 
olduğundan dolayı memnun idi. 
(Grin mantl) yeıil cClbbe oaon 
için timdi bir efaaae oldu. Hiç 
bir ıaretle (Y etli cClbbe) ala 
ıwhılyetlnl dimağında canlandı· 

ramadı. En yakın ihtimal ola· 
rak onun aarıkb ve lblyar bir 
adam olduğunu zannediyordu. 

Odada Uiı. gördlğQ kimse (God
yaa) idi... Rl .. r; yenl elbiıeıl 

içinde de kendlelnla bir zaman· 
lar Stomua arkadaılarıadan ol· 
duAuau ıanıyıb taaımıyaeağın 

dan ıGphe etmege batladı. Ma · 
ımıf lh Godyaa'nıa g6zlerl pek 
okadar iyi tethtı edeeek nzl· 
yette değildi. 

ıofa bir mutbak bh beli ve 
kumpanya ıuyu mncud 1300 
lira luymetll etin tamamının 

Mfllklyetl açık artırma ıure · 
tile ve 844 numaralı eml4k 
ve eytam bankası kanunu mu 
clhlace bir defaya mıbıuB ol· 
mak tartlle artırmuı 24 3 !:J35 
pazar gflnG saat 11 de lımirde 
hClkumet konağındaki icra dı 
lreadade yapılmak Qzere :JO gao 
mflddetle ıatıhğa konuldu. 

GomrQk Muhafaza~Umum Kumaf 
danlığı Istanbul:Satınalma Komi 
yon undan: 

Fakat Rltar; tehlikeden ol 
dukça uzakta bulunuyordu. 

Şimdi o; gOzel bir elblte içinde 
ıaçlan geriye doğru taranmıt 

kibar bir Amerikan th•eıl!e 

1 - Df!aia vaı11taları için lhaleıl 9,2,935 cumarteal gOnO 1' 
pılacak 1200 ton maden kömClrClnCln evvelki illa~ 
2490 No. b kanonun 14 lnccı mıddeılne gGre 1-
edilnek yeniden Utn ve kapalı zarfla ekılltmlye ~ 
nulmu9tur. 

Ba artırma neticesinde Batış 
bedeli tahmin olunan kıymetin 

2 - 26,2,935 11h gfinO aaat 15 te lbıleıl yapılacaktır. 
3 - Şartnameıl komlıyonda görGlecektlr. 
4 Şirket namına gireceklerin ılrketla noterlikten mJ 

dak vekıtlrtnameılle elrketln faaliyette olduğuna dtll 
ticaret oda11ndan vesaik getlrllmeıi . 

yClzde yetmfı beılai buloraa erı 
çok artırana lhaleBI yapılacaktır 

Kadını lıe basen yaıh, fit· 
mıa bir kıfcdar, basan dı bir 
mektttb muılUml bıyaa gibi 
ince duclaklı, gösllkltl bir ka · 
dıa tipinde g3r6yorda. Mite· 
madlyen Blenklroa'u bu mevsu 
berinde ıöyletmek lıtlyordo. 

Fakat btr fare kapanı clbl 
kapanmıı •e knulmadaa ıôJll· 

görQşea tam bir centilmene 
bensemlıtl. Bir mübtındlı aıfa. 

tile tebrlklerlol arıetti ve Ulen· 
karon 11~ Godyın aruında ge· 
çen fenol bir mlkllemenin 
terclmaahğınl yapıyordu. God· 
yan reıml elbiııeılal giymittl. 
Rltar; onu ha halde eıklıln· 

den dabı mltnul •e dabı 

tesirli boluyorau. 

akıt takdirde 2280 numaralı 
kanuna göre eatılJ geri bırakı 

lacaktır. Saht peıln pıra ile olup 
mlflerldeo yalnız yDıde f klbu 
çok dellAliye mıırafı ahnır. 

ltbo gayri menkul üzerinde 
her hangi bir şekilde hık ta · 
leblode buluoaular ellr.rindeki 

5 fıteklll"r muvakkat teminat olarak l 386 llrahk bı11_! 
mektubu veya vezne mık.buzlarını teklif mektoblal'P" 
birlikte aaıt 14 te komlıyonı teıllm eylemeleri. 

8 1~ 18 22 594 ~79 

ilan 

:,ecek vulyette değildi. Bonon 
hakkında koaaımaktın 10ğo· 

matta. KeadllerlDI hiçbir ıa· 
retle ls'aç eden yokta, ıClkftne· 

te kavuı11101lardı. (Saadl) ala 
kopuk gClrClhaadıa getirdlAI 
iki hlsmetçl onlara hlamet td 1 
yor Ye Peter'la nesaretl altında 
çah1Jıyorlardı. 

Girdiği samın hayretle ka· 
nıık d4'rln bir korkuya dlttl. 

Fakat en bOyClk hldl1e; RI· 
11r'ın Enver (Pata) yı görCltD 
oldu. Enver de "Rlıtem,. gibi 
ince n hobba bir adamdı, el· 
blıealae cayet itina etmlıd. Bir 
çift ince, ıiyıh katın ılıledlğl 

biçimli ve göael çehreal adeta 
eevlmll bir )uz ılm11ını andı· 

rıyordo. Almancayı gayet gOzel 
konuıayordo. Vıa'ObıreketJ ga· 
yet kibar, arıızhk ve tıbıkklm 
ifade etmekten tamamen uzaktı. 

retmf veaalk ile birlikte yirmi 
~fln zarfında lımlr lcrHına 

mftracaatlırı IAıımdır. 

Aksi halde baklan tapu ılcl· 

lince malum olmadıkça paylat· 
madaa hariç kılarlar. l' 3 935 
tarihinden itibaren oarınıme 

herkeıe açıkter. Talib olıalarıa 
yazde yedlbuçuk teminat akçaıı 
veya milli bir banka itibar 
mektubu ve 933 21485 doıya 

aumaraılle lımir birinci icra 
memurluğuna mClrıcaıtlırı U&n 
olunur. H. lı,. No. 270 

KoopMıtlf lmtzin br:yr:tl omu· 
mlye içtimaı 20 mart 93S tarl
lıloe teaadClf eden çartamba 
gftnl olduğa ve ortaklara da bu 
ıuretle tebliğ yapddığı haldf! 
19 ıabat tarihli Anadolu gaae· 
teılle yapılan llAada 1ehvea 15 
mart 935 olarak g6ıterlldiğl 
anlışıldıgı alikadarların mıhl.· 

mu olmak Gıere ıaıhlhen U&ıı 
olunur. 

fııımir •e civan aebıııe ve 
mey va utıı kooperatif 1 

mecllBi id1re relıl ve 
relı vekili 

Terkoe kaqıbldar 

tıyıamak 

Nefliıal mahafua etmek - ge· 
rinmek 

Nelt - 1. kuayaı, 2. tafJat, 
3. ylryıiı 

Nefy (nefiy) - 1. kapa, 2. 
ılrgln. 

Nefyedilmek - 1. ılrllmek, 
2. tankmık. 

Nefyetmek - ılrmek. 

Nehar - GladClı. 

Neharen - gClndGsCla. 
Nehb (etmek) - 1. çapmak, 

2. kanmak, 3. Clblemek, 4. yaA· 
malamak. 

NehbCl garet - 1. çapanmık, 
2. çabul, 3. kımçaklıma, 4. ka· 
rığ, 5. tılımı, 6. talın, 7. tar· 
tala, 8. yağma. 

Nehr (nehir) - 1. akar ıu, 
2. arh, 3. ark, 4. ıraa, 5. eo· 
vaa, 6. çavan, 7. çay, 8. çal, 
9. erin, 10. ırp, ırpv, 11. ır· 

mak, 12. mGrea, 13. Gsea, 
14. aa, ıs. tomak, 16. 
Cllfls, 17. lkb, 18. ben. 

Nehirden aynlaa kol, arp. 
Nehir kenan, - 1. 6kls kı· 

nnı, 2. dliadl. 
Nehir :r•t81J, yalat 
Neyb, - 1. k.Ulan, 2. kata· 

gan, S. y ... k, 4. rılamak, 5. 
yıgma. 

Nehyetmek, - ı. aekltmek, 2. 
mmak, 3. yıgmık, '~ yıgmak. 

Nekahet, - 1. anma, 2. lnes, 
3. keyllme, 4. .atdemlt, 

Nekre, - 1. glldlrClcl, 2. 

- Sona var -

Tlrkoe kartıhldar 

4. 61, s. yaohk. 
Nemlenmek - 1. Çlprmak, 2. 

çalgdanmak, S. kaymak, 4. 6llt· 
mek, 5. lllmek. 

Nemli, 1. ıllak, 2. kobU, S. ko· 
nkhk, 4. 61, ö. 6111, 6. :yaı. 

Nema - 1. artma, arbm, 2. 
blylme, 3. çotalma, 4: onma, 5. 
61111, 6. ula~ '1. . uala, 8. 
usaama. 

Nnm batmak - 1. artmakı 

2. blylmek, S. çolalmak, 4. oa· 
mak, 5. ilmek, 6. ulalmak, 7. 
uulmık, 8. usanmak, 9. tlkllmek. 

Nemalandırmak -1. bltlkmek, 
2. ltletmek, 3. ökllltmek, 4. 
Clretmek. 
Nemalanmıt - oamın. 

Nemime - 1. koAcalak, 2. 
koğuculuk, 3. ko•, 4. kova, 5. 
Ufak (kadb maa.). 

Nemmaa - 1. alagas, 2. ay· 
pk, 3. çakkıcı, 4:. kotcu,5. kopcu, 
6. kolç.r, 7. koTCD 8. ko•acu, 9. 
manama, 10. yubu. 

Nemmamlık etmek, - t. ko· 
plmak, 2. k6ymlkletmek. 

Nerdlbaa (merdi.en) - 1. ba· 
•maklı yol, z. belkıç, S. bedel, 

'· bakaç (uma merdlTen mu.) 
S. 6r~ (ip merdlna man.) 6. 
lsgeç (ip menll•en man.) 

Nerm - ı. a.,n, 2. yamaeak 
Neaak, dbe, dbl 
Neıç, - 1. dokuma 2. dokun· 

ta, S, dokuyuı, dokumaı, 4 aaıa 
5. •bar. 

Neecetmek, doknamak. 
Neeeb, - 1. arb, 2. k6k, :1. 

omat, '· orpak, 5. eop, IOJ • IOp 
6 •• ,. 7 •• , kiki, 8 ...... k, 

Hikmet Ahmet 
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9. arak. 
Neaben 1, IOpçe, 2. 10yca. 
Ne1b (etmek) - 1. çıkarmak 

(kopyeılal almak, latlnaab ""' an· 
dan çıkarmak maa.) 2. deAtttlrmek 
(tebdil ve tagylr maD.) 3. gider· 
mek, 4. kaldırmak, 5. teklımek, 
6. yoymık. 

Netim - 1. ef itli, ef lrtl, 2. 
eıla, edrtl, 4:. yel. 

Netimi aeher - tan yeli. 
Neal (aeıll) - 1. arka, 2. bo· 

ğacak, 3. bağarak, 4. bavın, 5. 
blnla, 6. c6re, 7. dor, 8. dll, 
9. döl d6t, 10. dörelea, 11. gô· 
btk, 12. ırk, 18. kaldık, 14. ko· 
f8k, 15. gol, 16. otal kJS, 17. 
oma, omığ, omık, 18. oralan, 
19. ıoy, 20 eoy k6kG, 21. ılyGk, ~ 
22. tire, 23. toı ( 1111, men· 
ffl maa. ) 24 un, 25. tagam, 26. 
ama, 27. tlı, 28. arag, orak, 
29. lrea, 30. iye. 

Neıll bonlmak - yosmak 
Netli netb - arak, kayaı 

"ıknba ve taall6bt man,. 

Neaa111 - 1. beçln, 2. hecin, 
3. maymun, 4. moymul, 5. piçin, 
6. ..dı, 7. tebek 

Neft (nealr) - 1. akbaba (mı · 
h\m yırtıcı kat maa.) 2. db ala, 
da. JUi (memlr 16• H yuı 

maa.) 3. aaçma. eerpme (daRıtma, 
nı .. r eıme man.) 

Ne11t - 1. kınıg, 2. 1evln~ 

S. ıevlnd 
Ne .. tlı - eellcl 

Neptenglz - kamıpa 
Neeatmend olmak - 1. ôtkftr· 

mek, 2. eebllnme, 3. ıevlamek, 
4 • .-oa..k. 

lzmir l inci le 
memurluğundao1 

Slmıar rlsa'aıa e m ut 
ve eytam banka11adıa ikid 
aldığı paraya mukabil ban~ 
ipotek eyledlAI cedld mahalli"! 
bftlbal 10kağında 6 namar• 
tapa kaydını gGre 393 ada 
31 pareeU bllbCll ıokagıada 

numarala ve 120'metre mu 
bıında ve ltbu parael leh 
ve 32 panel aleyhine dıml 
hakkı bulunan ve takdiri 
met raporona g6re kapud.ıf 
girilince bir ıofa 10ldı IO 
nazır bir oda ka11ıda gene 
oda ve bu odanın ıolanda 

arahk ve arıh&ın ltttıalt 
bir hell n hanların Cbtl 
beton bir taraça n tan 
bir hell Cbt kıta çıkılınca 

aola ıokagı ntzır bir oda 
tarafta birtblrlne muttıul 

oda merdiveale en tlıt k 
çıkılınca bir clbanatlma m• 
cud olduğa gGrClldCl e.la 
babçeal Ye bıbçe kıpma 

l1e de bu k11mıa perase b 
mın olnp Oç bin lira kıy 
evla tamamının 

Millklyetl ıçdt artırma 
tile 8'4: namanb emlak 
eytam bankası kanana m 
hince bir defaya mabıaı ol 

11rtlle artırmııı 25.3.935 ~ 
sarteal gilal aaat 11 de bO~ 
mel konağındaki icra 
retlade yapalo\lk here 80 ~ 
mtlddetle aabbğa konuldu.:.# 

Bu artırma neticedade 
bedeli tahmin olanan kıyaae 
ylzde yetmlt betini balana 1# 
çok artırana lhaleıl yapdaca~ 
Aksi takdirde 2280 na.......,. 
kanana g6re •bt geri 
kılacaktır. Sabf petla ~ 
ra ile olap mltttrttfea yaltJll' 
ybde iki buçuk deUlllye ~ 
nfı alınır. İfba gayri me8"" 
berinde herhangi bir eeld'I' 
hak talebinde bulananlar .ıtr 
rlndekl reaml naalk ile ~~ 
yirmi gtla sarfında .......-
lcrauna mlracaatlan l~ 

Akel halde haklan tap• İ 
cillnce maldm olmadıkoe ~ 
lqmadaa hariç kılarlar. 16.f. 
1985 tarihinden itibaren ,...
name berkeae açıkbr. T .... 
olanlann ybde 7edl baçak ~ 
mlaat akçetl •eya mOU 1' 
banka ldbar mektubu, 33·Z. ~ 
doeya namuaelle ~: 

len memarlaaa- m8nll_.'!" 
illa ol•ar.B. fe.No. 
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fzmlr Belediyesinden: ::::; • 

l - Belediye: okarmdan 56 
lira bedeli muhammenll Hallm-

a~a çareıııında 2 N.lı dökkAoın 
senelik icarı belediye başkAtlp· 
ilk kalemindeki şartnamesi veç · 
hile 28.2.935 perşembe gfinft 
ac;ık ıırhrma ile saat "16 da:. 
belediyede müteşekkil ~rurma · 
Ve eksiltme komisyonunca ihale~ 
edilecektir. Bu kira işine iştiraki 
için 5 Ura muvakkat teminatla 
söylenen giin ve saate kadar 

beledi yede artarma: ve eksiltme, 
konıfsyonona • müracaat - olunur. 

2 - 217,75 Ura bedeli ke · 
şif il Salih :dede mezarlığında 
P01hı Abidesinin iki tarafındaklf 
Dıall satıhlarda pere davarı ya· 
pılnıası işi belediye başkAtlbllk 
kalemi ndekl şartnamesi ve ke· 
şifnamesl veçhlle açık eksiltme 
ile 28.2.935 perşembe gftoO 
sıat 16 da belediyede müte·~ 
eekkU artırma ve eksiltme ko· 
oıtsyonunca ihale edilecektir. 
Bu lee iştirak için J 7 lira 
nıuvakkat temi o atla soy le nen 
gOn ve saate kadar belediyede 

h 

artırma ve ekeihme komleyo · 
llUna mQracaat olunur. 

3 - 219,48 lira bedeli ke· '''il Köprü mevkffnde yapıl 
makta olan pırkın orta pırtel·: 
lerf kayal•.moın kmlmaeı işi 
belediye bışUtlplik kalemin· 
dekt şırıname ve keştfnamesl 
veçbUe ve açık ekslltme ile 
28·2 935 perşembe gftnQ eaaı 
16 da belediyede müreşekldl 
•rtırrua ve eksiltme komieyo· 
nunca ihale edilecektir. Bu işe 
iştirak için 17 llra muvakkat 
teminatla söylenen gftn ve &a· 

ıre kadar belediyede artırma~ 

'Ve eksiltme komisyonuna mD.· 
racıat olunur. 

4 - 388,12 lira bedeli ke · 
şif il postıca Ali sokağının Ha 
lil Rffatpaşa ve Mısırlı cadde· 
lerl arasanda mevcut çıkıntalı 
kayaların kesflmesf ve 800 
metre murabbamdan ibaret hu· 
lunan bu yerin imali lşt bele· 
diye başk4ribllk .kalemindeki 

Şartname ve keşlfnamesl veçhile 
'Ve açık eksiltme 11,, 28·2·935 
Pereembe gfinil saat 16 da be· 
ledlyede mnteşekkU artırma 
'Ve eksiltme komisyonunca ihale 
edilecektir. Bo işe iştirak için 

30 lira muvakkat teminatlı 
söylenen gan ~e saate kadar 

belediyede artırma ve eksiltme 
komfsyonuna müracaat olunur. 

S- 742,81 llra bedeli muham· 
tneoeU gazi mektebi civarında 
CeJAI Bayar caddesinin sol kıs· 
bunda 54 numaralı adanın 
S94,2fi metre murabbaandakl 
4 sayıla arsasının millkiyetl be· 
ledJye başk4tfpllk kalemindeki 
§•rtnamesl veçhtle ve açık ar· 

lırma ile 2 ·2·985 perşembe 
gtına eaat 16 da belediyede 

k6teıekkll artırma ve eksiltme 
0 mlsyonunca ihale edilecektir. 

Artırmaya iştirak için 56 Ura 
muvakkat tcmlnatJa söylenen 
g(in ve saate kadar belediyede 
11rtaroıa ve eksllrme komlsyo 
nuna nıilracaat olunur. 

b 6 - 1100 Ura bedeli mu· 
arnn:ıeneli doktor Mustafa cad· 

~eafnde 63 numarala adanın 
40 n:ı erre murabbaındaki 21 

:urnlralı arsasının mDlkfyetl 
eledlye başkGtlplik kaleminde· 

Jt• 
ı O•rtoamesl veçhlle ve açık 

artırma ile 28 2 935 perşembe 
sona saat 16 da belediyede 
Dıilteşekldl artırma ve eksiltme 

~0nılsyonunca ihale edilecektir. 
rtırmıya jştfrak için 3 

lira 
muvakkat teminatla ~öyle · 

Den gftn ve saate kadar bele· 
diyede artırma ve ekeilrme ko 

Dıl•yonooa mftracaat olunur. 

§ 8 J3 18 23 397 
d - Sahip iz bulunup hele· 

iye tanzifat hanına teslim 
edilen 7 adet tek yük araba 
8101n sahipleri kim lee 8 gün 
içinde belediye zabıta baş Amir· 

ll~tn,. milracaat eımcdikJerl 
••kdlrd" Patılıcağı Uio olunur. 

lzmir birinci icra 
memurluğundan: 

Abidin bey oğlu Sami ve 

Merkoze Hanım Eml4k ve Ey· 
tam bankasından ödünç aldığı 

paraya mukabil bankaya ipotek 
eylediği lzmlr'de Göztepe tram· 
vay caddesi ve Reıadiye'de 

Norlbey çıkmazında derdeıtf 

foşa v11 tepn kaydına göre 
mezkur mevki de araıil mil il· 
yeden atik: 756, 765 cedld 8 
dönfim ve 190 ıreın murabba· 

ında yemini Trasso, arkası el· 

yevm Şevklbey ırsa6ı, yeearı 

Nnrl efendi hanesi, arkası Um· 
yoe veresesi arsası, cephesi tarik 
ile mahdud arsa Nuri beyin 
ve ayol mahalde arazil mllllye· 

den ıtlk 7 55 - l O, 190 areın 
earkan tarik, garben Limyos 
veresesi, şlmalen Nuri arsası, 

cenuben HAıım ile mıhdud ve 

takdiri kıymet raporuna göre 

Norlbey ç•kmazında 8 ve 10 
numarala iki bap ve hfr çatı 

alttnda ve bodro111 üzerinde 
kapıdan glrlldlkıe bir saloo, 

birisinin sığındı diğerinin SO · 

lunda ilçer odı, birer de sofa 

ları, mutbah, helıi ve kumpanya 

solan mevcud 2200 şer ynz 

Ura kıymetli evlerin tamamının 
mülkiyeti açık artırma suretfle 

"e 844 numaralı EmlAk ve 
Eytam bankası kanunu muci· 

hince bir defaya mahsus olmak 

şartlle arhrması 24 ·3· 935 
pazar gtinü saat 11 de İzmir· 
hük:timet konağında icra daire· 

ıinde yapılmak Qzere 80 gOn 

mnddetle satılığı konuldu. 
Bu artırma neticesinde satış 

bedeli tahmin olunan kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulursa 
en çok artırana lhaleel yapılı 

caktır. Akel takdirde 2ı O nu· 
maralı kanuna göre satış geri 
bırakılacaktır. Satış peşhı pıra 

ile olup mdtterldeo yalnıı 

Tl:.:J Q K iYE 

r. ·tRAAT 
BANKA51 

yazde iki buçuk dellAllye mH· 
rafı alınır. İşbu gayri menkul 
ftzerlnde h"rhangf bir eekllde 
hak talebinde bulunanlar elle· 
rlndekl resmi nsalk ile birlikte 
yirmi gftn zarfında [Jsmlr icra· 
sına mQracaatlırı lbımdır. 

Akel halde hakları tapu el· 
clllnce malum olmadıkça pay· 
laşmıdın hariç kalırlar. 14 ·5· 
935 tarihinden itibaren şart· 

name herkese açıktır. Talip 
olanların yOzde ye · ı buçuk 

teminat! akçesi veya milli bir 

banka itibar mektubu ve 983 · 
21315 doıya nomıraslle İzmir 

birinci icra memurluğuna mft· 
racaıtlırı ilin olunur. 

O. le. No. 258 

lzmir 1 inci icra 
memurluğundan: 

Bayan cenabın EmlAk ve eytam 

bankasından ödftoç aldığı parayı 

mukabil bankaya ipotek eylediği 

gö~tepe danış bey sokağında 

15·17 No. da tapu kaydına 

göre sığı hıtlce ve lbrahlm 
solo ve arkası mftfrezünmia 

arsa önO danı~ bey yolu ve 
rakım ile çevrili ve takdiri 

kıymet raporunda kopudan gl· 
rlllnce bir sofa OzerlndP. sağda 
iki, solda hlr oda, eoldan bir 

merdivenle yukarı çıkıldıkta 

bir sandık odası ve hunun al 
tında bir mutbak ve sofadan 
arka tarafa çıkılır bir kapu 

ıh kattı iki odası ,.e sokağa 

çıkılır yandan bir hpusu vır · 

dır ve önü demir parmaklıkla 
çevrilmiş "lluhıac. tamir bin 

beşyüz lira kıymetli evin tamı· 

mının 

Mülklyetl açık arttırma eo· 
retlle ve 844 numaralı Eml!k 

ve eytam bankası kanunu mu · 

clbince bir defayı mıhsoe ol· 
m•k ~artlle arttırması 25,3,ll35 
pazırtesJ gftntl ıaat 11 de 

hGkı\met koaa&ındıkl icra 

.,.. 

dalresJnde yapılmak llzere 30 
gftn mftddetle ııtıhğı konuldu. 

Bn artırma netlcealnde .. tıı 
bedelf tahmin olaa.n kayme· 
tin yftzde yetmle betini bu· 
luraı ençok artıranı fhıleıl 
yapılacaktır. Akel taktirde 2280 
numarala kanona göre eatış 

geri bırakılacaktır. Satıı peıtn 

para ile olup mtletertden yıl· 

nıı yftsde iki buçuk telltllye 
masrafı alınır. lebu gayri men 
kol Gzerlnde her hangi bir oe· 
kilde hak taleblade bulunan 
lar ellerlndekl reımi n•lk 
ile bf rllkte yirmi gtın zarfında 
lzmlr icraıına mOracaıtları 
lb•mdır. 

Akıl halde hakları tapu ılcl· 
lince mahlm olmadıkça pay· 

laemadan hariç kılarlar 15,3, 
935 tarihinden itibaren tart· 
name herkeee açıktır. Talib 
olanların yOıde yedi liuçuk 

teminat akçeal veya milll bir 
banka itibar mektubu ve 933. 
22093 doıyı nomaraalle lzmlr 

1 inci icra ınemnrlo~uaa mGrı 
caatl•rı nan olunur. 

H. lı. DO. 285 

Fotoğrafçılık 

Makinelerinızi 

Filimlerinizi 
Camlarınızı 

Fotoğraf klAJt, kart Te fotc>I• 
raf mabemeoisi biaden alınız. Her 
çCfit amatör itleri kabol edilir fe 

en iyi cinsten kağıt kullaoılır.J 

A tölyeıiıizde 
Mile.eeeemwn: çektili fotot· 

raf la.r, kart postallar ve ağraodi&o 
maııları ı vıiyedeo mfiltaitü gö
r1lyorua. 

Ucuz, gOzel, zevkli, te-

miz, çabuk, taze i' ve 
malzeme ile aj 

Hamza ROstem 
Emirler Ça11ıeı 

1 ... .. • .. .. il ....... """""" 
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Türkiye z·raat Bankası lzmir Su
hesinden: 
Mevkii Sokağı l:tnıl No. Muhammen 

kıymeti 

Oırağaç piyade ırea 38 300 
c demir mehmetçlk w 1.1 600 

Tepecik tepecik " 2.2 -400 
Aynuklı afnekll c. " l .~ bleae 44 300 
Kartı yaka boatanh karakol ~ 16 800 
Turan tlmendtfer c. c: 138.57 300 

c c « 186.1 300 
< c; ' 33 500 .. 

M M 101 500 
c. cı(er tayyar tarla • 7 500 

Tepecik bahçe ı· dakUn 1.6 blıH 18.20 500 
K.aratıt dokuz eyl61 arıa 95 400 
Burnava dede " 24 SOO 
Dınğıç varilci ıraa 1.5 hieae 157.159.161 500 
Bayraklı bıllllye areı 5.8 blue 1 800 
Karpyaka bahariye t• .. lr art• 24.22 800 
Boca tıtaayoa c. .. 122 500 

c forbeı "' bili 300 
... " ' bili 800 
" zafer c. 60.l.4ft.1 200 

Tepecik kAğıthane c. w 256.258.262 100 
Meninll klllıe " 20 200 
Tepecik pirina çıkmuı tarlı 1766 M. bili 1000 
Buca mecidiye belediye area blla 1000 

Yukarıda enafa yazıla emnll gayri mt1badll bonoıu nya pe· 
tin para ile 10,2,935 tarihinden itibaren açık arttırma ile eatııa 
çıkarılmıttır. Malan eatıldığı ıeneye ald devlet belediye vergi n 
reetmlerlle ealr masraflar mfttterlye aittir. Kıymeti iki bin Ura 
•eya daha fasla olan emvalin kat'f ihaleleri lstlzana tAbldlr. 
ihale 4.3,935 tarihindedir. Talihlerin ytlzde yedi buçuk depo · 

ıltolartle ihale gtlaCl Aıl 14,30 ela Ziraat bankBBına mOr1· 
caatlerl. ' 361 

lzmir ve Civarı Telefon Türk Ano· 
nim Şirketinden: 

Şirketimizin hluedarlar heyeti umomlyeılnln 25 mart 1935 

gOnlemeclne mftsıdlf pazarteıl gftnO eaat onda ılrket blnaıında 
sureti adlyede toplanıca~ı altkadarlara ilin olunur. 

Müzakere Ruznamesi 
1 İdare mecllıl ve moraklpler raporlarının okonmaeı ve 

taıcllkl. 

3 

5 

6 

7 

1934 yıhna ıld blAoço ve klnı aarar besaplınnıa n 

'en ••nterln tetkik ve taıdlkf, n idare meclleinln ibrHı. 

MGddetlerl bltea munktpler yerine yeniden bir eenellk 
muraldp ıeçllmeel •e Gcretlerinln tayini. 
idare mecllıtnde belediyeyi teınıll eden iki zatın lıtifaıı 
Gserlne, yerlerine moTakkaten tayin olunan yeni ftyele· 

rln memurlyetlt"rlnln taıdlkl Te L. M. erlkıon aımael· 
!erinden mtıddetl biten bir Gyenln tekrar idare mecllıl 
Gyeliğint aeçUmeıl. 

İdare mecllıl Gyelerlnln huzur hakları ile fen madara. 
nan maaeının tayini. 
c,.ıecek heyeti umumlyenln kabul ve tatdlklne iktiran 

etmek eartlle telefon imtlyaa mukuelenıme ve eartnı· 
meılnln le.beden buı maddelerinin değletlrllmf'-81 •e 

bısitleetlrllmeıl hakkına projeler tanilmi ile şehirler 
araeı telef en muhabentı bıkkındı al Ak adar reeml mı . 
kamlarla mGaakere lerau ve her huıosta mukavele aktl 
zımnında idare mecllılne sellbiyet verilmesi. 

L. M. erlkıon tlrketl teftlt masraf larl bakkanda idare 

mecllal Clyelerl araaındı teaavll Arı vnkouna binaen 
mClAkereat. 

idare ·meclisi 

ima okuamıda 



Tesviyeci v Tornacı Alır 

nacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 
lüğünden: 

Kırıkkale fabrikalara için tesviyeci ve tornacı ıhnıcaktır. 

!eteklilerin imtihan için fsrlda ile Aokarada Ffıek fabrikaaıua 
lstanbuldo Bakırköy barut f brikaeına, lzmirdekiler Halkapınar 
eUAh tamirhanesine müracaatları. 

3 4 6 8 10 12 14 15 ]8 20 22 24 ~6 ~8 2 3 346 

lzmiı· lthaJat Gümrüğü Müdürlü· 
ğünden: 

K.•loso gr. Cinli ena Kıymeti 
1 .. r. kr. 

5 700 Ağaç eaph lAetlk damga 4 50 
1 800 Ağoç ıstapa o 50 

479 000 Demiri" mürettep pirinç karyola 400 00 
56 000 Manyezit mamulatı lamba beki 230 00 

542 500 YekQn 635 00 
Yok:anda cine ve miktarı yazıla 

eatılacağından leteklllerln 2 .2.935 
lthalAt gümrüğü satış komisyonuna 

eşya açık arttırma soretile 
perıembe günü saat 13 te 

müracaatları ilin olunur. 
19 23 27 420 
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k~şehi -- bankası~ 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. = 

= ' 
o~müır ŞlUllbe~ü 
ikinci kordonda Borea civarında kendi blnaaıoda 

TELEFON:.2363 --· .. ··----
Hertürln Banka Muamelata, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Müsait şeraitte mevduat kabul edilir 

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

-
- Hububat, QzOm, incir, pamuk, yapak, zeytin· -
- yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· ~ = pıhr. l\lalların vnrudunda sahiplerine en mOsa· :: 

it şeraitte avans verilir. _ 

111 111111111111 111 ili 111 111 111111111111111111111 1111111111111111111111111 ll 1111111 1111111 
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Fahri Işık 
İzmir l\femleket Hastanesi Rontken Miıtaba111ıı 

HERNEVı RONTKEN MUAYE1'ELERI 
ve ELEKT1R1K 'l'EDAVİI.ERJ. 

YOrfimi1en ve Bilhn!ııa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-~iole 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Ynpıhr. 

• ikinci Beyler Sokak ft'ırın Karel8l No. 25 •Tele. 2542. 

Maliye vekaletinden: 
Darbedllmekte olan gümOş paralardan Dört mllyon llrahk 

kl!mı ez bir zaman .ıerfında tamamen tedav!Ue vazedilmiş ola 
cağından eskf gfimfiş paraların 1 şabıt 1936 tarihinden itibaren 
herhangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak knllanılımıya· 
cağı hllACına hareket f'denler hakkında kanuni takibat yapılı· 
cağı 2257 No. lı kanunun sekizinci maddeıf ıouciblnce ll&n 
olunur. 6 8 11 14 17 20 23 244 3il 

lzmir Defterdarlığından: 
İselnin vergi borcundan ötü:-ü tahıdli emval yııaııoa göre 

haczedilen hasın hoca mahallesinde osmanlye caddesinde ktln 
7 !i eıyıh mağaza tarihi U&nden il ibaren yirmi bir gGn mOddetle 
satılığa çıkarıldığından pey sürmek lsdyf'nlerio def trrdarlık tah· 
sildt kalemine müracaatları. 428 12 17 2~ 27 

11111 111 il ili 1ili1111 1 111 111111 111 1 11111111 11111111111 ili 111 il 111 111111111 11111 111 ili 
- . -·= : IZMIR ---= Esı af ve Ahali ban kası ~ - -

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

Merkezi : i Z M i R 
Şubeleri: ödemi~, Sal!hli, Tur~utlu 

Alaşebır, T ıre.. · . -.. " . -
• ,A ''v .·,, I •, ---···---
Hertürlil Banka ~luau1elata Yapar .. 

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

'!o 6 = 
'10 4,1·2 = 
o,e 4: faiz Terlr. :5 

Ôksnrenler! 1\1 ut· 
laka (Okamentol) 
Ôksornk Şekerle· 
rini TecrObe Edi· 
niz ... 

ve i'orjen Şahapın 
En Üetilo Bir Müs· 
hil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli l\lns hil 
İstiyenler Sıhhat 
Snrgnn Haplarım 
Arasınlar. 

Maruf Ecr1..aneler· 
dt!n Arayınız. 

• 

a: 
<C 
-' 
>
<C 
cc 
LLıl 

> 
:z 
< >< 
a:ı 

cc: 
LIJ 
(.:::J ...... 
Q -(.:::J 

>< rn 
SIHHAT 

ECZANESi 
Hamdi Nüzhet 

Ucuz, reze, t, miz lltçlor bulunur 

11 Boşdorok - Büyük Sa· 
letıçl Ham karşısında . 

Fratelli Sperco \' apur Acentası 
ROYAL NEERLANDAl5 KUMPANYASI 

... ORESTES" vapuru 2;3 ıubatıe beklenmekte olup yükftnii 
boşalttıktan sonra Burgee, Varn fe Köstence lçto yük alacaktır. 

'·GANYMEDES,, vapuru 26 ıuballan 28 ıubata kaJar Anv~rtl, 

Roterdam, Am11terdam ve Bamburg liıuanları için yük alacaktır. 

"PRESTES., vapuru 10 me;ua gelip l4 .martta Anverıı, Ro· 
terdam, Amsterdam ve Hımburg limanlara için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LlNIEN 
"BEDRUN., 28 ıubıttat Roterdam, Hamborg, Copeohagen, 

Dantzfg, Gdynla, Goteburg, Oafo ve lakandfnavya limanlara için 
yftk ılıcaktır. 

NATIONAL STEAM NAVTGATION CO. OF GRECCE 
İzmir Nev· York arHında ayda bir muntazam sefer 

"TAMESIS,, vapuru 12 martta (doğru) Nevyork lçfn yok 
alacık.tır, 

SJt:RVlCE MARITL\t ROUMAJN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"ALBA JULYA,, npuru 12 martta gelip 13 martta Malta, 
Cenova, Marellyı, Bereelon ve Cezai re bereket edecektir, 

"PELES,, vapuru 6 nleandı geUp 7 nisandı Malta, Cenova, 
Marsflya, Barselon V'IS Cezalre hareket t'decektlr. 

Yolcu, yftk kabul eder. 
Hamlı: lllnlardakl hareket tarlblerlndeld değftlkllklerdeu acente 

mee'ollyet kabnl etmez. 
Fazlı tafsiltt için ikinci Kordonda Tahmil n Tahliye ılrketl 

blnuı arkııında Fratelll Sperco ıcentılığına mftracaıt edilmesi 
rica olonor. Telefon: 2004 · 2005 

V. N • 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlN1E 

11ULM,, nporu halen llmı. 
nımızda olup Anvere, Roter· 
dam, Hımburg Te Bremen 
için yük almaktıdıt. 

"AQUILA,, vapuru 23 şu· 
batta bekleniyor An.ere, Ham· 
burg •e Bremenden yak çıka· 

racaktır. 

" THE'SSALlA ,, :npoto 5 ı 
martta bekleniyor, 7 marta ka· 
dar Anvere, Roterdım, Ham· 
burg ve Bremen için yak 
ılıcaktır. 

ARMEMENT H. SCBUl,01 
HAMBURG 

" BA~SBURG ,, vapuru 25 
ıubıtta bekleniyor Hamborg •• 
Annreten yük çıkarıp Roter· 
dam, Hamborg ve Anvere için 

yok al11caktır. 

JOBNSTON LINE LTD. 
LlVERPUL 

"QUERNMORE 11 vapuru 23 ıu· 
batta bekleniyor Lf verpul •e 
.An•erı'ten yftk çıkarıp, Burgae, 
Varoa, Kösıeuce, Galıtz •e 
Braila için ydk alacaktır. 
THE EKSPORT STEAMSBıP 

CORFORAT.lON 
11 EK!MINSTER,, npuro ha· 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Ceodell Hın. Birinci Kordon 
Tel. 2443 

Tbe Ellerman Llnes Ltd. 
" MARONIAN 11 vaparo 22 

ıubatta Londra, Hull ve An· 
vere'teo gelip tahliyede bolu· 
nacak ve ayni zamandı Lond a 
ve Bull için yük alacaktır. 

11EGYPSJAN11 vapurn ay eo· 
nunda Llverpool ve Sevans~a· 
pan beklenmbk.tedlr. 

" TH URSO u vapuru mart 
ortıetoda Londrı, Bull ve An· 
vue'ten gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayni zamanda Londra 
n Hull fçin yok alauktır. 

'·FLAMINIAN .. vapuru mert 
ortasında Llverpool ve Svaoıea· 
don beklenmektedir. 

Not Vurul tarihleri •e va· 
porların lstmlerl illerine deni· 
ılkliklerden meı'ullyet kabul 
edilmez. 

len llmenımızda olup Nevyor.k 
lc;in yük almaktadır. 

·• EKSARCH ,, vapuru 2 
martta b~kleolyor, Nevyork 
fçlo yük alacaktır. 

N. B. - GeH~ tarihleri ve 
Tto pur tarihlerinde acentemiz 
hiçbir meı'ullyet kabal etmez. 

Telefon No. 2007 · 2008 

Aylık elektiril 

Masrafınız 

içi gazli 

l\IETALLU 
lambalarını kullanınız 

mBu m~rka az sarfiyat, bol ışık, 
ve uzun ömilrliidür. 

Mehıne evfik 
Büyilk Elektirik, Telefon ve 

Malzemeleri deposu. 

Peştemalcılar N. 77-79 'reı. 333 

i\niversite Arttırma, Eksil 
l,,azarlık l(omisyonundan: 

l - Bedeli keşf 1 269,007, 78 lira olup hayvanat \'e nebat•' 
ensthOsü binaeı inşaatı 2i ·2 ·9:~5 pozar gün il fant 15 de Onf vtf 
ıitede ihale edilmek. üzere kapalı zarf uııulile t ksilrnıfyr kO' 
nulmuştur. • 

2 - Talipler bu i ,e alıl do yaları almak İt;İn üııivereite fili 

morlığıuclan alacak IRrt n@ika He ü rıi v rslt •' H'Zneslm· l 4 lir• 
yatırmaları liizımdır. 

3 - Talipler bedt>IJ keşfin go 7,5 nlı;betlnde trmhıuılarile 
hlıllkte kapalı ıarf larını lhnl~ günü saat 11 dı· umumi k4ıiplı,t. 

vermle ol'l'lalorı ltlzımdır. ı.t 1 [) 1 S 2:l 44 7 __...., 

Doktor 

Ziya amdi 
Kulak, Burun, Boğaz OJiltaheseııı. Cumadan başka 

hergüo haatalırıoı ~l • 6 ya kadar kabnl eder. ıklncl 
Beyler eoka~ı, Beyler hamamı korşıeı No. 41 

TELEFON: 3686 ~ 

lzmir ithalat Gümrüğü MüdürlO
ğOnden: 

Kilo gr. Cinai efya Kıymeıl 

Lire kr. 
32 OOıJ gramofon 100 00 
o 000 JeUtfnden mamul gramofon pi Ağı 28 00 

boş 400 aded. 
2 080 Demir gramofon iğnesi 6 00 

66 000 Teneke konsena kotalarının kapakla 50 00 
rını k.apımağa mabsue demir makine. 

100 080 Yekun 18J 00 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşya açık aruırma suretlle 

l!ahlacığmdan isteklilerin 27,2,935 çarıamba glloü saat 1 ;3 ti 
ltbal4t gilmrilğü satıf komisyonuna mQrecaatları ilan olunur. 

·ı25 

Doktor 

Zekai Tarakçı 
Dahiliye Mütehassısı 

İkinci Beyler 8okak No. :l5 Beyler Hamamı karo1sınde .. 
Ô~leden eoura 3 - 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

TEJ.EFON: 3806 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanları 

Ankan .M. M. v. eat. al. ko. re. den: 

Kır~kkalede seo'atlar mektebi bfoaaı yeni tediye şartlırıo• 
gôre kapalı zarf la ihalesi yapılmak üzere eksfltmlye konmuoıot· 
Keşif bedeli 6 7 589 lira otuz beş kuruştur. Şartname ve kelıf 
evrakı 338 kuruıluk maliye vezne makbuzu mukablllnde ,ek• 
let lnıaat ıubeelnden verilecektir. İhalesi 6.mart.935 çarşalPb' 
günü saat 11 de Ankarada M. M. v. eat. al. ko. nunda yapıl'" 
cak.tır. Muvakkat teminatı 4629 lira .j 7 kuruşluk banka Ole~· 
tubu veya nıalfye vezne makbuzudur. Ekeiltmlye girecekler z490 
sayılı arttırma ve eksiltme kanunu ile ve şartnamf'de leteotfl 
vesikaları, teminat ve teklif mek tubledle birlikte ihale gooO 
t'n ıon saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermiı bulupac•~ 
lardır. 17 22 27 4ı 4gy 

Ankara M. M. v. sa. al. ko. nundon: 
Beher tanesinin tahmin edilen f letl yediyüz kuruş ohm yO• 

bin tane portatif çadır kapalı zarf la ekeiltmiye konulmuetı>'' 
Çadırlar avrupa m ılı olacaktır. ihalesi 914,935 cumartesi goııil 

'saat 15 tedlr. M uvakkııt temlnalı otuzblr bin yediyüz elli ıtr• 
j(ıl' 

dır. Şartnamesini görmek ietiyenler hergün öğleden sonra 
misyona müncaat edebilirler. Ek6fltmlye glrtcekler I;nouo11

" 

tarlfatı dairesinde muvakkat teminat/arife arttırma ve eketlıote 
kanununun 2. el Te 3. üncü maddelerindeki veslkalarlle bfrJl~I~ 
teklif mektublımnı ihale günü ve aeatlndf'n enez bir 8aat rf• 

o· 
komfayona uAnkarı M. M. "'· H. al. ko. nnnı., vermiş bulıJ 
maları. 22 3 2 5 ()30 


