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Başbakan General ismet ...... Torkinkııabı Cuma Günü Çok Müstes· 
l ' s·· 1 • Fethiye'yi Hakkında S l y d nönü nün oy evı. Şereflendirdi. na aat er aşan ı. 
----------- ----..- Bir Konferans .. 

''llalkevJeri Siyasi Bir Müessese De-
ğildir.Soysal ve Kültürel K?run:'dur· 
lar. Onun için Memleketın Bütün 

Fethiye 22 (A.A) - (Bo 
sabah alanmıştır) Dan 21·2· 
935 akşam saat 13 le Ege 
vapuru ile l\fersln'den yola 
çıkan Relelcfimhurumuz Ata· 
tOrk bu akşam ıaat 20,SO da 
limanamıza geldller. Balk 
sevinç içindedir. AtatQrkOn 
geceyi limanımızda geçirmesi 
umulmaktadır. 

istiklal l\ılarşımız 
Ayakta Dinlendi .. 

C. H. F. ve Hal~evi Başkanı Bay Av
ni Doğan Söylevinde Dedi Ki: 

Işıklı Evladları Halkeviııe Hizmet 
Etmeyi Yurda Karşı Bir ödev 

Telakki Etmelidirler.,, 

Parla 23 (A.A) - Anadolu 
Ajınsınm hususi muhabiri bil· 

diriyor: 
Bura ulusal dostluk merke· 

zlnln tertib ettiği toplantada 
gazeteci bayın V andenherg Sor 

- Sonu 6 ıncı yOzdedfr-

(Gittiğimiz yolun gOçlilğünQ, varacağımız ama· 
cm uzaklığını biliyoruz. Fakat, sevgili arkadaş· 
farım, sonunda istediğimize 'aracağımn:daıı hiç
bir korkumuz, hiçbir kuşkumuz yoktur. ÇnnkO 
Türk demek, istediğini yapabilen, dilediği amaca 
varan demektir.,, 

Kurultsy Başkanı G. Ka
zım Özalp Balıkesir' de .. 

General Başkan Halkevi YıldönOmO 
Bayramında Bulundular. 

------~--~------~~~~ 
Balakeslr, 22 - Dün akşam Masamereden evvel radyoda 

1zmlr'den llalıkealr'e gelen Bü- Ankara Halkevi dinlenmiştir. 

yük Kurultay bavkanı K4zım Şenlikte Bahkeslr'in büyOk 
Özalp şeref ine bugftn belediye konuğu General KAzım Özalp 
160 kişilik bir ziyafet tertib 11 hazar bulunmuş ve evcileri 
etmiştir. takdir etmlıtlr. 

Ziyafetten evvel Bahkealr Evimiz gece de şenlik için· 
Saylavı fırksda, .bz:alardan d.. lr. Balke•j neşriyat kolu • Hal.L:evinde Cuma güofi yapıl:ın mera imden bir intiba 

kendisini görmlye gelen he· tarafından açılan 8ahkealr'de 
yetlerl kabul ederek mahılli buılmış kltablar, gazeteler ser· 
lbtiyıçlar üzerinde iki ıaat ka· glsl bfiyllk bir alAka uyandır· 
dar konuşmuştur. Bahkeılr mıştır. 

Halkevlerinln ftçfincO yıldö 

ndmü bayramı, İsmlr Balkevin· 
de de bOyllk tezahOratla geç· 

mie, kültdr kaynağının çatm 
altında toplananlar çok müı· 

- Sonu 2 inci sahifede -

Bnebaknn General fsmet lnünü Halkevlnln kuruluş yıldönGmfi BahkcıJr, 23 (A.A) - Dfin 

1 1 k ııı.t hl borada zengin bir programla akoam şehrimize gelen Kurultay 
Ankara 22 (A.A) - Halkev· sırf halkan şt ra ett 0 r başkanı General KAzım Özalp 

Millet Mektehleri 
1 ı ldö merasimle .kutlolanmıştır. Me· kutlulanmıştır. Baştanbaşa do· 
er kurumunun üçüncü yı · H iL 1 ı şeref ine dfin belediye 150 ki· 

........ 
tıG d B raslme lstlklAl marşı Ue başlan· nanan Bıhkeılr a .ev n gün· 

rna hogftn Halkevln e aş· . k hl düz ve gece binlerce halk zl· şillk bir ziyafet vermiştir. zı. 
bıkan lamel İnönü ile bakan· mıştır. Musiki muallim me te yafetten evvel General KAzım 
1 b l 1 1 k d kları bu milli yarcı etmiş bu esnada evce 
•r, C. H. F. genel katibi Re· tale e e? 0 0 0 0 u Özalp fırkada kazalardan gelen 

Ceb Peker ve birçok saylıvlar, marştan sonra Başbakan İsmet tertlb edllmlş olan mOsamere heyetleri kabul ederek kendi· 
b L 1 1 1 _ Sonu 3 neft ynzde - verilmiştir. 
•11:anhldar ileri ge en er ve .................. --.......................... (erile mahalli ihtiyaçlar Ozerln· 

Derslere Ay Sonunda Nihayet Veri
liyor. Yapılacak imtihanlara Isti

yenlet Girebileceklerdir. 
~····~··············~··········· ... ·· . ···•······· . 

1 ta ı Ya ve Hah e s ısta n.. d• ~~:.k:~:.k;~·~:.·:;·:·~~: ~~~~~~·----~~~~~ 
Millet mekteblerl A ve B 

-

' rultay başkanı General KAzım 
- Özalp şeref in• don akşam C. 

ı 'l A k s k diyorlar Zen H. F. bir ıQvare nrmlştlr. taly an 3 r S er ev e • Sıyın General bogan •lllyetl 

kurelar,nda ay sonunda derslere 
nihayet verilecektir. Maarif 
müdürlOğOndeu bfttOn mekteb· 
ler baomoallimllklerlne gönde· 
rllen bir bildirimde mlllet mek· 

Cı·ıer ltalya Aleyhine Hazırlanıyor. :lar;:.,~:~·:~.!!: ~a~~~:~:a~:: 
llmlzden malumat almıştır. 

teblerlnde talimatname mucl· 
hince 2 mart cumartesi günfi 
akşamından itibaren bir hafta 

R.oma, 23 (A.A) - Royter 
Ajansı muhabirinden: 

Oün akşam Napoli'den 2000, 
Cenova'dan 1300 ltalyan askeri 
hııya'nın şarki A(rika'dakl 
lllftateoılekelerlne gönderilmek 
iiıere vapura blndlrllmfetlr. Me· 
ehıa'dan 2000 kişi bugno, 3000 
lı:ı~ı de pazar güoO vapura bin· 
llllye hazırdır. 

Vnlcanlo vapuru dOn akşam 
4oo mntahassıa amele ile lstllı· 
lı:ıırn ve sıhhiyeye mensub 700 
•eker yDldeyib Napoll'den ha· 
telı:et etmiştir. Bu vapur ayni 
ıanıında Meılnadan da 1000 
•eker ytik.Uyecektlr. Sefere çı· 
itan kıt'at kumandana ve İtal· 
Ya' nın en genç generah olan 
general Grazlanl de Vulcanlo 
''Pnruna binecektir. 
l Nevyork, 23 (A.A) - Bar· 
en tehrlndekl zenci tayyareci 
~YY•reci Bubertajollenln hal· 

~· ile muharebe vokou hıllnde 
•beılttan hClktlmıtlae arzı 

General Kıizım Özalp Antalya'dan dönerken Aydın iıtasyonunda .. 

hizmet etmek niyetile dün ak· hassıs ameleyi ve 700 fenni 
eam Nevyork'tan hareket ettiği kıtaat ve sıhhiye ad;-l'lni hami· 
bildirlllyor. 5 zenci tayyareci len oarki Afrlka'ya hareket ede· 
daha kendisini takibe hazırdır. cektlr. Vapur Meelna'da da 
halya·Habe~ lbtllAfı Habeşleri duracak ve oradan da Meelna 
kan kardeel telAkki eden Har· fırkasına menıup 100 kişiyi 
len'dekl zenci hılk: arasında alacaktır. İtalyan kataalarına 

1 ı kumanda edecek olın general pek elddetll bir tes r yapmış ır. 
Napoll, 22 (A.A) _ Vulkanya Gralyanl de Vulkaoya vapuru 

vapuru yırın ıkıım 400 mCltı· - Sonu 6 ıDCI llhlfede -

Belediye baekauı Doktor Bay Behcet Uz'un kızı kilçOk 
MübeHlr, uzun zamındanberl baeta idi. Zavallı yavru, bun· 
ca tedavJlere rağmen, tutulduğn hastalıktan kurtulamıyarak 

evelkl gece, gözlerini bayata yummuştur. 

BenOz ondört yaşında olıu Miibeşşlr'ln hayatına doyama· 
dan bir gOI gibi ııolub gitmesinden aeı ve elem duymayan 
kalmamıştır. Sevılll yavrularmı kaybeden Bay Bebcet Uz'la 
refikası nan acılarına bOtGa kalbimizle iştirak eder ve ge· 
rtde kılan yavrularına uıou ömürler dileriz. 

• • • 
Mini mini Mcıbeşalr'ln cenazesi dün ııbab Doktor Bay 

Behcet "Uz'un KöprO'dekl evinden kaldırılarak Kokluca me· 
zarlığıaa gömQlmOşttlr. Cenaze merasiminde Vali, C. H. F. 
başkanı, MOııtahkem mevki kumandanı, Vali Muavini, Em· 
niyet mOdürD, oehrlmlzde hulnnın saylavlar, Frauııız kon· 
ıoloıo namına Bıy Budılamat, Şehir meclisi üyeleri, VI· 

IAyet ve Belediye daire mildftrlerl, hekimler, Ulccarlar, Dok· 
tor Bay Behcet Uz'un arkadıoları ve daha birçok zent 
bulunmuşlardır. 

rın yapılması bildirilmiştir. im. 
dhaolara millet mekteblerlne 

Maarif müdürü Bay llikmel 

devam etmlyen vatandaşlar da 
glrebUecektlr. 

İmtihanlara iştirak edecek· 
lerln bulunduğu yerde fotoğ· 
rafçı yoksa şahadetnamelere fo. 
toğraf yapıştırılmak için fotoğ· 
raf vermeleri mecburiyeti kıl· 
dmlmıetır. 

İmtihanlar tahrlrt yapılacak· 
- Sonu 6 ıncı sahifede -



lzmir Halkevinde Şenlik 1 ıt e o y a ~ 0, O lY y lY ~ o a ır ol 
Kftçflk Duyuml 

- Baıı 1 lnol 11hJfede - yuvayı, Bılkevlerlot, yeni inanç· A k A R .. b 1 e ı • 
tema bir ·gdn yıpmıılardır. ların ve diri mfteyyedelerln bo s~ erı ut . e· sım erı 
Salonluda 'otaracak tek bir yer klynığını o ihtiyaçlara bir kar· 

kalmamııtı. Birçok yurddıılar ıılık olarak karan Atatftrk'Ulr. •-----------
ayakta durmak ıoretlle kotla· Ayrı, ayrı her Tdrk'dn ka· 
lamayı lıdrık etmlılerdlr. Vali nındıkJ, binlerce yıllık finhl ve 
General Kbım Dlrfk ile ka· ve yftce bl r geçmleten süz Ole 
mıuıdanlır, memurlar ve mek· sD.14.le gelen yord ıeverllk, ulus 
tebUler de ~elenler ıruında severlik, yurd için, ulus için 
bolonuyorlardı. yaıamı; onan için yaıımı; onun 

Saat 15,30 dı merıılme bıt· için Olme, ona inanmayı borada, 
landı. Bay Ferld'ln piyano ile Atatftrk'On halk için açtığı bu 
çaldığı iıtfkltl martı ayıkta evde herzaman balıuğız. Bu 
dinlendikten ve ılıkıılandıktın kflltftr ve inanç yerinin kıea bir 
10nn, C. B. F. n Hılkevl maılsl vardır. Hennz dçOncft 
batkım Yoıgad 11ylavı Bay yıldönO.mdndeylz. 
Avni Doğan ıpjıdıkl ıöylevl Bu kadar kııa bir zamandı 
.Oylemfıtlr. elde edilen faldeler, umduğu· 

Bay Avni muzun çok Ostdndedlr. 

D ' S Önlerinde ATATORK'ün hl· 
oğan ın öylevi ze verdiği örnek, damarlarında 
Değerli ve ıevgill dinleyici. binlerce yıllık kan ve içlerinde 

lerlm! olm için eonıos sevgilerle 103 
U1mluı ıOriUdfyen, yftcehen Halkevinde toplanın arkadaı· 

kuvvetler; onların bilgilerinden larımızın ulusal duygularla 
değil, inançlarından doğar. Bil· hızlanan yürek çarpııını, 10 
gl ·maayyen bir zaman içinde· dakikada duyuyorum. 
her oluı için değltmlyen bir Ey TOrk genci! Yarın ki me· 
teydfr. Fakat aoyıal ve oluıal ıod ve yftcelmlı T<ltkiye'yl 
inançlar ve duygular, onu Y•· meı'allyet ve iktidar fırkaıı 
tayanlann mazldenberl gelen olan fırkam, bo çıtımn altındı 
~uıfluına uygun olın batkı, ıeninle birlikte yapmak istiyor. 

Askeri Rütbenin Neferden l\f üşire Ka-
dar Olan Türkçe isimleri Teshil Edildi 

~~~~-.... --~~~-
Ankara, 23 (Ousoıf) - Askeri rütbe isimleri ıo euretle tesblt edilmiştir: Nefer er, efrıd erap, 

kftçftk zabit eraş, onbaşı, çavuş eskisi glbl bırakılmış, hııc;avuo muavini astı çavuı, zabit 
vekili ısubay, zabit aolıy, m014zlm ısteymeo, birinci mii14zlm teymen, yiizbaşı eaklal gibi 
bırakılmış, kıdemli yüzbaşı onyOzbaıı olarak ılınmış ve binbaşı, kaymakam da eaklsl gibi hıra· 

kılmııtır. Miralay albay, llH kumandanı miralay tubae, fırka kumandanı ferik, birinci ferik g"· 
neral, Mftşir Mareşal? kumandan kamotan, kamındanlık kamotanlık, liva kumandanı tukamutan, 
fırka kumandanı Takımotın, kol kamın "aoı Karakamotın, başkamotın Yaıfamonan, liva Tuay, 
fırka Tumen, zabitan Subaylar, dmf1ra Generaller, erkAn generaller, dmera Uetbaylar, Mafevk Uet, 
Madun Ast, erkAnı harbiye kurmay, erkanı harblyel umumiye genel kurmay, erkAnı harp zabiti 
kurmay ıobay olarak ılmmıttır. --------· ............ ··-------

Almaoya .Monakaşaya Hazırmış .. 

Almanya, Görüşmek için ln
giliz Nazırını Beklemekte Ol
duğunu lngiltere'ye Bildirdi 

hatb bfçfmlere girer. Heaap Ba leteğin bı,arılacığındı 
ve headeae kaideleri, İnglllıler ıtıphen var mı? L d C H k k d AJ G } • • M J } 
için oldağo kadar Raılar tÇtn Sevgili dlnleylcllerfm! oy OfÇ 8 10 a W8ll azele CrlDlll illa ea arı 
de, Hlnd'Uler için de btrdir. Dtınyanın bogilukfl giditl Berlln 23 (A.A) 
Fakat olo1al n 10y11l inançlar adım oRolları için bir cennet, Havı s A j ı n aı fRl!Xl~ITTY:'~~"J"7/7":-TITT7,---:::::: 
ve duygular böyle değildir. bir rahatlık yola değildir. Yeni muhabirinden: 

Ululara yftcelten ve onları yeni tehlike boluttarlle her 
ıyakta tutan ha kunetler eğer ylSnOmftz 11rılmıı bulunuyor. 

Berllner Tegı· 

belıt gazetesinin 
'Londra muhıbl· yıratıcı, blrleıtlrlcl olmazeı; İtte bonon içindir ki, her 

eter banlar samanla aluıan TOrk'ten yeni ve ağır feragatler, rl Borchet gaze· 
ihtiyaçlarını, muhitin yeni tart· yOkClmler bekliyoruz. Kendi teslnln 29 son 
lanu karııhk vereceJtlblr to· evinin içinde rahat yışıyan, 
tamda, değiı.e, mllletçe bir çö gGadelik kazancının:keyfl için· 
k6nttlnfln, bir yıkılmanın batla· de klolsel v.rlığındı öteeinl 
m111 mukadderdir. unutan; ulusal birlik ve ulusal 

Bo lnıuıçlar samanlı eaklr, genlik için hlrıey vermek: iste· 
8f1Dır ve gev,er. Eğer yeni mlyenler, bizim için et ve kan 
bir hıılı bir değftlm, yeni pıhtııındın baokı blrıey de-
.. rtlara uygun bir ıtılıı yapı ğlldlr!. 
lamU1a olaıtı Nnıntılar bıt· Biz, AtatG.rk'On gösterdiği 
lar. Ba hızı, bo ıtılııı yapa· yola gltmlyenlerle onun yurd 
mıyın milletlerin karanlıklar için, uluı için haykıran gar 
içinde bıtıb gittiklerini, tarih ve kartarıcı sesine koşmıyın· 
darmad•n bize söylemektedir. fıra TOrk deyemeylz. 

Blı, bOyflk bir lnkılAb yap· Gittiğimiz yolan giiçlüğtlnil, 
tık. Beklenen hııı ve atıhoı vırıca~ımız amacın uzıkl.Jğını 
g&ıterdlk. Saltanat devrinin biliyoruz. Fakat atıvglll arka· 
kendini yaııtıcak cılız mOey· dıılırım, ıononda letedlğlmlıe 
yedelerlnl yere vordok. Hepi· varacağımızdan hiçbir korka· 
nh blUninlı ki, bu mOeyyede· muz, hiçbir koıkumuz yoktur. 
ler kunetlerlnl dinden ılmıı ÇiiokO: TOrk demek, istedi· 
lardı. Medreaelerlle, tek:k:elerlle, ğlnl yapabilen, dlltdlğl amaca 
fetvaı.rtıe hanları oloaumusa varan demektir. 
•tılamıya çalııırlardı. Bayok K 
TClrk uloıanon ilk vazlfeıl olan ooser: 
(Yer yilzılnde Tanrının gölgeıl) Bay Avni Doğan'ın ıôylevl, 
diye tanıblmak lıtenllen ıaJ. birçok yerlerinde ıOreklf bir 
tanluın dOtkdn varlıkları ıorette ılkıılındı. Sondan ıonrı 
an6nde mllletce lğllmeyl taklit program mucibince konıere 
ederlerdi. baılındı. Yazımıza başlarken de 

BOyü lnkıübımıı, bu çllrftk ııöyledlğlmJz gibi, cama gftnft 
kuruma mCleyyedelerlle birlikte Hılkevl çıtıaı altında toplanan· 
yere ıermtı bulunuyor. Doğan lır, inançlarını tazelemekle 
yeni Ta.ık dtınyuının yeni kalmıyarık musiki ılyafetile 
deıteklere, kendlılnl tutacak, bedlt ve ruhi znklerfnl d~ 
tue ve diri inanlara ihtiyacı tatmin etmlılerdlr. 
vucb. Yapyı11mı.1dan toton da 
hayata bıkııımıu kadar ıldığımıı 
bftUln eıkl teyler teQJellnden ıar 
ıılmıı balonoyor. İmparatorluğu 

Koneerl veren değerli ama· 
tör aan'atkArlır, lıtlınaeız ola· 
rak çok muvaffak oldular. Kız 
muallim mektebi musiki maal· 

tutan kırık deııtekler, cılız mll· ilmi bayın Stızan'ın garb tek· 
eyyedelerle yeni koram yatatı· nlğl ile yıptağı tegınnller ıii· 

lamu, korunamazdı . rekll ıurette ılkıolandı. Bayın 

Ulaul varlığımızda heroeyi S0111n'ın aeel o derece gDzel, 
yeniden dftıeltmek, ddıenlemek:, ean'at kudreti o derece ydk· 

kAoon tarih il 
nflshaeındı yeni 
Almanya hakkın· 
da Loyd Corc'a 
atfen neşrettiği 

beyanatın bf zzat 
Loyd Corc tara= 
fındın yapılmış 

olduğuna tasrih 
etmektedir. 

Malum olduğa · : Bay:Ilitler 1 FraneanıoJBerli n :elçieile ll konu:urkeo 
ftzere Loyd Corc bu beyana· memnonlyetelzliğinl izhar et· 
tındı "Yeni Almınya'yı anh· mekte ve Loyd Corc'un beya· 
yorum, ouı derin bir hiirme· nıtını inkAr etmeel birinci defn 
dm var" demiştir. vAkl olmuş değildir demektedir. 

Alman ıazetesl İngiliz mat· T...ondra, 23 (A,A) - Alman 
buatında ha beyanatı ıh tas· hftkdmetl Berlin'e gelecek olan 
hlhler neıredilmeslnden dolayı İngiliz nazırlle Fransa- İngiliz 

Fransız Kadınına Rey 
Hakkı Verilecek Mi? 

Henüz Karar Verilmedi. Şimdilik 

Lehde ve Aleyhde Olanlar Var. 
--------~----·~----------

Pırf ı, 22 (A.A) - İntibah 
koml!JODU geçen perşembe ol· 
doğa gibi bu defa da nisabı ek· 
&erlyet mevcud olmadığından 

kadınlara rey hakkı verilmesine 
dair olan kanun teklif terine 
mftteılllk kararını vermiıtlr. 

Azadan hl rçoğu ayni eaıue top· 
lanmıı olan dıt işleri komleyo· 
nundı bulonoyordu. Bununla 
beraber muhtelli metinler izah 
edilmiştir. Bunlar arasında Sca· 
pinin metni ile belediye mec· 
llslerlnde mahdud iştirakli bir 
kadın azalık lhdıstna matuf 
olın mukabil proje vardır. 

Jorj Bonefüs komfeyonon 
kadına intibah hakkı verilmesi 
lehinde bir karar vermeıl Ui· 
zumundı lsrar etmiş ve o zı· 

man komisyonun nportôrd bu· 
lunan bay lt~landenln 1918 de 

yeni değerlerle yeni ve dinç ıekdl ki, topladığı takdir ıl· bir ealonda çay zl afeti veril· 
lnançlUı bdtOn ulu11 sunmak kışlarını bık k:azınmııtı. Kon· mlştlr. Çaylar içildikten, blskO· 

teklif lerlne ıld biltiin mee'ele· 
Jeri miinakaşa etmlye hazır ol· 
doğunu İngiliz bdkumedne bil· 
dlrmlıtlr. 

İyi haber alan mehaf ile gö· 
re Slr Erte Phlllpden gelen 
tebligatın meali şudur. Fikir 
teatilerinin bir müzakere değil 
fakat bir istihbar mahiyetinde 
olduğu burada beyan edilmek· 
tedlr. 

SJr Con Saymen ağlebf Jhtl· 
mal Franeız naıurlarlle görfto· 
tftkten sonra 10 gftn içinde 
hareket edecektir. Ayni zaman· 
da Mosk:ova ziyareti de teeyytıd 

etmektedir. 

Bakanlar ----··---Heyeti 
Bütçeyi Mü
zakere Ediyor. ___ .. ..,__ ___ 

Ankara, 23 (Hoeosi) -
.Bakanlar Heyeti, Başbakan 

General İsmet İoönünün baş· 
.kanhğındı toplanarak bfltçe 
mOzakcresln" devam etmlıtlr. 
935 blitçeslnln 190·195 mil · 
yon lira ıraamda ve mQvaıe· 
neli olacağı söylenmektedir. 

Tekafld Edildi 
İzmir merkez postanesi gişe 

memurlarından bay .Mdmtaz 
Kacamer mdddetlnl ikmal etti· 
ğlnden tekaüde ıevkedilmlıtir. 
Kendisi emekdar posta memur· 
larımızdandır. 
~~~~~---~~~~---

tatilini istemiş, intibah llıtele· 
rlnln hazırlanmaeı v.lı.tı muh· 
taç olduğundan kadınların ge· 
lecek 5 Mayıs lntlhabatını iş· 

tlrak edemlyeceklerlal söyl,,. 
mlştlr. Komisyon relai Bareti 
nizamnameye uyarak nısabı ek· 
serlyet mevcud olmadığından 

m<lzakereyl talik etmiştir. Sca· 
pinin projesi 5 Nl&an 1884 
tarihli belediye kanununun 
14 ncfl maddesinin ıu şeklide 

tadllldlr: 
gerekti... Bu ihtiyacı, her iti· ıerde vu.lfe •lan nyın yurd· vllır yendikten sonra, bayan 

bde ld lbl d h dı•ların ytıkat-k ••n'ıt kabili· " Kadın erkek 21 yaşındı m 0 ağa g , a ı iyi, .. - ve baylar, gece yapılacak ten· her Fransız mtlntehlbdlr.,, 
daha nnce gören YOce AtıtOrk yetlerinf de burada tekrar et· lfğe gelmek ftıere 'Halkevlnden Fransa Cümhur reiei Bay Löbröo Şurası kaydedilmektedir ki, 
olmuetor. meyi bir vazife blllrlı. ayrılıyorlardı. bu şekilde bir metne taraftar eğer kadına eeçmek hakkı ve· 

E•et anglll arkadaılarım, bu· Sut 17 .30 da gdndOı prog· Geceki IJCDllk te çok gdzel, bulunmuş olduğunu llhe et- rlllree bu 11fıt kendlelne ayni 

Yeni Liman 
Tarifesi .• 

Şehrimiz Liman itleri of' 

miidQrlOğfl tarafından C~ 
ve tahliye işleri hakkındı f 
bir tarife hazırlanacaktır. ()1, 
gOo içinde hazırlanacak 1. 
bu tarifede; tftccarlarımıll ~ 
çok yeni kolaylıklar temlo 
leceğl haber ahomııtır. j 
tarife Ôkonoml bakaolıAİ 
taedlk edildikten aonra mocl 
olacaktır. 

lepanya'da Alacaklı 
Olan Tacirlerimiz ·' 

İapanya ile ticaret yapa• I 
carımızın ılmdlye kadar ti 
memlı ve bloke edllmlt ~ 
paraları verilecektir. 

Ôkonoml Bakınbğmdao f 
rlmlz TOrkofls miidftrl~ 
gelen bir bildirimde bo f 

tiiccanmızın alauklı old-' 
Para miktarının teıblt edilİ 
bUdirUmlştlr. 

Bay Fuad Yurddl 
.Bir hafta lılnle Aok_,. 

gitmiş olan vllAyet hak°'1' 
lerl mftdftrfl bay Fuad YoP" 
şehrimize gelmlı ve vastftl 
devama başlımııtır. 

Sakız Koyunlatl 
Hayvan yetlştlrlcllerdeo ~ 

ları vilayet baytar mD~~ 
ğftne miiracaıt ederek ~! 

dan (Sakız koyuna) ged~ 
istediklerini blldlrmlşlerd~;_; 

Baytar mOdOrlOğG; 'P'·t 
bakanlığını mOracaat edl
konten jın müsaadesi ı,ıl. 
cektlr. 

Bir Tayin 
Şehrimiz San'ıt mektebi l'i 

muavini ye riyaziye, mol~ 
maalUmt Bay Ref lk Babı .j.. 
noml Bakanlığınca Ankara 1, 
takası ölçü ve ayar bıtsO 1 
tlşllğine tayin edllmlştlt• ıJ. 
kında Ankara'ya giderek 
baılıyacaktır. 

Ağaç Fidanlar• 
K•rt•y•b'd• orman •::. 

lOğd tarafından teıla -. ~ 
orman fidanlığında yetlı~ 
miihlm mlk:dardı ağaç f ~ 
bu yıl birçok köyUUer ~ 
dan köylerine ekilmek 
aatın ahnmıetır. İ 

Mektehlerle baza reıDJJ 1 
eHeselere parasız mOhlDJ 
darda fidan da dağıblmıı;I 

Ayrıca Karacabey hı dJ 
3000 çam fidanı g30 

mlıtlr. 

Apartımanlar 

Nasıl Olacak? 
Bolodlyoler bnonnn•; 

ıpırtımanların umumi b ; 

dan eayılmısı lılzımgeldl~ 
bo binalarda olduğu e' .J 
bir buçuk metre uzunlu'=" 
yapılacağı lçerllşler bık•• _

11
/ 

dan ıehrlmlzdekl alAk•!? 
blldhilmlıtlr. Bandın -

6f 
lnoaatta bu noktanın göl ;lıİ 
de bulundurulması da 
rlmde lllve edilmletlr. 

ispanya Cnmhur 
Reisine Telgraf laıt.:.;, 

Parla, 22 ( A.A ) - ':,,-' 
Ftınsız sosyalist ııaylavlar ;1' 
ya relslcfimhoro Bay ZaıO~ 
bir telgraf çekerek: keodl•, 
Gonzıles, Pena ve Teod~ 
Menenıfez haklarında 

tatbik eclll gb çabıı altında ·Ata ocaıı ramı bltmft oluyordu. Konaer· gtındOz olduğu gibi, gece de mlıtlr. zamandı seçilebilmek bıkkını 
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. HalkevlerininGüçflocn Yıldöınnlmü t 1 G Ü ını lÜ ını ş ©} ır <dl u y ~ m o al ır o ı 
Başbakan enera sme ..,. ~--..--

Inönü 'nün Söylevi. Çifte Cinaye~ Nasıl Oldu? Bi~.~Jda 
- Ba~ı 1 inci yozde -

1oônü IJU söylevi söylemiştir: 
" - Balkevlerlnln üçüncü 

yıldöaQmOnil kutluluyornz. Bo 
anda illkenln ıekaen kadar 
halkevlnde imkaDI olanlar bizim 

bngilnkQ toplantımızı dinliyor· 
lır. BılkevlcrJ Qç yıldanberl 
kendi •arhklarmı kültür ala· 
nanda duyurmu1Jlardır. Halkev· 
lerlnln eu vazifesine biltün 
Uılkevl ilyelerlnln • dikkatini 

çekmek iatlyorum. llalkevled 
soysal bir ödevi Ozerlerioe al· 
uııılardır. Bu ödev vatandaşla· 

rın toplanıb ı;trek ilim alanıncla 

•c gerek soyııal bakımdan ko· 
nuo11bllmek Adetine alışmalıdır· 

1ar. Hu bizim ötcdenberl bilyük 
bir ihtiyacımızdır. Sonra güzel 
ıı1n'1ttlar için ve milsbet lllualerl 

tınıtwak ve sevdirmek için 
eırfolunscek f'nıekler hHlıaeE:ı 

fırkanın ve balkcvleri idare 

heyetlerinin giizleri önünde bu 
lunmalıdır. Bir toplanııda letl· 
fıde He s6z ~öylemek için o 

toplantıdan evvel korıferansla· 

rına ve konserlerine daha evvel 

çalıımsş ve hazırlınmış olmn"ı 

gerektir. İyi çahşılmış birkaç 

ldtab karııtmlarak hazırlanmış 
olan bir konferaD&JD muvaffak 
olmaaı ve dinleyicilerin bundan 
zevk almaıı• muhakkaktır. Ümld 
ederim ki bOtOn Halkevlcrlnde 
1rkada1Jlar konferans vermek 
için daha iyi hazırlanmak ve 
hubsi alAkalandırmak busu· 

sonda lSzenli bulunacaklardır. 

Geçen yıl içinde Balk.evleri. 

nln çah~wı hesabları elimde 

dir. Eğer aoysal ve ilim alan· 
lnında aza kanaat etmlye 

lııtldadımız olsaydı bu verece· 

ğlmtz rakamlardan memnun 

olmamız IAıımdı. Mee'ele 933 
yılanda Balkevlerl toplantıla· 

l'ıodı dlollyenler ve eöyllyeoler 
eayıeı 3'15,000 iken 934 yılında 
798,000 kişiye varmıştır. Bu 

ônceklnln iki misline yakın bir 

teydlr. Amma bütün memle· 

kette seksen toplantı yerinde 

bizi dlnllyenlerl 800,000 kişi 
•lırNk hunu ezımsamak bizim 

lçlıı bir borçtur. Daha ı;ok 
toplınmahyız. Ve Halkevlerf· 

Din bulunduğu yerdt·ki vatan · 
daılar kadın erkek bütün bir 

Yıldı bir defa olsun Halkevlndtı 
hulunmahdırlar. Halkevlerlnln 

lllılum olan özel bir mahiye· 

tine tekrar hoıon memleketin 

dikkatini çekmek leterlm. Hal· 
kevlerl siyaıi bir müe88ese 

de~lldlrler. Soyeal ve kültılrel 
kurumdurlar. Onun için mem 
leketln bGUln ışıklı evladları 
ha toplantılarda bulunarak 
•evklenmell n Halkevine biz· 

lbet etmeyi yurda karşı blc 
ödev telakki etmelldirle'r. Me· 
lllur olıun, mealek sahibi olsun, 
herk.,, Bıl.kevlerlnde en temiz 

bir •He toplantısı gibi bulun· 

~•yı kendlal lı;ln istenilir bir 
•t aaymahdır. 

lıalke•lerlndekl .kitab &1yıaıua 
gelince. geçen yıl 59,000 imiş. 
Bu yıl 97000 c çıkmış. Bu 
aılalttan ne kadar şikayet el· 

hık hakkımız nrdır. 97000 

khab O halkevl için çok az· 
ılır B · u ge(co 03~ yılındı okur· 
lırın adedi 428,000 dlr. Gö· 

tftyoreunuz ki rakamlar iki, Qç 

IQlıU artmıeıır. Ancak bu arll!J 

•etmek latedlğlmlz neticeye ve 
lbt1yacımıza göre ndır n bun· 
lıran çok dıba artınlması JA. 
ııaıdır. 

slnlt-r ki bu mr.mleketin ilerle· 

meal ve genişlemesi için muh· 

taç olduğumuz vasıtaların en 

başaoda paradan her şeyden 

evvel en haşıa bilg i lôzımdır. 

Ik t ısadi boyatın lıer alımın 

do, k ülı ürün her tıuca~ıoda 

bilen adam lıll'a bilgi liizumuna 
inanmış adıımlara ihtiyacımız 

çoktur. Hiç olmazsa hıılke vlerl 

ıne mlekt' lin ük onom!k ve kül 

türel ye~ayı~ını hn yanında 

tarla ekmeL.tı·n huyük bir fob 
ıikoyı iş l etmiye kHdar büllin 

işlerde iyi hazırlnuını~ özel hlr 
bllglye Hıtiyeç ıılduAuna lnon· 

mayı yayma lıdır. 

Onun fçln okumıı hevealni, 

khı:b heveefol bnlkevlcrlue ço 
ğııltmak boşlıca i~lerdcııdir. 

Her yıl bu toplantıJardo halk · 

evlerinin süzel sen'atlar için 
emek earfetmelcrlne alAkadar· 
larıoı uyandırmak leterf m. Gü. 

zel ean 'atlıır lı;lo halkevlerlnin 

bfr örnek olmaları memleketin 

güzel sanat'ları eevmesl, güzel 

aao'arlardım zevk almaı;ı için 

çalışmaları lazı mdır. GüzPI san' 

atlara alışmayan, gOzel san 'ot· 
lardan uza" bulunan muhh· 
lerde buna alışmıya çalışmak 

bile sıJ.-anta vericidir. Amma 

sık aak göstererek ve anlata · 

rak bonon tadım vatar.ıdaşlara 

tattırdıktan sonra güzel aan'· 

atlar hayatın başlıca bir AmUl 
olur ve gOzel sau'atsız hayat 
lbtld11i ve yabani btr hayat 

eekllol alır. 

Halkevlerl Türk cemiyetini 

yükaeJtmek, inceltmek moralini 

artumık, vrrimlnl çoğaltmak 

için açılmışt1r. Yalnız moral 

yolunda degll, maddi ihtiyaç 

yolunda da kudretli, takatlı, 

çok, daha çok cevherli bf r ha 
le gelmek için güzel san'atları 
başlıca bir vasıta olarak gör· 

melldlr. 
Onun içindir ki halkevlerin· 

de ı:Gzel san 'atlara sarf ediltn 

emekler çok verimlidir. Bu 
hususta eaıek · sarfedenlcr uta· 

na hl zmet et mi ye alışan adam 

lar gilıl sevgi He muamele gör· 

melidirler. 
Arkadaşlar, 

Bugün alze seksen halkevi 
mlze yeniden 20 halkevlnlo 

eklenmekte oldngunu müjde · 

Ieyeceğim. Şimdi adlaunı söyU· 
yeceğlm halkevlerl bu andan 
hıı;ihyarak yurda geniş ölçüde 

hizmet etmek için selablyet 

almış oluyorl1r. 
Bolu'da, Alı:cekocıı' Manisa, 

Alaşehir, Ayvahk, Bartlo, İs· 
tanbol Beşiktaş, Şehremini, Bey· 
oğlu, f •sküdr, Şişli, Bordur, 

Joegöl1 Söke, .MildOrnO, Tfre 

llalkevlerl bugün açılmış bu· 

laouyor. 
Halkevlerloln aileleri topla· 

mak için haiz olduğu bütOn 

!Jartlar ailelerin yilkıt1k CUküde 

yetişmelerine çok yardım el· 
mektedlr. Memlekette gerek 

milsbet ilimler gerek gazel 

ıan'atlar yolunda ve gerekse 

l(atil Sabri Cinayeti Ne Ne Kadar ihra-
cat Yapıldı? 

Şekjlde Anlatıyor? 
THkllik'te Oamaozade yoku 

eunda balı~ sokağında Hasan 
oğlu kömürcü S11bri'nln: Ma 
latya'lı Hüeeytn Hüsnü oğlu 

kolacı bay Ahmed't ile Jran 

tebaasından Ali oğlu makinist 

hay Hasan'ı öldürdüğünü cuma 
güokil sayımızda yııznııahk. 

Sahrl'nln kız kardeşi bayan 

Seher yüzünden vukulıulao bu 

çifte cinayet lı. kkm ~a dün c1e 

Adliyt·de üçfincfi wrgu lıAkirn 

liğlııdt' talıki"ata devem edil. 

uıfştfr. Kaıll; ıı ~ f·iı.ıi müdafaa 

mecburiyetinde .kaldığını iddia 

etruie ı ir. llu cll'Byet hakkında 

edl:ıdf~lmlz tamamlayıcı haber 
lerl }azıyoruz : 

-ölümle tehdld edilmekte idi. 
Bu mektub şf mdi adliyede, 

cinayet dosyası arımnda bu· 

lunmakt1dır. 

Vak'a günü Bay Alımecl tek· 

rar eve gelmiş ve kapıyı çala · 

rak gürühü yapmıe, evdeki ka· 
dınl:ır fstimdad edince bçmı~tır. 
Akşam üzeri yamnda bir arka· 

Kuıil Sııhri 

de~ı hnlunduğu haldP tdcrar 

grlıni~tir. O tııreda Sshrl <le 
evde imiş . Vnk'nom Hlıtarafını 

güren yoktur, Sabri diyor ki: 

- Kapıya çıktım, çcklllp 
gitmesini, lıöyle rnaletlerden 

vazgeçmesini söyledim. Birden· 

bire tapııncaemı çekti, ftzerlne 
atıldım, daha kuvvetli ve iri 

Kurultay 

Başkanı. ---···----

olduğum için kolunu büker~k 

tabancayı elinden aldım. O eı · 

rada Oıerf nl araotırmağa baeladım. 
Yanında belki baıka tabanca 
veya bf r bıcak vır diye düşü 
nnek tabancayı kullanmak 

nıecLuriytllnde kaldım. Derhal 
öldü, o sırada attığını iki kur 

eondao biri; y<ılden geçmekte 

olııa Jran'lı Hay Hasan'ı raet · 
~ı'lmiş ve llaean da ölmüş, fıır 

kıııd! bite olmadım. Hm &il4hı 
Ahmede oıeş t·ımlştlm. 

Yapıları ıuhkikat, tabııncanın 

kime aid olduğunu ht'aiiı tf'S 

hiı ede memiştir. Salırl'ııfn evla 

de buı:ka bir tahıuıca da hulun 

mıışfıır. K<ıJ11cı Hay Ahıncd't} 

l~ı het eclen m••rrul htl~emlğinl 

parçalamı~, derhal ölilmiiııe 

eebeb olmuştur. İranlı bay Be 

san da glizbelı,.ğioden isabet 

ed~n \e kafs tuının içinde 

kelan bir kureunla derhal öl 
n.üştür. Tllhklliata fiçftncQ sor· 

gu baki mllginde devam edile 

cektlr. !Vak'a sarasında bay 
Ahmed'fn yaoındo bulunan 

arkada!Jı kaçmıe ve klw oldu 

ğo da hf'nftr. anl111ılamamıetır. 

~10badiller 

Ve istihkakları. ___ ,. ........ ~ .. ·---

Kat il Sabri; Se1d h nubelrrl 
charrnc:ln (Kurşunlu ılıca ları) uıo 
salıi bidir. Iradı ile geçinir t"e 

he kardır. Dağf stanlızııddn sile 

sine mensuptur. orta tahsili 
vardır. Bundan üç ay evvel; 

maktul Bay Ahmed; Ssbrl'oin 
kız kardeşi Bayan Sdırr'le ev· 

Jenmek fçlo müracaat etmie iee 
de Sabrl'nln red cevabile ket· 

şılaşmıştır. İddialara göre Sabri; 

kolacı Bay Ahmcd'Jn bazı ınü 

talealar sehebile kız kardeşi ile 

evlenmesini istememiştir. Fakat 

ataya lıatmnı kırnmıyacoğı bir 

çok ktnıeeler pirmiş, nihayet 

Sabri de maktul bay Abmed'!e 

kızkarde~f Bayan Seher'in f,V 

lenmeslne razı olınuştıır. Nişan 

yapılmış ve ondan ıonra bay 
Abıned ara-ııra kıun evine ge· 
lip gitmiş ve kendtslle görOş 

mOetür. 

Vali'ye ve lzmir'Jilere Bakanlıktan Yeni 
Teşekkilr Ediyor. Bir Emir Geldi. 

Aradan iki ay geçince bı1yan 
Seher; bay Ahmed'le evlenmek 
istemediğini kardeşi bay Sabriye 
söylemiş ve nişan yOzOğftnO de 
bay Ahmed'e geri göndermiştir. 

Fakat bay Ahmed ikide bir 
eve gelerek ilçyüz lira kadar 

niıan masrafı yaptığını aöyle· 
mekte ve bu parayı istemekte 

imiş. Hallı\ 1100 zamanlarda eve 

gelerek kapıyı çalmakta kızı, 

yabud tşyayı istemekte, bu 

suretle evdekileri rahatsız et· 
mekte imle. Bu vak'ıılar olub 

dururken lılrgOn Sabri, bir 
tchdld mektubu almıştır. Bun· 

da kız kardeşi fçin ağır yazılar 

kullanılmakta ve bay Sabri de 

Balıkeslr'de bulunmakla olan 
Kurultay ba1JkaD1 General KA 
zım Ôzalp'tan Valf Gentral 
KAzım Dlrlk'e dün aaığıdaki 

telgraf gelmf oth': 
General Kazım Dlrik 

fzmlr Valtııi 
Ziyaretim esnasında gf'rek 

halk tarafından ve gerek Za ı 

illnlı tarafından göst.:rJlen çok 

samimi tf'v.ab6rat ve hareketten 
dolayı teşekkür edı-ılm . 

Büyük Millet M~cllsl Relııl 

Kuzım Özalp 

Kızılhahçe'de 
Muhtar ve ihtiyar 
Heyeti Seçinıi Yapıldı .. 

Kızalbahçe'den gazetemize bU. 

dirildiğine göre, f zmlr'ln bu 
~~~~~---~~~~~-

içtimai alanlarda vatandaşların güzel ve şirin nahlyesfode muhtar 
bir aile gibi bir arada bulaoub ve ihtiyar beycd eP.çlwl yapılmıe 
yaşamalarında herşeyden enel ve üyeliklerden birine de Bayan 
vatanperverlik hlelerl ku'9vet Mevhibe adında bir kadın seçti. 
bulur. Aileltrde kuvvetleııecek ml~tlr. Gazetemize mektub yı · 
vatan ( lkrl memleketi gerek zan Bay Hıza ÔLcan, KıZJlbahçe 
dışardau, gerek lçerden gelecek halkanın muhtar seçiminde göe· 

terdfğl elblrllğlnl takdirle yaz. 
hadieelere karşı en eıığlam bir 

makta ve sözlcrfnl ı,u cümleltrle 
kale haline gethlr. Oncn için bitirmektedir: 
Halkevlerlnin çalışmalarında Bugünkü Cümhurlyet hüku 
doğrudan doğruya kahramanlık metinin mllletl g.ırban terakki 
hislerin" yaptiklır1 hizmeti ay· şahikalarına ulaetırmakta geclt· 
rıca iyi bir ot.tice olarak zlk· 

miyec,.ğlni ummak ve umguları 
retmek borcumdur· 

yeni yf'nl kazançlarla hakikate 
Yeni açtığım Halkevlerlnin 

vardıracağı inancına şimdiden 
iyi vazife yaparak kendilerini L h 1 1 ı 1 yer vcrmea, ep m z ıç n tıışruaz 
ulusa eevdlrmelerlnl isteriz. Bil 

Hin Türk ulusundan yüksek. 

bir ülkü için feragatle çalışa· 

cak yeni Halkevlerlne de yır· 

dım etmelerini onların hizmet · 

terini teevlk etmelerini bekleriz. 
';ilmdl Ankara Balkevlnln gOn· 

lerdenberl hazırlamış olduğu 

gOzel programını hepberabtr 

zevkle dinllyeceğiz. 

bir kanaat olmalıdır. » 

Hayvan Sayımı 
ll34 yılı hayvan sayımında 

Jzmlr vllAyetlnde 350,641 ko 
yun, 186,999 kılkeçt, 5741 
manda, ll2,846 sığır, 41,616 
eeek, 73 domuz ve mOblm 

miktarda diğer hayvan hulun· 

doğu teeblt edilmlotir. 

M übadlllerden teff iz auretile 
mal verllmle olanların istihkak· 
)arından fazla olan ve iskanla· 

rına ald evlerden başk• malla 

rın 1771 numaralı ıasf Jy,, ka 
nununuu dördOncü. maddesi 
mucibince borçlandmlmaeı lıi 

zımgellyordo. Şimdiye kadar bu 
suretle mübadillerden Llrçoğu· 

da borçlandmlmıe buluuruak· 
tadır. 

lçedlşler 811kanlığındao vH6 
yeıe gelen bir bildirimde istlb 

kak fazlası olarak tt:sblt edilen 

meakt nden hatka metruk mal 

larıo ıntccar:ıı-n h• mltlı.t fr.ap 

edip etu..lyeceğl hakkrnda ka· 

nunun dördüncü madd~ııiofn 
telalrlne IOzum gôrüldöğü ve 

Bnynk Ulus Kurultayınca ve. 
rllecek tefsir kararı tarihine 
keder borçlandırma muamele
lerinin yapılmawaıu ve bekle· 
tllaıcsi blldlrilmlştlr. 

Kız Muallim Mektebi 
izcileri Burnava'da 

Cuma gilnQ Kartıyaka Kız 
Muallim Mektebi izci kızları 
başlannda beden terbiyesi öğ. 
retlcllerl olduğu halde Burııa· 
va'yıa gelf'rek gezml!Jler, hava· 

dan istifade f'tmlşler ve Ziraat 
okulıamd11 konuk.lamışlardır. 
izciler Ziraat okulası mador 
ve mualllmltrl tara(ındın kar. 

şılanarak hOtün mekteb haıtan 
baeı gezdlrllmlo ve kendilerine 

her husus için ayrı ayr1 1 zabıt 
verllml!Jllr. 

Öğle yemeklerini mekteb 
bahçesindeki ağaçlar altında ve 
ye!Jlllikler Ozerfnde yemltlerdlr. 
Ziraat okulaaı talebeleri ile 'l'O· 

leybol mıçları yıpmıılar n 
gençlerblrllğlnln futbol maçla
rını seyrederek akşam da Kar. 

ııyaka'7• döamütlerdlr. 

Ltmanımızdan mnhtellf rc· 

nebi memleketler llmanlar1oa 
iklnclkioun ayı içinde yapılan 

ihracat miktarı hakkında bir 

lıtatistlk hazırlanmıotır. Bu la · 
t•tlstiğe göre bir ay içindeki 
ihracatın tutarı l 4,H:JS,907 ki· 
lo ağ1rlığında 2, 718,412 Ura 
değerindedir. En fazla malısu· 
IOmüzü çeken mcmltketler sıra 
ile Alwanya, Amerika, lngil· 
tere, İtalya, Belçika Te Yuna· 
nhıtan'dır. Alm.uya l,lf>l,Oü7 
lirıılık üı.fim, iucir, yumurıa, 
ıütOo, palamut vı: l!a!r madde 
Jer çeknıfştlr. 

lidncikıinuu ayında limanı 
nıızdan ıevk 'e ihraç edllc·n 

fizOw miktarı 4!,945 ıon "" 
510,6 16 lira değcrioJ~ ir. fn 

cir de 3S,4fl8 Ura dt>ğl'rfode 
561.iSO ~i!odur. 

Ayrıca :l,70 ,000 kilo pala 

mut, 382,800 kilo valekı 

J,881,000 kilo tütün, 7~1,000 

kilo pamuk, l 7 ,687 k.Uo bala 

98,200 ton zeytinyağı, 95,000 

kilo meyankökG, J,655,000 
kilo arpa, 342,0 O ktlo hubu· 

bat, 29,071 kilo ce'vlı lbrac 
edllml~tlr. 

Köylerin 
imarı 
Beş Yıllık Program 

ile Neler Yapılacak? 
Vilayet kc1yciUük bOroıu 

köylerin iman için bet yıllık 

bir program hazırl.dığım nel 

ce yazmıetık. Programın baaıl· 

masa bir iki gfin içinde bite· 

cektlr. Bütün koylere gönde· 

rllecek olan heı yıllık imar 

programınıo tıtblkloe dtrbal 

ber köyde baolanacukhr. Ebll 

hsyuoların fenni bakım•, Qre· 

tllmul ve buolard~n azami 
lt1tlfadeolo temini için köy 

bnroıu iki formahJr bir eaer 

bat1tıracakrır. Bu eserin yaaaeaaı 

Layter mftdünl Ba) Adil Yer· 

gök. hazırlamışlır. Tuıancılık, 
fal deleri ve tavoanlardan r.ıe 

glhl lstl!adeler tttminl kahil 

olduğu hakkında bu t1erfa 

sonunda muht,.llf malumat 
vardır. 

Köy bürosunun bıuıhnrak 
köylt're ~öodert>ceğl dığ~r bir 
teer de ( Fldaoeıhk, m~yva hat· 
talıklım Te bonlarlı mCkadr.le) 
hakkınc!a olecakhr, Yaz111 ha· 
zarlanmakta olan bu ~ter de 
iki forma ıutacak.tır. 

Köy bürosu; köJlilye a11mi 
eek.IJde yardım r.lmek TC fafdell 
olmak için mablm tedbtıJ~r 
almaktadır. 

ŞUBA 1' 
1935 
Kaeım 
109 

23 1935 
Gb 

28 

PA Z AR 
Arabi 1353 
20 Zflkade 

Ev kat 

Gftnee 
Ôğle 
1klndt 

Akpm 

Yateı 

lmaak 

Rumi 1350 
11 Şobıt 

Üanl Vautl 

12,51 6,4~ 
6,34 12,27 
9,a6 

12 
1,31 
11,12 

15,30 
17,53 
19,23 
5,05 



Mektehliler için 
~ 

Laleler 
-8-

Çocuk.lar belki geç vakte 
kadar orada kalacak, güzel 
nllnferlerln yavalarma çeldllş· 
lerlnl bekllyeceklerdl. Çiçek· 
lerin perisi usta bir hareketle 
onların dikkatini IAlelerle dola 

bir tarha çekti. Bunların gö· 
rfinürlerl belki her çiçekten 

başka bir güzellikte idi. Genç 
kız: 

- Bakm çocuklarım, dedi, 
aehndao bir Tiirk çiçeği olan 
hu laleler, Türk ülkdetıne aşağı 

Ruaya ve Kafkas steplerinden 
getirilerek ilkin İstanbul'da 
yetiştirilmişti. 

Bu çok gQzel, hele şimdi 

binden fazla çeşidine raetlanan 
çf çeki erin renk bolluğu da ııa 

yıaızdır. 

Kcskoca Tftrk ötkOnç (Tarih) 
ünde başlı bışmı bir uçur 
(Devir) yaratan lalelerin bogd· 
nedek birbirinden gtUünç hikıi· 
yelerl vardır· Çok eald zaman· 
lardan gftzelllklerlle bu kadar 
fiu salan fileler ilk defa ola· 
rak Tılrkellnden Avropa'ya 

1557 çağlarında getirilmişti. 
Fehımenk çiçekleri daha o 

zamandan işe girişerek bu çl· 
çeğln görülmemiş çeşitlerini 

meydana getlrmeğe başladılar. 

BattA bazı pek zorluklarla ye· 
tlştlrflebllen kıymetli, değimli 

soğanları sırasına göre 13,000 
florine bizim paramızla 10,500 
liraya kadar eatmışlar. Size 
böyle bir eatış işinin usumda 
(Aklımda) kalın bir hlkAyeelul 
anlatayım: 

Bolandı'oın Hay kendinin 
çok fakir bir çıkmazında Peter 
adında gene pek fakir bir es· 
kici otururdu. 

Bo fakir adam yırllk partal 

pabuc tamfrlerlle uğratırken 
kulftbeslnln alçak pencereleri 
tinQne yerleştlrdlğl Gç dört nk· 
sı lçl~de de IAleler yetiştirir, 
bftyOk bir merakla hanların 
çok gtızel, çok başka olmala· 
rına özenirdi. 

O gOne kadar fenahk, kem 
duygu nedir bflmlyeu bu te· 
mlz adım dilediği gibi bir ka
ra IAle yetlştlrebllmeslle hArls 

bir gözü doymaz oldu. Zengin 
olmak tasasına dOı,tO.. Halkın 

dlllnde dolaşıb duran bu, eski· 
cinin (Kara Jıile) sinin dnü tA 

Harlem kendinin ·LAie şirketine· 
kadar ulaştı. 

Şirketin hesabına bu çiçeği 
eatm almak için işte bir gdn 
bir elçi gellb bizim eeldclyl 
bulmuş ve doğrudan doğruya 
mala (200) florin pey ıfir· 
mOı,tO. 

O vakte kadar belki bu ka· 
dor parayı düşünde bile gör· 
memlş olan eskici omuzlarını 
silkerek gülmüş: 

- c200:. Florin ml demiş, 
çf çeğf mln değerinden o kadar 
uzaksınız ki böyle blrşey söyle· 
mlş olmak için dellrdlğlnlze 
lnanıyoram. 

Karşıemdaklnln kaba kaba 
ııözlerfue aldırmıyan elçi, elfn. 

deki fıreatı kaçırmak f stemedl· 
ğladen: 

- c 300 ., Florine kanar 
mısınız? Dedi. Fakir Jıçl: 

- Olmaz yanaşamıyoreouuz, 
dedi. 

Şirketin adımı bir güzel Ok· 
eürdü, ııonra kendi kendine 
bunu kaçırmağa gelmez, dedik· 
ten sonra eeldcly" döndO: 

- Bana bak, dedi, işte 
"1000,. f lorln veriyorum bir 
diyeceğin var mı? 

Zivallı eskici bu para oyunu 
br1111ade akbaa kaçıracak gibi 

So rıı TeDyazoDa1ro Işs;zliğe 

Karşı Çare .. 
Fran1'a l\'laliye Baka 
Ne Düşilnilyor? Avusturya Ne Olacak?. Bulgar'Jar 

ve Y ugoslav'lar .• -Avusturya Bakanları Paris'te Siyasi 
işleri Konuşmıya Başladılar .. 

Komisyon Hudut İş· 

lerile Meşgul .. 
Sofya, 22 (A.A) - Dulgar· 

Yugoslav komisyonu biri Dra· 

goman C.:arbrod demlryoluoun 

şimalinde ve ikisi bu yolun 
cenubunda olmak üzere üç yeni 
hudud geçld noktası tesis etmek 
euretlle çalışma programının ilk 
maddeeloi ikmal etmiştir. 

Parle, 22 (A.A) - Fran.., 
Ml\ltye bakanl Bay Jermen M.r 
ten dün meb'osao meclisi D'1 

llye encümeninde fşsl zUge kırt' 
ulusal krediler açılmaeına 111•· 
haltf bulunduğunu tekrar bil 
dlrmiştlr. -Avusturya Başbakanına Suikasd Yapacakmış. MalJye hakanı 41 ğer tara fi•' 
yeal vergi rejiminin latbl~I 
hakkında bazı tddlf lerl kabol 
etmiştir. Bu meyanda eon O( Parla, 22 (A.A) - Avastor· 

ya başbakanı Bay Şuolng ile 
dış itleri hakanı Bay Berjer 
V aldeneg Parls'lu civar istH 

yonlarından biri olan .Nöyl de 
trenden fnmleler ve Bay Flan · 
den ve Bay Laval tarafından 

kareılınmıılardır. Avusturya ha· 
kanları otomobille Parls'te bu
londakları milddetçe kalacaklan 
otele lnmlflerdlr. 

Ba esnada bakanlarm ine· 
ceklerl beklenen Parla'ln Şark 
istasyonunda komilnlatler ve 

eoeyaUstler 1934 tubatında Vf. 
yaua'da vukua gelen bAdlselerl 
protesto etoıek Qzere toplan . 

mıya teşebbüs etmlelerdfr. Po· 
ile bnuları dağıtmış ve 800 
kişi tevkif etmiştir. 

Parlı 23 (A. A) - 8. Löb· 
rüuan Elfze sarayında verdtgl 
ziyafetten sonra l!'raneız . A vus 
turya müzakeratıua haıılanmııı · 

tır. İçtlmaın sonunda B. Lava\ 
gazetecilere verdiği beyanatta 
kendlıtloiıl ve 8. Flıtnden 'I n 
bilhassa A vustarya'yı a14kadar 
eden siyasi mes'eleler hakkında 
A vuıturyı nazırlarlle tam bir 
fikir mutabakatı mftşahede etmiş 

olmalarından bahtiyar oldulda· 
nnı eöylemlttlr. 

Dl~er taraf tan Berger Val· 
deng şu bryauattı hulunmuotur: 

- Avusıurya'nın harlct ıl· 

yasetl dalma barışa mtıtevecclh 
olacaktır. Fnuaa ile Avmıar· 
yayı bığhyın rabıtaları daha 
sıkı bir hale koymak isteriz. 

Bay Şuşlng, Avrupa'yı yıl· 

nız ulaılıraruı bir elbfrllğlnl n 
kurtaracağını söylemiş ve da· 

hllt el yasayı mevzuubabsederek 
Monsenyor Selpel ve eski bae· 
bakan Dolfus tarafından ıaklb 

edil mit ol n yolun A vueturya · 
nıu istikbali için yegAne yol 
olduğunu kaydetmletlr. 

Bay Şoıing ayol zamanda 
dahllt siyaset hakkında İntran· 
ılgent gazeteııloe beyanatta bn· 

oldu, fakat hiç belli etmemlye 
çalışarak o da ökaftrdft, kuvvet 
alır gibi başını kaşıdı ııon bir 
hızla: 

- " 1.500 f lorlnden aşatı 
olmaz dedi. 

Zorlukeuz pazardı uyoşulmuş, 
otrketln adamı paraları sayıptı 

çiçeği almHı ve geldiği gibi 
uzaklışmaeı fol bittikten ııonra. 
fakir işçinin ıevlnclne ölçCl bn
lonamamıştı. O: 

- Zengin oldum, zengin ol· 
dum, diye komşularına, dostla· 
rına başından geçenleri anlıt· 

tıkça aşkı gelmiş, sevi ncl art· 
rnıştı. 

Fakat olacak bu ya eski bir 
bahçevan olan arkadaşlarından 
biri bunn duyunca ona: 

- Ne yazık! Senin KaralAle 
en aşagıdan "10,000u florin 
ederdi, deyince zavallım o f çlne 
kurd daşmaş bo haberle btıtQn 
sevinci gitmişti. 

Kahırdan haıtalanıp ta ya· 
tığı ııerlllnce zamanlar kalka· 
madı, hant bu yüzden öldOğtı 

hile söylendi. .. 

Muallim 

S. A. fJIGn 

-lunmuş ve nazUerle .komünist· 
lerln mütevali muvaffakıyet· 

efzllklerJndeu sonra yeni bir 
darbe teşebbüsü vukbulıblle · 

ceğinl söylemiştir. 

Parla 22 (A.A) - B. Löb· 
rQo Avusturya bakanları bay 
Şuşiog ile bıty Berger Valdeoez 
şeref ine bir öğle yemeği ver · 
mittir. Reielclmhur yemelteo 
evvel A vueturya batbakaoı ile 
dış işleri bakanına bay FJaodtn 
ve Laval olduğu halde Lejyöo 
Döoör nişanının büyük sııllb 

r(ltbeelol vermiştir. 

Parla, 23 (A.A) - Gazele· 
ler Avusturya nazırlarını pek 

Hmlmi karşılamaktadır. Fakat 
ileri fırkaların yersiz nOmayitı 
ininden ötürü kendilerine 

daha !Ayık bir istikbal yapıla· 
mamasından dolıyı teessQf et· 
mektedlrlP.r. 

Pötl Parlzlen gazetesi ınüza 
ker. lerln esası hakkında büyük 
nlkblnllk göstererek diyor ki: 

Hiç eühhe yok ki, bıty Şuoiog 
Parla mülUatlRrı sayesinde ga· 
yelerlnln busulüoü temin ede 
ce>ktir. Bu hususta Franea'nın 
yardımı temi o edilmiştir. 

Bay Pertlne.\' Echo Dö Parls 
gazetesi o de Avusturya mee'ele· 
elol tetkik ederek diyor ki: 

Avusturya encak Fransa hal• 
ya küçQk itll&f ve küçük iti· 
14Cın arkaemde Sovyet hilku · 
metleri gayretltırlol tanzim 
edebilecekleri takdirde yaoıya. 
bilir. 

letanbuJ, 2:1 (Hususi) - Pa· 
rls'e giden Avu ·turya ha .. bakanı 
Hay Şuı:ılng'e sulkaed hazırlan· 
dığı onlaeılmış \'e Fransız zıı · 

bılasınca tcdLir alınmı ~hr. 

Bulgar Ajans1nın 1~ehliği 
~~~~~~----~~~~~~-

Bulgar' 1 ar Türkiye ile 
Dost Mu imişler!? .. 

Sofya, 23 (A.A) - Bulgar Ajansı tebliğ ediyor: 
Bir Tftrk gazetesi Rulıarlstan'ın Tftrkiye'ye karlJı mefroz bir 

dGşmanhğını meydana çıkarmak flkrlle ikinci defa olarak eiln· 

gftaünOn 'ftstOne beş Ttırk geçirmiş bir Bulgar neferini temsil 

eden bl ~ Bulgar karlkatörd neşretml1Jtlr. 

Bu h4dlee vekaylfn kasdi bir surette tahrifi mahiyetindedir. 

Ecuel>i 

Dövizleri. 
lngiliz Lirasının 
Vaziyeti Nasıldır?. 

Londra, 2ı (A.A) - Ecnebi 
dövJzl~rinln İngiliz Uraeına kareı 

o1ao vaziyetlerinde mühim bir 
kuvvetle1.1.me kaydedilmektedir. 

Bu fark Fransa'da hükumetle 
Fransız bankası ara1.1ında olan 

an1a~maya ve Amerlka'da Mor
gantav'ın hülu1mdtin para elyıı · 

srtlnl değiştirmek niyetinde ol· 
madığını dair olan beyanatına 

atfedilmektedir. 

fngflfz doları 4,88 - 4,87, 
Amerikan doları 4,88-4.,87 

buçuk, Kanada doları 73.47,64. 
73.19,32, Fraoeız frangı arasın· 

da oynamıştır. Altın f latl ona 
başına 148.6 buçuk ile en yük· 

sek rek.oruoo bulmuı,tur. Şim

diye kadar en ynkeek: ftat 11 
Teşrinievvel 1934 de 143.3 ldJ. 

eeoe zarfında açıkların oıkd 
mes'elesl de vardır. .Maliye .,,. 
kamnın eenede 300 bin fraok· 
tan aı,ağı varidat hakkrndık1 

mecburi vergi mlkdamıın ıı.ı· 
bulQne mütemayil olduğu zıO 
nedllmektedlr. 

Yurdda 
Hava Durumu 

Ankara, 22 (A.A) - Zfrı•1 

Veklleti meteoroloji eneuıo· 
sOnden alman malumata gl5tf 
son 24 saat içinde yurdun et' 

nobf şarki Anadolu'su ile d°" 
Anadolu'eunda Sllrd •e K.,... 
deniz kıyılarında Ordu yağı~1 

ve diğer yerler yağışsız got 
mlştlr. Yağış tamamen yığoıot 
şeklindedir. ÖlçOlen en ço~ 
yağış miktarı Gazlanteb'de }1ı 
Sfllfke'de 14, Kille'de 12 fi 
diğer yerlerde 2 8 mflf mett' 
arasındadır. Toprak Qetoadl 
karın kalınlığı Kars'da 4 ır 
zurum'da 15 Afyon'da 20 saJI' 
ti metredir. 

Hava euhunetl de ddne o•· 
zarau yer yer 2·3 derece art' 
sıoda azlık veya çokluk göstet' 
mek euretlle mütehavvil geV 
mlştlr. En dOı,ftk sohon"t derı· 

Paris, 22 ( A.A ) - Esham celerl eıfmn altında Kar' da 11ı 
Erzurum'da 1 O, Afyon'da 12' 
Ankara'da 7 derecedir. 

borsası dün çok m6tereddtt bir 

nzlyet glSatermlştlr ve bllAhere 

aksfil'amel göetererek nihayet 

en aşağı ffatleıin donunda ka· 
panmıştır. Done nazaran kayıp· 
lar bazen mOhlmcedlr. 

Eo yüksek euhonet eıfırıll 
:ilstOnde 18 derece olarak Ao• 
talya'da kaydedilmiştir. Bug4• 
Ankara'da eaat 11 de suhuae1 

sıfır derecede kaydedllml~ 

Almanya'nın Viyana Ateşesi 

Çftnkft bu karlkatOr gayri mes'ul eşhas tarafıuden Balkan moha· 

rebesl esnasında yani bundan yirmi yıh mfttccavlz bir mdddeı 

evvel neşredUmlştir. Bulgırlstan'dı bugün bu .karlkatörü tahattQr 
eden bile yoktur. ŞDphe yok ki barb zaoıanına ald bu karlka· 
törtı bugftnüu vesikası imiş gibi tHvir edenler iki memleket 
arasındaki iyi milnaeebetlere hizmet etmekten çok uzaktırlar. 

Zenci Amerika'hların Teşebbüsü Niçin istifa Etti. Almaıt• 
Haheş'lilere Yardım için ya'ya Neden Gitmiyor? 
Habeşistan'a Gidecekler. 

İetanbul, 23 (Busuei) - Zenci Amerlka'lılar, İtalya - Babflş 
harbında Habee'lere yardım etmek: dzere Habeşistan'• gitmek 
için hazırlanmaktadırlar. 

Yugoslavya'da Kanlı Ha
dise Nasıl Olmuş? 

(200) Köylü Ateşe Başlayınca Jan
darmalar Mukabele Etti. ölenler Var. 

Belgrad, 22 (A.A) - Avala 
Ajansı bildiriyor: 

İçişleri Bakanı Bay Popovlç 
dftn akoam yaptığı bir beya· 
nalla Siblnye köyilnde vukua 
gelen karıııklar dolayııılle ldad 
ve adil makamlar tarafından 
derhal tahkikat yapılmıııını em· 
rettigiul bildi rmle ve demiş· 
tir ki: 

- Komisyon tahk.lkata baş 
lamadan evel 20 şubat sabahı 
200 köylft Brod kaeaba11na 
gelmişler ve tevkif edilmiş olan 
şahısların hiçbir şuta tabi tu· 
tutmadan serbest bırakılmalarını 
htemfşlerdir. Köylüler k.aeaha· 
nın dıoında durdurulmuş ve 
kendilerine dağılmaları söylen. 
mloth. Fakat köylüler buna 
tabanca ateşi ile cevab vermtı, 

!erdir. Bunun üzerine nizam· 
nameler mucibince jandarma· 

lar da silahlarını istimal etmlf· 
lerdlr. Beş kişi ölmilş, üc kfı,t 
yaralanmıştır. 

Dıe işleri bakanı beyanalının 
sonunda tezahüratçılar1D bir 
dış işleri bakanlığı mMettlşlnin 
halk araeına karışarak halkı 

teekine çalışmaeıuı da intaç 
ettikleri ve vak'ınm çok çabuk 
bir eurette tenvir edileceğini 
ve suçlular hakkında kanuni 
tedbirler alınacağını bildir· 
mlştlr. 

Denizli Halk. 
evinde Konser 

Denlzll, 22 ( A.A ) - Bu 
akşam Balkevlnde Mllb orta 
mektebi muallimi Bay 1bean 
ve Denizli Ueesl musiki mual· 
lf ml Bayan Mübeccel tarafından 
bir konser verllmfş ve çok 

ılkıtlınmıotar. 

Berlfn 23 ( A.A ) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Almınya'nın VI yana Hflrl 

Von Papen'ln Berllode bulun· 
maıu Alman slyHi mehaflU ta · 
rafından gayet ehemmiyetli bir 
bAdlse olarak tel4kkl edilmek· 
tedlr. Vlyana'dakl sefaret ateşe · 

sinin siyasi polis tarafından 

BerUn'e davet edildiğine göre 

bu ay haemda musırrane şayi· 

alar dolaşmaktadır. VJyana'dakl 
sefaret ateşeel 30.6.9~{4 tarl· 
binde Alman bakanlık muavin· 

llğl dairesinde feci surette 31· 
dürülen Von Bosenln arkad•f 
olup ayni zamanda kendisi dı 
birçok günler tevkif edl!mied· 

Söyleudl~lne göre yıpıl" 
davete icabet etmekten lmtto• 
ederek ateşellk vazlfesf ode" 
istifa etmiştir. Almanya artl~ 
bir dava avdet etmemek niye• 
tinde olduğu ıöylenmettedlt· 
Vou Papen'ln malyyfltlnde~ 
memurun bu hareketi hıkk•O' 
da izahat vermek 1 çln çağırıl· 
mıe olması miimkflndnr. 

~~~~~~~-.... ·~~~~~-----
Moskova 'da Bir Resmi Kabul. 

Ruslarda lngiliz Nazırını 
Beklediklerini bildirdi··' 

Moskova 23 (A.A) - Ga· 
zereler Slr Con ~aymen'ln 

Moskova seyahati ihtimalleri 
hakkında İngiliz matbuatının 
yazılarını naklederek Sovyet 
hükumetinin noktıl nazırım 

fhtlva eden ynnl Rus teblf~inln 

Franea ve lngthere'de husule 
getirdiği mQeaid tesirleri mem · 
nunlyetle kaydetmektedirler. 

Moskova 2:~ ~A.A) - Fran· 
ea'nın Moskovn sefiri bay Alp· 

hınd dün akfam aefırette bir 

rnaml kabul tertlb etmiştir. 8-: 
resmi kabule Sovytt bok1idle~ 
Oyclerl bay Molotof, Lttvln" ' 
Voroşllof ve ecnebi sefaretler 

ti· erkanı ile matbuat mftmes• 
o· lerl ve Fransız sinemaları Ol 

rahhaeları iştirak etmhlerdlt· 

l.oudrıı, 23 (A.A) - B•b:. 
verildiğine göre Sovyet bOk I 
metl lnglllz uazmnın ziyıredll 

-· kabul etmekle bahtiyar ol• 
oıtll ğını, lnglllz kabinesine re• 

blldlrmiı,tlr 
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Buroava'da 
Maçlar 

Lig .Maçlarına Cuma __ ....... ._. __ _ 
Adayı::~zahıa:" Gelen Bir~.Sürü.ljKayık 

ve Gemilere inanmıyorlardı 

Cuma Gnnn Gftzel 
Bir Maç Yapıldı .. 

Cuma gilntı lzmlr Altnıorılu 
kulübfinün genç takımı Burna· 

va'ya gelerek Burn .. ahlırla 

bJr maç yıptı. Genç tıkım rak· 

-.iyeli olarak gelmişti. Altınordu 
blrJocl rakımının kuvvetli oyun· 

culanodın olan Arltı, ııaoter· 
forda oyoıyordu. Oyun Bay 

Songur'un idaresinde ve çok 

kalabalık bir 11eylrcl kütlesi 

öoiiodfl yapıldı 

Günü Başlandı. 
lzmirspor, Göztepe, Altay Takım

Jarı Galib Gelmişlerdir. 

Harbe karşı i}) ilm 
Solon'un doğduğu Salamln 

•dası Atlnahlarla MegareHler 

•raeında uzun seneler ~edld ve 

kanlı boğuşmalara seheb ol · 

duktan sonra en nihayet Me 
gırelllerln elinde kalmıştı. 

Bundan sonra bu adayı Je . 
tlrdad için Atf nalılarlD sarfot· 

tikleri payansız gayr;tler, akıt· 
tıklan kanlar, feda ettikler) 

canlar, hiçbir semere vereme· 

hlİf, Adeta Salamln sabtllerl 

Atloa ahalisine blaman, meş'um 
bir mukteJ kesilmişti. 

Artık Sılamln'lo istirdadı 
flkrto( ebediyen gömerek halkı 
beyhude ölümden, üz vatam 
nılhnet ve sefaletten kur tar 

lhak dü,1lnftlm0f ve bu f Jkrl 

hortlatacak herhangi bir ferde 

ldaoı cezBBı hazırlaomıştı. Sa 
lıoıln'e harb milteşebblelnlo 
derhal idam edHecrği ilan olun 

nıuştu. 

Halbuki Solon kendt vatanı 

olan gOzel Saldmfn'in düşman 

elinde kalmBEına 8818 rıza 
gOsteremlyor, y,.nf ve kahfr 
bir barble Jetlrdadına taraf tıır 

hulanuyordu. L4kf n f ikrlnf 

açıkça söylese idam edilecek, 

söylemese vicdan ı kemirilecek· 
ti. Blnaenolcyh, Jşl delfllğe 

vurmak, deJlrmlş gibi görfin· 
trıek yolunu tuttu. Bu suretle 
llôzlerlnhı bf r deli hezeyanı 
telAkkı edfleceğlnf ve idam 

edilemlyeceğlnl de düşündO. 

Delinin dehası 
Baıoo ahalfye Solon'uo de· 

lirdfğlnl tşıa ettirdi. Sonra 
başında yırtık ve kirli bir fes, 

•ırtında eııld, delf k · deşik bir 
elbise, boynunda bir Jple evin· 

den çıktı. Onu bu halde gören· 
ler, derakab etrafına Oşüştüler. 
Oou 6ııt6nde emirlerin ve 
llAnların yakaek: ecele okundu· 

~o bftyak bir taşın yanına 
~•dır dalga dalga takıb ettiler. 
Solon hu taşm Ozerlne çıklı. 
Salımln'f lstfrdad mef kılresine 
:•lr gayet müheyyiç ve ateşli 
lr hitabe Irat etti: 

k - Salamln'll olacağıma, keş · 
1 bir Atina'Jı olaydım. Zira, 

hu takdirde belki bu derece 

İçim yanmazdı. "fşte bir Ati 
0alı ki, Sılamfn'f kurtarmak 
Oereffne, onu unutmak ve 
00dan kaçmak zili etini terci b 

ettJ,, diye parmakla gösterllJr. 

Fakat bu kadar mustsrlb ve 
glryan olmazdım. 

ANADOLU -Günlük Siyasal Gazete 

Sahip Te Ba~yazganı 
Haydar Ra~dil ÔKTEM 

U111uıni • · 1 • neınyat Te yazı ış erı 

~ildilrü: Kemal Tallı KARACA 
•rebaııeııi: • 

lz · ı C 11nıır kinci Beyler sokal;ı 
' a]k: Fnkaııı binası içinde 

1·ef~graf: lımir •• A 'ADOLU 
e on: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAJTI: 
Yıllığı l200, Altı aylığı 700, Üç 
\'ah •ylıgı 500 .kuruotur. 

•nbcı memleketler için senelik 
a one ücreti 27 liradır. 

C lleryerdc 5 Kuruıtur. 
Gna g • 

eçınıı nüshalar 25 k:uruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

-7-
iller tam manasile gaf il avlan 

mış bulunuyorlardı. Maamaflh 

hAlı\ bu bir sflrQ kayık ve 

geminin adayı zahta gelmfş 

Atioalılarla dolu olduğuna 

ioanamıyecakları geldiği için 

~--~~~----~~~~~-
Spor kulOblerl araunda bazı 

sebeplerden evvelce çıkmış olan 
lhtll4f lt1r ortadan kalkmış ol · 
doğu için cuma günft Alsancak 
ve Ha1k ııabalarında llg mQı;a. 
bıkalarına devam ı·dflmlştlr. 

Fakat ey Atlna'lılar! Siz bu 

rezalet! kabul edecek f osanJar 

de~llslnlz. Haydi bizi bu hale 
eokmue olanlardan intikamımı· 

21 alalım, düşruanlarımızm elle · 
rinde meyu9ane ağlıyan gOzel 

Sılamln 't kurtaralım! 
Solon'uo ııözlerl Atlnalılara 

o kadar test r etti ki hep birden 

Salamlo'e harb istlyeoln lda:nı 
lıakkındakl kanunu feshettiler. 

gemilerinden birini leılkşafıı 

çıkardılıu. Bu gemi; Solon 

donanmasına pek ziyade yak· 
la,tJğı vakit, <lP.rb~l mueadere 

ve mürettebatı kısmen direklere 

kısmen de kürekltıre çekildi. 

Bu hareket, SoJon'un harbi 
kazonmok için tasarladığı plan· 

lardnn blrlocleloln latbllı.lne 

zemin hazırladı . Solfln; bu mü· 
retteluıtın yerine en ceaur ve 

Davanın güzelllğiııılrn isti fa 

de ederek Jzmlr'den dcı eplyce 

seyirci gelmişti Khışıyııka Kız 

mualllnı okulası fıcileri ile ıı 

İlk ruü~abakıt öğleden eve\ 

Şıırkepor- lımfrspor 8 takım· 
ları ara'lında idi. Bu müsaba

kaya Şarkspor'lular ~elınemlştl. 

f zmirııpor takımı rnrcınool ya 
parak bükmen galib tıayıldı. 

f kJnci milsahaka lzmirspor 

Şarkepor (A) takımları arHında 
idi. Gtızel bir oyundan tıonra 

Öğleden sonra 111ıt oodörtle 

Gôztepe-Türkııpor takımları kar· 

ıılaştılar. lJu yıl çok kunctll 

olan Tnrkeporlulırıo; Göıt~pe 

takımına hrıı ılıca~ı neticeye 

ehl'mmlyet verilmekte idi. 
Oyunun ilk zamaıılannd11 TGrk · 

sporlular; Göztf!pa kal.-eloe 

tehlikeli akınlar yaptılarea da 

gol yapmağa muvaffak ola· 
m11dılar. 

Hundan eonra Göztepc'Jiler 

tamamen hftkim :oynıyarak bir· 
btri ardıeıra dokuz gol yıph· 

lar, neticede 9 O gallb geldiler. 

Yeniden müsellı\h kuvvetler 
teşkil cyliyerek Salamln'J istir · 

dl\da karar verdiler. Soloo'u da 
başkumandan yaparak beelarına 

not okulası müdı1r, muallim 

bu maçı hmlraporlular 4 1 
g.&lh bitirdiler. 

geçlrdller. 

ve talf'beleıi dr. eryirciler ura 

ı'1oda hulunuyorlordı. Salu, tn 

temizdi. ~eb11oın eırafınıt otur 

m&k içfn snrıdalyder ıilzilııı!,, 

her iki kolcnin ynnına bayrak 

lımrnııla kulüplrrf o f lilınn!Rrı 
aoılmışlJ. Ç1:1p·c;ı·vre 11ı• yhcllnle 

dolu olıu !!ıthuya her lkl takım 

foraıalarllfl çıktılar. Oyun her 
iki tarafın karşılıklı akınlarl!e 

başladı. fzwlr'J!lerio yaptısı 
zorlu akınlar kayda drğer oyun 

baştan ha~a heyecın lclode geçti. 

-------
Günfin en heyecanlı mDea· 

bakası Altay • Buca t ... ımlan 

Gafletin akıbeti 
Tc~kll edilen hücum oloylen 

ile bir eOrü göoüllü kafilesinin 

başıoda, balıkçı kayıklarllo ve 

bir tane de 36 kürrkli kadırga 

ile Salamla sularına geçen 

Solon, adanın önlerinde gemi 

lerlne demfr attırdı. 

gol çıkarmalarına w4nl oluyor· 

du. Oyun, eı•yircilerfn alkışları 

ve misaf irll'r tuefine (yaşe) 

rn 1alaru., hltlrlldi. 

arımndıı oldu. 

1tk devn·de Buca'lıfar çok 

gü:ıı>I oynad ılar ve Ahay kale· 

tılne tehllkt 11 akıolar yaptılar. 

Fakat hlrlacl d~v·renln ortalı· 

nnda Ahay'Jılar ilk golft yap· 
mıya muvaffak oldular. 

llu Ao'.i ve :umulmadık mon· 
zoradan hayret ve t .. laşa dOşen 

Megerelll,,r, intizamsız, perişan 

bir halde elliblarına koşuş· 

tular. 

Sa ismin seferini teşvik ede . 
cek ve hattA bu tcfere taraf· 

gürbüz Atinıılılar yerlrştlrdi ve 

onlara: 11Snlamiu koyuna pek 
yakın olan lıur:uuun gerisine 

lhtlfa eyUyeH k, kelidieinfn 

şehrin arkesıodeld ovaya uııker 
çıknrıb M«·gsrelllerle ovndl\ 
harbe tutuştuğu vakit, körfeze 

glrert>k şehri zapt ,.e ovada 

harb etmekte otan Mr:garelUere 
geriden hilcam etmelerini ten · 

blh elti v~ bu f'nfrs lstlrdad 
pl!nı parlak bir eurette tatbik 

edilerek Salamin 'in istirdadı 

milmkün oldu. l\ltıgarelUt>r 

f'flndekl Attnalı c·elrler de der· 

hal errhest lıırakıldı lar. Solon 

burada kurtulue Ahldeııi maka 

mıoda bir zafer roabedl inşa 

ettirdi. 

Alt1Dor•1u genç takımı hunca 

gayretlerine ve iyi aolaşmıt bir 

vaziyette oynamasına rağmen 

Burnavalılara sıfıra karşı iki 

sayı ile galip geldllf r. 

Burnav11'd11 1100 gılnlerde bir 
rapor fııully~ti g6zo çarpıyor, 

Burnava'oın çok çalıttı~ı göıQ 

lüyor. Top aılanındakt intizam 
ve ıükıin çok gazel tl'mfn edl· 

Jlyor. KolfibOo saha mOdOril 

Bay Enver Ataca çok talışkan 

mütemadfy«"n afığı yukarı ko . 
şuyor ve seyfrctlerln eu kftçftk 

teferruatına kadar ber istekle · 

İkinci devrede Buc•'lılar da· 

he çok çalıştlloreı dı Altıy'h· 

ların daha tıç gol yıpmuını 

m4ui olamadılar. Bu denede 
Buca'lılar da tere! golGnft yap· 
tılar •e oyun 4 1 Alıay'ın g•· 
llbiyetlle blttntı oldu. 

tarlığım söyllyecek herhangi 

Atlc alı'nın ldom edllcceğt hak

kındaki kanundan sonra, artık, 

bele bu kadar çabuk bir hücu 
ma maruz kalacaklarını bat1r 

ve hayale getlrmfyen Mr:gare· 
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Sonu var -

Ilakemtn Ahınordu genç ta 
kımJ afeyhlııe verdfğl bir p~ · 

nahıyı da Burnavalılar çeke· 

medller. Genç &akım for hal · 

tmın ve bilhassa Adil'in yaptığı 
çok gilzel akınlar Bornna mfi· 

daftıası tarafındın bslliyor ve 

Tftrkçe kartılıklar 

rint yapıyor. 

Gençleri tt'bılk eder ve mu · 

vaffok ıyetler dileriz. 

Fcder~ lf'şkllAtına tekrar gir 

mek i tiyeu Burnavalılar yarın 

rcamen mınıaka beyeıine mü 
racaat edeceklerdir. 

Tilrkçe karşılıklar 

Oy•anun ııon dakikalarında 

Bucaspor kulı1bü oyuncuları 

gene tehlikdi akınlAr yıpmıya 

muuffak oldular, fakat gol 
çık arıı madı lar. 

Halk eabasında t!Hl onda 

- J,ütff'n çeviriniz -
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mao.) J 3. türe, 14. türOk, 15. 
tftzük, l 6. yaeak, 17. yaeak, 18. 
yol, 19. yosun, yosun, 20. yön: 

Nizama koymak, - tutuzmak. 

rizama tatbik etmek, - tü · 

remek. 
Nizamı harb, 

Nizamname, 

tflzQIOk. 
Nfzameızhk, 

dfizenıılzllk. 

yaHl, yaeav. 

1. salım, 2. 

1. başsızlık, 2. 

Nizam vermek, - 1. usmak, 

2. yasamak, 3. yöntemlemek, 4. 
yusmak. 

1izam Qzere, - onat. 

Nokean, - ]. ağman, 2. alık, 

:3. azalma, 4. azlı lr, 5. çarkıt, 6. 
çem, 7. eksik, 8. eksiklik, 9. 
eksfme, 10. eksilme, 11. eksik, 

12. sedlk, eksik gedik, 13. ka 

dık, 14. kalık, 15. koğuz, 16. 

küdük, 17, ealkı, 18. seklem, 19. 
teltik, 20. teltük, 21. yalo, 22. 

yelö, 23. yokluk. 

Noksanlı, 1. ekelkli, 2. 

kınçır, B. kır181, 4. teltikli. 
Toksan olmak, noksan gelmelc, 

1. eksilmek. 
Noksansız, J. biltüo, 2. 

eynlkef z, 3. ekıılkafz, •.t. cksük· 

ıüz, 5. teltlkeiz. 
Nokta, - ı. ben, benek, (le· 

ke, nişan, alamet man.) 2. bitir· 

glç (cümle ıonundaki n<>kta Işı · 
retleri mın.) 3. çekik (tenkit, 

nokta işaretleri man.) 4. çekim, 

S. dıka (ufak leke mao.) 6. durak 

(mekAo, mevki man.) 7. tam, 8. 

türtük, 9. yer. 

Notılımık - çekmek. 

Noktal nazar - bakım. 

Noktai telilıl - Çat. 

Not (etmek) - bllgllemek. 

Nota (muetldde) - ayalgu. 

Nöbet - l. beklenti (nöbet 

beklenen yer man.) gez, gtz, (def• 

man. 3. gezek, 4. gezik, 5. glzlk 

6. kez, klz, 7 . .kezek, 8. sıra, 9. 
eıtma, (sıtma nöbeti mao.) 10. 
turgara, 1 ı. yol. 

Nöbet beklemek, kadarmak. 

Nöbetçi, 1. - bek, bekçi, 2. 

gözcü. 3. keşik, 4. keıl kçe, ke· 
şikçc, 5. tOnnek, (gece nöbetçi 

man) 

Nöbetle, eırı ile. 
Nöbete binmek, blogeemek. 

Nöbet, klştk kişt. 

Nör88teolk (nevraetenlk) - 1. 
eılrf kll, 2. eıkldkll, 3. si of rli. 

Nuha (nüha), - l. ak ilik, 

2. çınbır, 3. tuk, 4. özek. 
Nuhas, - l . bakır, 2, mıı . 

Nuhaej renk, eır. 

Nubost!t, - 1. kutııuzluk, 2. 

uğursuzluk. 

Nuhusetli, -- 1. kutsuz, 2. 

uğorsoz, 3. yarımlZ. 

Nur, - 1. aydın, 2. aydınlık, 

3. ışık, 4. patıltl, parlaklık, 5. 

yahtu, 6. yakıt, 7. yahmk, 8. 

yuık!ık, 9 yaruk, 1 O. yırokluk. 
NuraDi - l. aydın, 2. carık, 

parlak, 4. yarkm. 

Norlındımı, 1. .aydmlatın, ~. 

katlatan, 3. yarutgao. 

N ueret yardım 

Nuarr.t r.tmek, - 1. arka kıl· 

mık, 2. arka, nrmek, 3. barun· 

mık, 4. yardım etmek, 5. yardım 

vermek. 

Nezahet - 1. ığrılık, arımı, 
(iç temlzltğl hak.kmda) 3. örük· 
lük, 4. ıılllUk 

Nezaket - 1. tha, l. incelik 

Nezaketsiz - 1. kaba, kaba 

Hba 2. sareığ, 3. yobaz 

Nezare.t - 1. aerama, (himaye 

mıu.) 2. bağım, 3. l>ıgıo. 4. 

bakım, 5. bakış, bJklPa, 6. gör 

me, 7. gözetme, (htmaye ve in

tizar man.) 8. yoklama ( tdtlt 
ve muayene man.) 

Nezaret etmek, - 1. ıeramak 
ı 

2. bakmak. 3. görmek, '1. gözet· 
mek, (himaye man ) fi. ıeramık, 
(himaye man.) 6. kad .. rmak, 7. 

kararmak, 8. kaygolanmık, (hl 
maye mao.) kl\zetmek, 10 yolda . 
mık. 

Nezf, kanama, kan gitme. 

Nezih, - l. arı, 2. sili, 3. 
ellik 4. ıftzük, 

Nezle, - l. burun akma11, 2. 
duma, :l. dumağ, 4. dunıattı, 5. 
dumağı, 6. dumağu, 7. dumay, 8. 

engl, 9. engio, J O f ngl, l 1. f ugio 

12. inme, 13. ke1kek1 14. aang· 
ragı, 15. eatık, t 6. uı;guk, 

Nezlel Sadriye, - 1. göğüı in· 
meei, 2. palgam, 3. yelpik. 

Ner.r, (N,.zlr) - 1. al, 2. alt, 
~. bile 4. blrg.,, 5. can, 6. llley 

7. kae, 8. kat, 9. kıt, 10 ııınar, 
l 1. tapu, 12. yan. 

Ntzdln<le, - l. barıdı, 2. ka· 
tında, 3. kıtında, 4. kıyında, 5. 
yanında. 

Nısf (Nıeıf) t. - beldem, böl· 
dem, 2. buçuk, 3. keltey, (bir 

çiftin teki man da) 4. kııımtal, 

5. orta, 6. aanar (bir çl!tln teki 

mau. dı) 7. sınar 8. utrı, 9. 
yarı, 10. yarım. 

Nıef ülleyl, - J. dtlu buçu~u, 
2. dün yarısı, 3. gece yarııı. 

Nıefönnebar, gOn oıtosı, gGn· 
düz ortası. 

Nısıf yevmiye, - l. tfteçlllk, 
2. yarım gilndehk. 

N ıs( lyet üzre - yırı yarıy• 
Nhl• - 1. çu, 2. çat, 3. ha1· 

kırma, 4. eelf'o, 5. ıı~s, 6. edrea 

(barb nldtt81 mao ) 

Nida etmek - l. t 1ğırmak, 
~. Lenlamak, 3. çoğırmak, ~. bay· 

kırmak, 5. lnlımalı:, ILdım•kı 

kışkumak, 6. seelenmek, 7. ıct 

vermek, 9. uodamık, 10. Ond~ 
mek, üo etmek 

Nifak - 1. bozueukluk, 2. 

höHUı:, 3. dedikodu, dedikoducu· 
lok, 4. geçimııizllk, 5. lklyftı· 

IOlük 

Nifak eokmık - 1. uı bos· 
mılr, 2. keflemek 

Nigah, nlgeh - bılı:ıt bakma 
Nlgehbın - 1. aır1goca, 2. 

bakan, 3. bakoı, 4. bekçi, 5. 

eelrıı:eylci, 6. gözcO, 7. gösetlcl, 

8. lı:oruc, koruyucu, 9. kOdetçl 

Nihal - ] . Cı•gın, 2. çıtanık, 
3. çitti, 4. dal, 5. f ldan, 6. ıGr· 

gilo, 7. ~·•g•I 8. ~ı•gın, 9. tıTkı, 
10. tal 

Nlhall - l. altlık, 2. güoce, 
3. rabak altı 

Nihan - 1. gizli, 2. 11klı, gılb 
Nlhani - 1. gizlice, 2. örtftn, 

3. eakhcı 

Nihan olmak - 1. dauulmak, 

2. tutunmak, 3. yoklamak, '· 
yokamak 
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Millet 
Mektehleri .. 

-----+·•·---
- Başı 1 inci sahifede 

tır. A kurslarında kıraat, lmlll 
ve hesabtan, B kurslarında da 

kıraat tahrir, Lesab, sağlık b ı. 
ı:lel, yurd bilgisi derelerinden 

yapılacak ve lmtlbon evrakı; 

şabadetnımelere lllştlrllecektfr. 

İmtihanların ciddiyetle yapıl · 
maeı ve yazdırılacak ibarelerin 

lml4 kaidelerini ihtiva etrneslne 
dikkat edilecektir. 

A kurslarında azami on yan· 
lışı görfilenlere şehadetname 

verilebilecektir. imtihanlar kurs 
moalJlml ile mekteb başmoalll· 

mi tarafından yapılacaktır. Bir 
muılllmll köy mekteblednde 

yalnız kurs muallimi imtihanı 
yapacakhr. 

İmtihan neticeleri; merkez 
mekteblerl en çok onbeş gün 

içinde ma1rif müdftrlOğGne bil· 
dlreceklerdlr. 

Geç açılmış derehanelerde 

bulunanlar okonıağa feteklf 
lııeler tedrleat azami nlean BO· 

nuna kadar devam eıtirlleblle . 

cektlr. Bu gibi dershaneler için 

maarif müdürlüğüne malumat 
veri lecek.tlr. 

~~~~~---~~~~~-
Göz tepe - Türkepor B takımları 
maçında Gôztepe takımı 5·1 
g11Ub geldi. 

Altay · Boca B. takımları 
maçında da Altay'Jılar O • 6 
galtb geldiler. 

Gayri federe lulüblerden 
Toran -~ 9 Eylul takımları da 
karşılaştılar ve neticede 3 - 3 
berabere kaldıltr. 

Eşrefpaşa · Tepecik Türkyur· 
do takımları arasındaki maçta 
Eırefpaşa'blar 3 . 4 galibiyeti 
kazandılar. 

Kurultay 
Başkanı G. Ka
zım Balıkesir'de .. 

••••• 
Başı 1 inci yüzde 

Kurultay başkan bundan 
sonra istHyona lamlı ve An· 
kara'yı hareket etmlıtlr. Harı· 
retli bir surette uğurlanmıştır. 

General Kazım özalp 
Akhisar Is tas yonunda. 

- Akbf;ar,i( Gecikmiştir ) -

3dyftk Ulus Kurultayı baekanı 
General Kazım Ôzalp'ın Ak· 
hisar tarildle Bahkeslr'e geçe· 
ceğl ıehlrde doyulur doyulmaz 
bftUln Akhisar halkı mllll savaı 
gftnlerJndenberl tanıdıkları 11· 

yın ha .kanı teşyi için lııt&1yona 
toplanmıelardı, herkes trenin 
gelmesini dört gözle bekliyor· 
lardı, Kaymakam, belediye baş · 
kanı, bOkumet erkanı, bando 
ve muhtelif teeekkftller blr~r 
mnkl 1 egal etmlelerdL 

Tren tam onblr buçukta 
gelmiş, dormueıo. C. H. F. 
bandosu çalıyor n bet taraf tan 
(Yaea) seelerl işitiliyordu, Sayın 
mleaf frf mlz alkışlar arasında 
trenden indiler. Kendilerini 
uğorlamağa geJenll"rln hatırla · 
rını sordular. Kaza hakkında 

kaymakam Bay Cnfd •e bele· 
dJye başkanı Bay Nüzhet Iıık'ın 
verdiği izahatı dlnllyerek btr 
gOn hoıoei eorette Akhisar'• 
geleceklerini vadettiler. 

Aziz mfaaffrfmfı herkeılo 
ayrı ayrı elini sıktakdan sonra 
hoıost vagonuna blodJler ve 
halkın alkıtlırı arasında tren 
Bahkeslr'e mOtevecclhen hare· 
ket etti. 

idare Heyetinde 
Vfltyet idare heyeti dan 

öğleden ıonra nll munlnı:Bay 
Sedat Erlm'ln batkanbğında 
toplıamıe, suçlu bası memur· 

lırın tahkikat evrıkuu tetkik 

etmiştir. 

Italya ve 
Habeşistan .. 

• •••• 
- Başı l inci yazde 

ile hareket edecektir. 
General Grazlyant İtalyan gene· 
rallerlnln en genci ve ençok 
nlıana eahlb olanıdır. Trablas· 
gırb'dı bulunmuş Sazzan hare-

ketlerini idare etmlı Ye Kutra 
vıhuını zaptetmlıtlr. General 

gitmeden evvel İtalyan velJabtı 

tarafından ıel&mlınmıştır. 

Roma, 22 (A.A) - Japonya

nın Roma bftyftk elçisi Royter 

ıjanıı muhabirine, İtalya ile 

harp hıllode Japonya'oın Ha· 

beıfıtan'a herhangi bir ıurette 

yırdım etmesinin mevı:uuhahı 

olmadığını söylemlıtlr. 

Meslna, 23 ( A. A) - Şimali 

Afdkı'ya gitmek iizere burada 

toplanmıı olan askeri kıtaatın 

Habeıhtın'a hareketi mfinUe· 

betile bılyftk tezahilrat olmuştur. 

Borsa 
••••• 

Borl!ada dilnkil üzüm, incir, 
zeytinyağı ve zahire satışları 

aoağıdakf eeldldedlr: 

ftzftm Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

229 Kooperatif 12 16 25 
20 O. Alyotl 14 l:i 
11 Mutı. o. &it 14 375 1-1 375 
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Zeytinyağı Satışları 

.Kilo gr. 
15500 Moh. alacı 2:l 50 26 

Zahire Satışlan 
Ç. Ciosl K. S. K. S. 

2562 Buğday 4 20 4 75 
200 Susam 10 75 10 75 

1220 ~ılamot 2 30 ' 50 
124 pamuk 46 4:7 

Paris'te Türk 
inkılabı Hakkın

da Bir Konferans 
bondı, Tdrklye hMkkıoda mil · 
nakaşalı bir k:onferane vermlt 
tir. Dinleyiciler konferanı aa· 
)onunu hıncıhınç doldormuı 

Ye blrçek kimseler yer bula· 
mamı,tır. 

Konferans ba,lamadan !etik· 
IAl marıı çalınmış ve ayakta 
dinlenmiştir. Bundan sonra 
hayın Vandenberg konferansına 
baılıyarık Türk inkılabının 

esaslarını, kazançlarını vakıfane 

bir surette anlattı ve çok al · 
kışlandı. Uerkes •r. konsolosu · 
muz bay Firuz Kcıılm hatibi 
tebrik ettiler. 

Par le Oulveraheef ade yeni 
lhdH edilmiş olım elüd Türk 
merkeozlnlo har.ırladığı koofe . 
ranelar Sorhonds pazartesi baş 

lıyocaktır. Konferaoeto Parla 
büyük dçlmlz bay Suıtd da söz 
alacaktır. 

Işıklar Köyünde 
Muhtar Seçinıi 

Burnava, (Husuei) - Oba 
köylerinde Işıklar köyünün mub 
tar seçimi cum:ı gilnii Buroava 
fırka bakanı Bay Cemal ile 
Oyelerden Bay IlO!nQ Ataca'oao 
önlerinde yapıldı . 

Sabah 11 de başlıyan 

seçim akıam saat 1 ~ e kadar 
sürdü ve seçime köyün Bayan . 
ları da iştirak ederek r~ylerlot 

kollandılar. Ayırma sonunda 
muhtarlığa 216 reyle Bay Şemei 
Oyellklere de Baylardan ibra· 
him, Asım, Ômer, Çadıroğlu 
Mostıfa, Halil ve Ahmed seçil· 
dller. 

Seçim sonunda Bay Hfisnü 
Ataca biltftn fırkalılara bir söy· 
levde bulundu ve köylillerlmlzle 
konoımalar yapıldı. 

Doktor 

Zekai Tarakçı 
Dahiliye MOtehassısı 

İkinci Beyler eokak No. 45 Beyler Hamamı karşmnda .. 
Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

TELEFON: 3806 

İzmir Milli emlak m'1d0rl6ğftnden: 
Dörtyüz lira muhammen kıymetli Turao'da Mehmed tersıll 

sinde muhafızı altında bulunan Seyf iderya tekoeslle yeddlerol 
olarak Hallmağa çarşasında Eyyüb Cemal atölyesindeki meYCll 
motöril 28 ·2' 935 perşembe günü saat 14 de lzmlr'de wll 
emllk artırma ve eksiltme koml@yonunda eatılacakllr. Tallplerf 
o eaalle milli emlıik mftdürlügüne mft rııcaatları. 414 

İzmir Mlllt emlik mildftrlilğftoden: 
Otuz bet lira muhammen kıymetli Kızılçollo'da cephane dep 

sonda toplanmıı olan ıırada eeya ile 1850 lira muhammen kı 

metil g.,ne Kızılçollo'da cephane depoeondakl tabakhanede mevcu 
makine aletleri 2 ·3· 935 comarteıi gtlnü saat 14. de u.ahatllnd 
pt-oln para ile eatalacaktır. Tallplerln o saatte mahallinde haz• 
bulunmaları. . 4 73 

İnhisarlar umom mOdürlü Bergama sulh hukuk Mnbk 
ğ6nden: (568) meelnden: 57·1 

1 - Urlada yapılacak 16507 Bergama orman idaresi n• 
Ura 84 kuroo bedeli keşif 11 mma hazine vekili avukat b• 
yaprak tutan ambarı kapalı h1k tarafından bergamanın te~ 
zarf usullle ekelltmfye konul · 
muştur. • kedere köyOnden aslan of k 

sının hafsa mahallesinden sadı 2 - Elulhme oartnamesl ve 
projeleri s:J kuruş mukabilinde oğlu mebmet ve kara nıueuı~ 
clbalide levazım ve Mb. şubeat oğla lsmall aleyhlerine devle 
Nallı mohıtsiplfğindr.u •e lnhl ormanlarında ağaç k.cemekte 
earlar İzmir başmtldOrlOğünden mütevellit 79 lira tazminat d• 
alınacaktır. vaııının muhakemeelnde be 

3 - Ekeiltme 13 Mart 9:l5 iki milddeialeyhe g6aterlle 
tarihine mQeadif Çarşamba güoü mahallere tebligat gönderlldll 
saat lö de Cibalide alım satım ve holuuamadığı kaydlle tad 
komisyonunda icra edilecektir. edtlmle olmakla muhakemeo 

4 - Tek.Uf mektupları ka· 8 4 935 pıızarteelye talikine k•· 
Dundaki hükumlere göre yukarı· rar verilmiştir. Mahkeme gO 
da tayin edilen gQn ve saatten nftnde gelmedikleri veyı b 
bir eaat evveline kadar komla · 

vekil g6ndermedlklerl takdird1 

yon reisine makbuz mukabilinde 
verUmelidir. gıyaben muhakemeye de•adl 

5 - Eksiltme eırtnameelnln 
mahsus maddesinde yazılı şeraiti 
haf z olanlar arasında yapılı· 
caktır. 

6 - Talip olanların % '/,5 
moHkkat gOvenme parası olan 
1238 Ura ile birlikte mdra· 
caatları. 24 28 5 9 

olunacağı tebligat makam•°' 
kaim olmak Qzere UAn olonot· 

İzmir lkluci icra memurlO' 
ğondın: 559 

Gaziler mahallesinin keoıet 
caddesinde eski 197 yeni t95 

................................................................................................ no. la ve 209 no. tajla dakU" 
lzmlr sulh hukuk hAkimltğiO" 
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Nihayet - 1. aktık, 2. didik, 
3. bitim, 4. son. 5. son uç (ne· 
tice mao.) 6. sonunda, 7. tekil, 
8. uç, 9. urk 

Nihayet bulmak - 1. bitmek, 
ıona ermek, aooa varmak, 3. Ul· 
kenmek, 4.. acukmak. 

Nihayete erdirmek - 1 bitir· 
mek, 2. itilmek, 3. ıona erdir· 
mek. 4. tilketmek, 5. yogosmak. 

Nihayete kadar - Taketl. 
Nihayeteiz - 1. ayok, 2. bit· 

mez, bitmez tftkenmez, 3. sonsuı 
4. ucu bacağı yok, uçsuz buçak· 
sız, 5. uçsuz. 

NJhayetilnnlhaye - 1. çok çok 
2. en !on, 3. olsa olsa, 4:. pek 
pek. 

Nlkib - 1. evlenme, 2. ge· 
rekelllk, 3. kişlllk alma, 4. tiş· 
lenme. 

Nikah - 1 bürgO, 2. blkö· 
nOşk, 3. duvak (gelin yOzGne 
örtülen nikah man.) 4. gözündO· 
rük, 5. közenek, 6. örtO, 7. peçe 
8. pfırgll, 9. sırtmak, sıtgoç, 10. 
yaşguç, 11. yaşkıç, 12. yaımak. 
13. yOzHlk, 14. yoz ôrtüsO. 

Nikbet, (Nekbet) - 1. dilşkiln· 
tok, 2. kutsuzluk, 3. onmadıkhk, 
unmadıkhk. 

Nikrla - 1. damla, 2. el tft· 

meal, ayak elşmetıl, 3. kamçağı, 
4. kamçığu, 5. şf ı, ıltklnllk, ıleme. 

Nikil bet - iyi kauı. 
NllgO.o - gôlçftl. 
Nih1f er - tamgoyun. 

Nim - 1. bellem, böllem, 2. 
buçuk, 3. yarı, 4. yırım. 

Nlmberrak - l. donuk, donuk, 
2. kôrsen, kôrsenk, (Gayrlıeftaf 

Tdrkçe Karşılıklar 

man.). 
Nlmkdıade - yan açık. 
Nlmmcırde 1. 5Ulstdk, 2. 

yarı ôlQ. 
Nf mmuzUm Alıca kıranlık. 

Nimet - 1. etköltık, 2. iyilik 
3. gOnGç, 4. lrlnç, erinç, 5. kın· 

nık, 6. k:lrtl dirlik, 7. aargut. 
Ntaa (mtıfret manıslle) - 1. 

baea, 2. bllke, blyke (hanım mın.) 
3. leler, ltller, 4. kadın, 5. kan
cık, (dltl man.) 6. karı, 7. uragut, 
uravot. 

Nisan - 1. kırpn, 2. eayaa. 
~laar - 1. dığıtmı, 2. 11çı, 3. 

uçma, 4. serpme. 
Nlear etmek - 1. dağıtmak, 2. 

epelemek, 3. lğmek, 4. 11çmak, 

5. eerpmek. 
Nlsbet - 1. acık, ( rağmen 

man.) 2. kerç (rağmen man.) 3. 
oran (proportlon man.) 4. tının· 
lık (tenı84b man.) 

Nlsbet etmek. - 1. oranlamak:, 
2. ölçenmek. 

Niebetll - l. oranlı, 2. ta· 
mın (miltenaslb man.) 

Nitıbet bermek - 1. ıyaımak, 
2. kerçetmek 

NJebeten - 1. bak•, 2. göre 
Nlnan - kadınlu 

Nisyan - 1. onulma, 2. unu· 
toı, 3. tı!:utaalık 

Nloın (evlenme vadi mın.) 

1. dakı, 2. dakını, 3. dutu, '· 
inandık, 5. takı, 6. tuta, 7. 
ynuk 

Nleanlınmak - ı. benlenmek, 
2. cereımek 

Nlpnh - t. ııözlO, 2. tekGllG, 
3. tevktıl, 4ı. tevkdr, 5. tnkdrUl 
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-------------------------------------------------------6. yavuklu 

Nlıan merasimi - g~rO. 

Nlıın (alamet, learet man,) 
1. an, (tarlalar arasına konan 
lıaretler man.) 2. annık, 3. baysa 
(madalya mın.) 4. bel, 5. bege, 
6. belgi, 7. belg6, 8. belldk, 9. 
bilgilik, 10 bllga, 11. bllgGrme, 
12. damga (markı, alameti farika 
man.) 13. em, 14. en, 15. engez, 
16. em, 17 im (mdlklyet alAmetl 
Ye el işareti mın.) 18. Irk 19. 
ini, 20 kertik, 21. kötk6z, 22. 
pelelek, 23. pelek, 24. pelgl, 25. 
ıılık, 26. sayan, 27. eoreğ, 28. 
tımga, 29. ola, 30. uema. 

Nlıan koymak - 1. enemek, 
2. enlmek, 3. enmek, !i. en vur· 
mak, 5. lnemek, 6. inlemek, 7. 
kertmek, 8. ean etmek. 

Nleaucı - damgacı, tamgacı. 

Nlıane - 1. babak, 2. belgi, 
3. bellik, 4. in, 5. kılın. 

Nfeanef muhabbet - söyGıç· 
Nlıan (hedef man) - 1. amaç, 

2. belgl, 3. botı, 4. mede, 5. 
tuı, 6. toegül 

Nlıan almak - 1. gl\zlemek:, 
2. kezlemek, 3. kôeletmek, 4. 
mezgllenmek, 5. ıfğelemek, 6. 
tıplamak, 7. temnemek, 8. toı· 

gullamak 

Nleın atmık - tanmatmak 
Nlean yert - 1. amaçhk, 2. 

gez, 3. kat.ak 
Nlıancı - 1. allCJ, 2. mer· 

gemci, mergeo 

Nloanglh - 1. amaç, 2. arda, 
3. bakınacak, 4. llgO, 5. meder, 
6. pota 

Nftatıta - 1. ket, 2. un öıQ 

Niyaz - 1. calınç, 2. dilek, 
3. kotan, 4. ötük, 5. fttOa, fttnd 

ütOne, 6. yakarma, yakarıı, 7. 
yalvarma, yalvarıe, 8. yoluğ (kur· 
mao man. da). 

Niyaz etmek - 1. hfileremek, 
2. dilemek, 3. kolamık, 4. kol. 
mık, 5. ökünmek, 6. ötflnmek, 
7. pazırmak:, 8. sftzGlmek, 9. ya· 
kırmak, 10. yılmınmak, 11. yal· 
varmak. 

Nt yaz Ur · meni - ı. ötQkilçl 
2. yal'8ran, 3. yalvarıcı. 

NJyazklrane - yalvararak. 
Niyet - 1. çola (arza man.) 

2. ırk ((fal man.) 3. karm•, 4.. 
orağ, 5. sağış, 6. eanı, 7. aanağa 
8. suyun, 9. uğur, 10. uy. 

Nlyaı etmek - 1. anılmak, 2. 
kezemek, 3. kurmak, 4. oğra· 

mık, 5. ölçümlenmek, 6. yasan· 
lamak, 7. yönelmek. 

Nlyze - 1. cıda, 2. kargı, 3. 
e1tpkun, 4.. sGngO, 5. süoQ. 

Niza - 1. heflren, 2. çam, 3. 
sapkun, 4. süngO, 5. eQnQ. 

Niza - l. beGren, 2. çam, 3. 
çeklı, 4. çeldeme, 5. çitil, 6. dft· 
rüeme, 7. kargış, 8. kargaıa, 9. 
kavga, 10. kıya, 11. kerlş, 12. 
talan, 13. talaı, 14.. tartış, 15. 
tav, 16. taldıo, 17. toruş, 18. 
totuıma 19. tQmek, 20. açaş, 21. 

yomuema. 
Nlzacı - 1. dövflşçO, döğdşçü, 

2. kavgacı, 3. kmıbu, 4. kırışçak, 
5. yanaz. 

Nizam - 1. coeak, (kaide, 
&det man.) 2. çekim, 3. dizeme, 
4. dtzgf, 5. dizi, 6. dOzea, 7. 
dOzgOa, 8. dGzilk, 9. örek, ilrek 10. 

den çıkan 93(-2835 no. lı fe 
24·12·93' tarihli IUlm mucl· 

hince eoyuun lzalealne kırt' 
verilmiştir. Tarihi ll&adan ıtl· 
haren gün müddetle mezkı1' 
dükkanın mftlklyetl lçlo açı~ 
arltırmıya çıkarılmııtır. TıJIP 
olanlann kıymeti takdlrlyesiolll 

yftzde yedi buçuğu nlsbetlodl 
pey akçesi nya milli bankao•11 

teminat mektubu vermeleri ~ 
arttırma 25.3.y35 tarihine oıO· 

sadlf pazarteıl gQnü saat 11 d1 

lzmlr ikinci icra dalresind" 

yapılacaktır. Talipler bu buııo· 
ıun daireye talik olanan açı~ 
arttırma şartnamealnl 23·3 9S6 
tarihinden itibaren okuyabt11rl'1' 

Bu gayri menkul Ozertnde 
her ae euretle olataa olsun bit 

hak talebinde bulunanlar reeoıi 
nealklerlle birlikte fzmlr lkllJci 
icra memurluğuna 20 gftn zıt• 
fında mflracaat etmeleri ttzılO' 
dır. Bu mtıddet zarfında oıO 
racaat etmeleri aksi halde b•~· 
ları tapu slclllDcc 'tlahiDJ ol· 

bJ' madıkça paylaşmadan hariç 

rakılıcaklardır. Ve tayin k•''' 
nan gOnde ve zamanda arıut' 
mı bedeli gayri menkolOO 
yOzde yetmle beelnl bulmadı~' 
takdirde en son artttranın ııab· 
hüdd baki kalmak ilıere artııf" 
mının 15 gftn daha teOldft 

edilmek soretlle 10 4·935 t•,t~ 
hine mflaadlf çarşamba gilO 

eaat 11 de yapılac.ık tbıled~ 
en çok arttırana ihale edlleC":,, 
ve mGıterlden yalnız yAı 
1 ki buçuk nlsbetlnde del1All1e 
resmi abnıcağı n talipleri~ 
ikinci icra dairesine 935.16,t 

no. lı dosyaya mftrıcaat etDJete 

illa olunur. 



Yazan: Conl Bohan 
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a D ' Emlak ve Eytam Bankasından : 
Umumi Haıırpte Tuırküye E;~·/"Aı k • d

1
M••ki. r•nı No. D•p••••• r.ı. 

a o a c 5' lS.. n n e o a ~o a l!llDCB mes il ye mah.,karakol sokağı 3 Ev 550 de o fil g O 0 ~ g;;;u ;;;;;JJ ~ iiaJ - U 413 Cedit meh. Dündar sokak 7 ,, 200 

--------------==-----liiiiiiiiiiii---------:-:-:--------ı 599 Bornava nahiyesi yıkık minare me\'kil 28 :. 700 

1 
Tefrika numarası.34 642 4 Dncü sultaniye mah. eşrefpaşa sokağı 48 evin S 8 payı 30 

_ 644: 3 üncü ,, ,, komiser mahmul ,, 21 2 ... _ " ve avlunun 2·i payı .. 

R ı k 
• d h• d 650 Dayı emir meh. dayı emir sokak 12 Arsa 5 

işar ''Benim mem e etım e, iZ ag'wi'. 651 " " yeldeğlrment " 102 ,, 7 
652 ., ,, dayı emir ,, 6 

ları hı·ıe su kuvvetile eritiriz.,, dedi. 667 
Birinci eulıanlye haYai gç. 

22
·
1 •raanı: yarm 

1

~ 677 Orhanlye mahallesi yoknşbaşı sokağı 19 13 evin 64 256 payı 40 

eski NO· 
l 
3 

26 
42 

2 3 25 
12 

102 .. 
6 

Ctosl 

~~~--~~~----~--~----~---
ko yord a. Godyan muharebede bahşettiği en büyük slllihın 80 

706 Alsancak mes'udlye mah. zambak. ,. 18 Ev 650 
712 Kestelll mehaHeel kahraman sokak 2" 22 

Konuşurken büUin hltab 
ediyor ve hepsinden bir tasdik 
beklediğini ifade eder blı' Taziyet 
alarak herkesi mQklllemeye 
kanştırmış oluyordu. Çok ko· 
ııuşoıuyor, fakat söylediği şey· 
lerde dalma iyi bir hisse ter· 
tibnan olnyordo. Anlatışı gayet 
tatlı idi. Ayni zamanda da 
&özlerinden uakte ve ne11'e 

taşıyordu. Bir iki defa MuleD· 

dorfla konuştu, Rhar . dikkat 
etti. 

Blenkıro'nun dedJğl gibi hı· 
klkatea honJar istenilen yere 
aevkedUebfllilerdl. Rl11ar haya· 
tanda böylesine şimdiye kadar 
rastlamamıştı. Şehrin bertarafıoı 
Bledkıron'la dolaştı tar. Bertarafa 
girip çıkıyor ve doğrudan doğ· 
ruyı kendi dillerini konuşu· 

Yorlardı. (JçiincO gece sırtların· 

da gdzel birer elbise ve başla· 
rında hlrer şapka oldoğo halde 

Muleodurfa akşam yemeğine 
gittiler. 

Blen Karonun Rişr'ın getir· 
dfğl elbiae adetıl kendi öJçüeO 
üzerine ve kendi terzisi tara· 
fmdan yapılmış gibi vGcoduno 
gayet oygoo gelmişti. 

General Lfınan ve sefir Me· 
terlç "Kayser., 1 istikbal etmek 

ffzere Nfe'e~~tmlşlerdJ. Kayser; 
ho cepheyi tef tl~e çıkmıştı. Bu 
sebeple 0 Molendorf,, lııtanbulda 
bulanan Alman'ların en bilyük 

tiltbellsl idi. Kendisi şahsen za· 

ylf, tllkf &orallı, akıllı. fakat 

son derecede Antika bir adam· 

dı, Ne Alman'Jar ve ne de 

TOrl'lerle bir samfmlyetJhavası 
içinde holonoyordo. 

Her ikisini dti bOyOk bir 
nezaketle kabul etli. Fakat 

Bişar odadan içeri glrdJ. 

MOkıilemenln cereyan tarzın· 
dan bu iki zatlD yekdlğedol 
sevdiklerini ilhe m eder bir eser 
göremedi. Eover'Je bir aıkeda~ · 
lak etmeyi Rfşu aklından lıUe 
geçirmiyor. Şftphe yok ki, o kuv· 
l'etU, parlak, efyah gözlerin va· 
tandaşları ademe götürmek lçfo 
hnkan aradığı bir zamanda k~n· 
dlııine muhatap olmasım Rlşar 
arzu edemezdi. Fakat ne olursa 
0 1enn bu adam sebhar bir tesire 

n:ıallktl. Rf~ar; yemekte daha 
ziyade serbestlemlştl. Çiinkü 
bir defa Almanca konuşnyor ve 

ha ınretle de Bfookirona da 
tercllmanlık yapabfllyordn. İkin · 
elsi lam manaııll@ ıükftnetf nl 

tııuhaCaza ediyor ve onları ko· 
nuşturacak remini hazırlıyablll · 

Yordu. Hepsi de yaptıklanndan 

\'e yapacaklarından bahsederken 

pek yokeekten atıyorlardı. "En· 
ver .. fn ifadesine göre Çanakka 
le'de çok ağır bastıkları enlaşı· 
lıyordo. ~Enver,, araya bazı 
tesirlt'r girmemiş olsa hfitfto 

fogllfz ordusunu tarumar ede· 
Ceğlot sôylılyor ve hanları söy· 
lerkcn « Moleodorf » Enver'e 

karşı gayet soğuk bir tavır ah· 
yordu. İngillz'lere karşı hepsi 
de biiyük bir frıtf kam heeli 
yor ve şimdiye kadar t>pf yce 
caıılorı yandığ1nı da itiraf et 
tııekten çekfomlyorlerdı. 

Bu ise bir İngiliz olmak hi· 
berile Rlşarı şımarık bir çocuk 
&!ihl .,., .,tn.:11.,.,~.,J ,. . 111--- · L-

80 cereyanlarından istifade hak· olmastna rağmen bugilnkıl mu· 

kında bir babf s açtı ve Rlşar harP.belerde bu kuvvetten niçin 
da bu sayede yeniden m6kıt· fazla istifade edllemed•ğini dil· 
lemeye dabU olmak fırsatını şilnüyorom. Cehhelerln hiç· 
buldu. birinde bolunmadıaı, fakat 
~ Benim memleketimde, bunları haritalardan ve ga· 

dedi, biz dağları bile suyun zetelerdeo mütalea ettim, Bel· 
çlka'nın şlmallodeki Alman mev· 

kuvveti sayesinde erhlrlz. DOn· 

yada hiçbir kuvvet yoktur ki 
zllerlol nazarı itibara alalım. 

Billyorsonuz ki buradaki Alman 
suyun tesirine karşı durabilsin. mevzileri yftksek meullerde 

Da noktada biraz durarak kAiodfr. Eğer hen bir İnglliz 
ve kendisine vakur bl vaziyet cenerab olsaydım pek kısa bir 

•ererek: zamanda hu mevzilerin altını 
- Baylar! Dedi, askerlik. dstüne getirir ve Adeta eritir· 

mealeğinfn tam bir acemisi ol· dim. Molendorf derhal sordu: 

doğom halde hazan kendi ken· - Nasıl? 
dfme ceuahıhakkın insanlara 

lzmlr Belediyesinden: 

1-461,88 Ura bedeli muham· 
meoelt doktor Mustafa cadde· 

sinin sağında Tfirk yükeellme 

cemiyeti arkasında 58 numaralı 
adanan 369,50 metre murabba· 
ıodakl 5 sayılı arsanın malkl· 
yeti belediye başkatiplik kale. 
rnf o deki şart na mest veçhlle ve 

açık arttırma ile 9 3 935 Cll· 

marteal günü saat 16 da bele· 

diyede milteşek.kll artırma ve 

eksiltme komisyonunca ihale 

edilecektir. Satışa iştirak için 
37 Ura mnvakkat teminatla 

söylenen gilo ve saate kadar 
belediyede arthrma ve eksiltme 
kom!syonuna miirec1111t olunur. 

2 - 439,38 Ura bedeli mu· 
hammf'nll Atatürk mektebinin 

yan tarafında doktor Mustafa 

ve Celal Bay~r caddelerinin 

arkasında 59 numaralı adanın 
35 l,50 metre marabba1Ddaki 
20 sayılı arııauıo mıllkJyetl be· 
ledlye başkAtlblik kalemiodeld 

şartnamesi veçhile ve açık ar· 
tırma ile 9.3.935 cumartesi 

günü saat 16 da belediyede 

müteşekkil artırma ve eksiltme 

komisyonunca ihale edilecektir. 

Satışa t~tlrak için 33 lira mu· 
vakkal teminatla söylenen giio 
ve saate kadar belediyede ar· 
tırma ve eksiltme komisyonuna 

müracaat olunor. 
3 - 376,25 Lire bedeli mu· 

hammenll doktor Mustafa cad· 
deslnio ilk sağ sokağında 58 

numaralı adanın 30 l meıre 
murabbaındakt 4 sayılı arcanın 
mülkiyeti belediye başk4tipllk 
kalemindeki şartnamesi veçblle 

ve açık artırma ile 9'3 935 
cumartesi günfl eaat 16 dı be· 

tediyede mllteşekkil arthrma \le 
ekı.1ihme komisyonunca ihale 
edilecektir. SatJşa iştirak için 

28 lira muvakkat teminatla söy· 
lenen gün ye eeete kadar bele· 

diyede arUırma ve eksfltnıe ko· 

misyonuna müracaat oJoour. 
4 - 376,25 lira bedeli mu· 

bemmenell doktor Mustafa cad 

deefnio ilk eağ sokağında 58 
oomaralı adanın 301 metre 

morabbaındakl ~' sayılı arsanın 
mölkty,.ti beledlp başkatiplik 
kalemindeki şartnamesi veçhile 

ve açık arttırma Ue 9 3 9 35 

cumartesi gftnll saat 16 da be· 
ledlyede müteşekkll artırma n 
eksiltme komleyononca ıhale 
edilecektir. Artırmaya iştirak 
için 28 Ura muvakkat teminatla 
. ;ı.~ı ...... n uiin ve saate kader 

- Sonu var -

komisyonuna müracaat olunur. 

5 - 1 ~54 lira bedeU mo· 
hammenli Celal Bayar cadde· 

sinde 54 numaralı adanın 391 

metre murabbaındaki l O sayılı 
areanın mOlklyeri belediye beş · 

klltf bllk kalemindeki şartnamesi 

veçhlle ve açık artırma ile 
9.3 935 cumartesi günft saat 

16 da belediyede mftleşekkll 

artırma ve eksiltme kotolsyo· 
nunca ihale edilecektir. 

Arıırmıya iştirak için 118 
lira movakkat teminatla söy· 
lenen güo ve saate kadar he· 
ledtyede artırma ve eks.lltme 
komfsyODüDa~-mftracaat olooor. 

6 - 481 lira bedeli mu· 
hammenli Cel4( Bayar ve dok· 
tor Mustafa caddelerini birbiri· 
ne vasleden ilk sokakla 59 
numaralı adanın 384 metre 
mnrabbamdakl 16 sıtyılı ıtrea· 
oın mülkiyeti beledJye başka· 

tlplik kalemindeki şartnamesi 
veçbtle •e açık artırma ile 9. 
3.935 cnmartesl günü eaat 16 
de belediyede müteşekkil artır· 
ma ve eksiltme komisyonunca 
ihale edilecektir. Artırmaya f ş 
tlrak için 3i Ura muvakkat 
teminatla ııöylenen gün ve ea· 
ate kad11r bdediyede artırma 

ve ekslllme komisyonuna mü· 

racaat olunur. 
7 - 560 Ura bedeU muham· 

menli belediye klmyaheneet için 
satın ahnecak olan alıit ve 

edevata belediye başkatlbllk 

kalemindeki şartnamesi veçhllel 
n açık eksiltme ile 9 3.935 

cumartesi günü saat 16 de be· 

tediyede müteşekkil artırma ve 
eksUtme komisyonunca ihale 

edilecek tir. 
Eksfümlye iştlrek fçln 42 

Ura muvakkat teminatla Eöy· 
leneo gün ve saate kadar be· 

ledlyede artarma ve eksiltme 
komisyonuna müracaat oloour. 

540 21 24 28 4 

İzmir beledlyesloden: 

§ - 3500 lira hed eli ke· 
şif it karşı yaka yamanlar suyu 

içlo 175 adet piston rotatif 

ekUlbre veyahut 250 adet tur · 
bin sisteminden ahnerak olan 
sn saatleri belediye encümen 
kulemlbdekl k e., ;foame ve şart 

namesi veçhile açık eksiltme 

ile 2·3 935 cumartesi güoü 
saat 16 da lzmlr belediye daimi 

encümeninde açık eksiltme ile 
ahoecaktır. Bu işe iştirak için 

26:3 Ura muvakkat teminat 

lazımdır. 

Şartname ve keşlfname fzmlr 

bel~diye ba~mılb~odlsllğinden 

'* ·2 odanın yarası 30 
713 " u n " 30 28-3 Evin 1 24 payı 5 
715 ,, İkfçeşmellk camii 182,184 168-170 1 ev ve dökkılnın 34· 72 payı 270 
716 stlklal mahallesi gilndliz so'· ak 16.18.20 16·2,16 1,16 ev l'e 2 ,, 35 64 payı 270 
724 Tepecik hil41 sokak 12 Ev 350 
728 Mes'udlye mah. linci ve 2incl kordon 332 273 484·501 n ve dtikkAnuı 
741 İkinci ' üleymantye k4mllpaşa caddesi 159·1 Arsa l·

3 payı 17~~ 
745 ,, ,, ,, ., 195 2 Arsa 250 
750 " ,, ldremltçl sokak 8 6 A ı 22 rsanın 28 256 payı 
752 ,, ,, ~orak " 150 12 Arsa 16 

60 756 ,, ,, mısırla caddesi 154 17 Arsanın 3 ı:t sehmi 
812 Güzelyurt mah. kemerahı caddesi 194 182 Dı1kk4nm 1 ·48 ııehml 7 
873 Darağaı;: şehitler meh. mukaddes me. cad 102,104,106 80 Depo 1600 
873 1 " " " " ., 96,98,100 96,98,100 ,, 1600 
881 2ncl süleymanlye malı. yüzbaşı basan ağa s. 41 41 Kvln 3 8 payı 45 

883 ,, « ,, klr~mitçl sokak 6 4: Arsanın 128·256 payı 5 

938 güzelyort Türk pazarı 40 32 dükkADln 596208·808704 p. 120 
947 ismet p~. ınah. Alp Arslan sokak 22 41 Ev 140 
948 ,. « tt ff • • 20 42 « 150 

1025 Cedit mab. bülbfll sokak 41 39 Evin 14 240 payı 6 
Yerlerl ve numaraları yukarıda yazıh em14kln sekiz taksitle satışları 28.2.1935 perşembe gdnO 

saat onda ihale edilmek Ozere açık artırmaya konulmuştur. istekli olanların hizalarında yazılı pey 

akçelerlni veznemize yat'lme)arı ve artırmaya girmeleri Jıizımdır. 14. 18. 24 (466) 

Tt::J R K iYE· 

llR~~T 
BANKASI 

• 

__ !~~y~ Z~r~at bankası lzmirbşu-
besinden: . 
-:-6~ 935 tar!hlnde kapalı zarf la ihaleleri ya 1 " - 24 ·-.-N-- - - - " pı BCBı:ıı ·1·935 te 
ıA ADOLU, 27 ·1· 935 te Yelli Asır, 30 ·l · 935 te Milli Birlik 

~"e· 2 ·2· 935 te Işık gaıeteleriude ilan e.:.ıı y 'J -
. ~- - - - -. ..._.. w en onen ı emva· 

;"ilinin ihaleleri 13 ·3· 935 t lbl -~ - -~-,_.._,.... ... _,_..__,_ ... ~a!.. ~pazarlığa bırakılmışter. Satış 
lgayri mtibadil bonosu ve · -~ -. _ ~ _ ya peşıo para ile nakten yapılar. Kıy· 

~~eti !!1~~a~meneel lkihln lira veya daha ziyade olan emvallo 
ihal~l keı'Jy~lerl l~tizana tiibldir. Malın satıldığı seneye oid devlet 

verg1 ve belediye resim ve sair bütün masraflar mü~teriye alddfr. 

İetlyenlerlo yOzdc yedi buçuk t~mlnatlarlle birlikte ibele e;ünfi 

f o hisarlar İzmir başmüdO.rlti· 
ğönden: 501 

Darsğıç ambarmdıı bulanan 
29 claoe boş şarap fıçısı ile 20 

beygir kovvettnde mazotla md· 
teharrlk bir motör ve bayraklı 

tersanesinde ha tootöre alt te· 
neke 2.3.935 Cumsrteal gilnü 

SBBt onbeşte paıarlık suretile 

satılacaktır. lsteklllerln depozito 

paralartle o gün lzmlr lohlear· 
lar başmüdürlyetlndekt komi&· 

yona ve hunları görmek üzere 
VBzılan Vf!f)f!rA nlh•11m11l11rı 



lzmir Tayyare Cemiyeti Şuhesin· 
den: 

1 - Kurban bayramında lzmlre bağlı nıhlyelerle köyler hal· 
kının cemiyetimize bağışlıyacağı kurban derllerlle bareakları 

açık arttarmn eoretlle ayrı ayrı satışa çıkarılmıehr. 

Arttırma 19 şubat 935 ten 11 mart 935 e kadar devam ede· 
cek ve kat'i satış martın 11 inci pızarteel gana eaat 17 de ya · 

pılacaktır. İsteklilerin şeraiti &törmek ve flat vermek üz.ere şu · 
bemlze milracoatlerl. 

2 - Ege çevresindeki şubelerimizin eahea çıkardıldarı deri 
ve baraakların şartnanıeled dahi şubemize ~elmfo bulondoğondın 
lzmirden hu şubelerin derilerini almak lstlyenlerin ,eralti anla· 
mak için şubemize her gün uğnyabflece~ferl ilin olunur. 

24 3 s 557 

anisa Ulusal Mallar haşmemur
Juğundaıı: 
Mevldl Cinai Mfiştemilitı M.2 Kıymeti 

Lira 

çorkacı orman önn Maa bağ bahçe bir kul~ bir 1654 7 900 
tfmarı. 

Muradiye köprü 
letoeyon caddesi. 

Muradiye köprü 

dolaplı kuyu 
bina üst 3 oda 1 eofa 

Alt 2 oda 6 dam 

bozuk değirmen 

çullu caddesi. ve binası. 

700 

400 

177 ayıla kanuna tevfikan arttırmıya verilen ve 28,2,935 

pereembe gfinü saat 15 te ihale edilecek olan yukarıda yazılı 

malları almak lstlyenlerln Manisa Eml4k dairesine gelmeleri llAn 

olunur. 560 

-
Akşehir bankası§ 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~mnır Şuılb>~~n 
ikinci kordonda Borsa civarında kendi bfouında 

TELEFON: 2383 __ ._. . .._ __ 
Hertflrln Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

M ftsait şeraitle mevduat kabul edilir 

--

Hububat, QzOm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· 
pıhr. l\tollann vllrodunda sahiplerine en mO.sa· = 

it şeraitte avans verilir. :: 

1111 ı ıı 1111 ı 11111 111111111111111111111 11111 ııı 1111111111111ıım111111111111111111 ııı 

Tesviyeci ve Tornacı Alı· 
nacaktır. 
As· eri Fabrikalar Umum Müdür· 
lOğünden: 

Kırıkkale fabrikaları için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. 

Lıte illerin imtihan için istida ile Ankarada Fleek fabrikasına 
Jstanbulda Bakırköy barut fabrikasına, lzmlrdekiler Halkapınar 
ellAh tamirhanesine müracaatları. 

3 4 6 s lO 12 14 15 ıs 20 22 21 26 2s 2 3 346 

DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmil' l\lemleket Hastanesi Rontken l\IOtabassısı 

HERNEVı RONTKEN l\1UAYENELER1 
•e ELEKT1RIK TEDAViLERİ. 

Yörümiyeo ve Bilha!t!a RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Viole 
Tatbik ve Rontkeo ile KEL Tedavileri Yıtpı1ır. 

~_,,. Doktor ~ 

Ziya Hamdi 
Kulak, Burun, Boğaz nıütahaseısı. Cumadan baoka 

hergün haBtalarını 3 • 6 ya kadar klbnl eder. ıklnel 
Beyler sokağı, Beyler hamamı karşısı No. 41 

TELEFON: 3686 

lzmir Vilayeti Nafıa Baş Mühendis
liğinden: 

Menemen . Emiralem . M oradlye yolunun 12· l 7 ldlometro!ırı 

arasındaki Jmımı letlkşafı 15 gfin mOddetle açık eksiltmeye ko 
oulduSundau ietekll serbest çıılıoan mühendieledn 10·3 935 pazar 

gOnO aat 11 de vllıtyet dalmt eocQmenloe gelmeleri. 571 

Ôksllrenler! ~lut· 
laka (Okamentol) 
Ôksornk Şekerle
rini Tecrnbe Edi· 
niz ••• 

ve .Porjen Şahapın 
En Üstün Bir Mns
bil Şekel'i Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Ku vvetJ i .Hns bil 
lstiyenler Sıhhat 
SOrgOn Haplarım 
Arasınlar. 

Maruf Eczaneler· 
den Arayınız. 
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SIHHAT 
ECZANESi 
Hamdi Nnzhet 

Ucuz, taze, temiz lltçlar bolunur 

11 Baedorak - Büyftk Sa· 
~ lebçl Hanı karşıs1Dda. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

uoRESTES,, vapuru 23 oohatta beklenmekte olop yükünfl 
boşalttıktan sonra Burgas, V arn ve Köstence için yük alacaktır. 

'·GANYMEDESu vapura 26 eubattan 28 şubata kadar Anven, 
Roterdaaı, Ameterdım ve Bamburg limanları için yftk alacaktır. 

"PRESTES,, vapuru 10 martta gelip 14 martta Anven, Ro· 
terdam, Ameterdam ve Hamburg Umanları için yQk alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

"HEDRUN,, 28 eubatt11 Roterdam, Hamburg, Copr.nhagen, 
Dantzlg, Gdynta, Goteburg, Oslo ve lekandinnyı limanları için 

yilk ılıcaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İzmir Nev· Y ork ıras1Dda ayda bir muntazam sefer 

.. TAMESIS,, vapuru 12 martta (doğru) Nevyork lçfn yük 
alacaktır, 

SJo:RVlCE MARlTbl ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"ALDA JULYA,, npuru 12 martta gelip 13 martta Mıha, 
Cenova, Marııllyı, Bareelon ve Cezalre hareket edecektir, 

"PELES., vapuru 6 niaanda gelip 7 niHnda 1\lalta, Ceoova, 
Marsllya, Bareelon v., Cezıire hareket edecektir. 

Yolcu, yilk kabul eder. 
Hamla: ll&nlardakl hareket tarihlerindeki değişikliklerden acente 

mee'ullyet kabul etmez. 

Fazla tafellAt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye olrketf 
blnaBı arkuında Fratelll Sperco acentahğına mDracaat edilmesi 
rica olunur. Telefon: 2004 . 2005 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
OEUTSCHE LEV ANTE LlNIE 

0 ULM,, nporu halen ll~ı. 
nımızda olup Anvere, Roter· 
dam, Hamborg ve Bremen 
için yok almaktadır. 

0 AQUILA,, vapuru 23 şo· 
batta bekleniyor Anvers, Ham· 
burg ve Bremenden yak çıka· 

racaktır. 

" TBESSALlA ,, : .. puro 5 
martta bekleniyor, 7 marta ka· 
dar Anvere, Roterdam, Bam· 
borg ve Bremeo için yak 
alacaktır. 

ARMEMENT B. SCBULDT 
HAMBURG 

11 HA~SBURG ,, vıporo 25 
tubattı bekleniyor Hımborg ve 
Anventeo yak çıkarıp Roter· 
dam, Bamborg ve Anvers için 
yftk al11caktır. 

JOBNSTON LlNE LTD. 
LlVERPUL 

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

Aovers'ten yftk çıkanp, BurgH, 
V arnı, KOstence, Galatz ve 
Brafla için yft.k alıcaktar. 

TBE EKSPORT STEAMSB!P 
CORPORATıON 

.. EKSMINSTER,. Tıporu hı· 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Han. Birinci Kordon 
Tel. 2{<J3 

The Ellerman Llnea Ltd. 

" MARONİAN ,, vapuru 22 
~abatta Loôdra, Holl ve An· 
vere'ten gelip tahll yede bolu· 
nacık ve ayni zamanda Lond, a 
ve Boll için yük elacaktır. 

0 EGYPSIAN11 vaporn ay eo· 
nanda Ltverpool n Sevansea· 
pın beklenmtktedlr. 

" TBURSO ., vapuru mart 
ortıBlnda Londra, Hull ve Ao· 
vere'ten gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

' ·FLAMlNlAN,, vapuru mart 
ortaeında Liverpool ve Svansea· 
dan beklenmektedir. 

Not Vurul tarihleri ve va· 
porların lelmlerl Dzerlne deni· 
ti.kliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

len limanımızda olup Nevyork 
için ydk almaktadır. 

·' EKSARCB ,. vapuru 2 
martta br.klenlyor, Nevyork 
için yiik alacaktır. 

N. 8. - Geliş tarlhlerl ve 
npur tarihlerinde acentemiz 
hiçbir mes'uliyet kabul etmez. 

Telefon No. 2007 · 2008 

Aylık elektirik 

Masrafınız 

l\ E A 
lambalarını kullanınız 

~Bu marka az sarfiyat, bol ışık, 
ve uzun ömfirlüdUr. 

Mehme 
::.. """ Boynk Elektirik, Telefon vt: 

Malzemeleri deposu. 
Peşten1alcılar N. 77-79 1~el. 3332 

lzmir ithalat Gumrüğü Müdiir
lnğün(leıı: 

Kflo gr. Cfn 1 eeya Kıymet 

Ura kr. 
O 400 Ketenli pamuklu mensucat 3 00 
O 110 Saf .keten peşkir 2 00 
O 080 % 20 ye kadar ipekli pamuk meneucot 1 50 
O 485 % 50 ye kadar ipekli pamnk mensucat 5 00 

Yukarıda cine ve miktarı yazılı t§ya açık arttırma soreıiltı 

eatılacağ1Ddan IHeklllerln 5,3,935 @alı gOnü saat 1 !l te hbulılt 

gümrüğQ satı~ komisyonuna müracaııtlnl 1140 olunur. 421 

Denizli Iktısat Bankası Türk Ano
nim Şirketinden: 

Bankamızın 9:H yılı alelade hissedaran umumi toplantısı 20 
mnt l 935 çarşamba günü saat 14 de Deniz il Tlc ret odası salo· 
nunda toplanacaktır. Hissesi olanlardan 40 hisseyi tamomlıyaP· 

ların hisse senetlerini toplantıdan 10 giln evveldeo ba§lamak aıe· 

re toplantı güoiloe kadar şirketin idare merkezine veya .Nıızllll 

oubeeine yatırıp karşılığı olarak alacakları kağıtla toplantaya gel· 
melerl ve bu toplantıda konu~ulacak eeyler 5 eay1tlon ibor~t 

olup aşağıda 1140 :olunur. 

Toplantıda Konu;ulacak Şeyler: 
1 - Meclisi idare ve mürakıp tarafındın l"erflen roporlarıP 

okunması. 

2 - Bl4oçonun tasdik ve meclisi idarenin ibrası ve kazeJJÇ 
dığıtıloıısı hakkındaki meclisi idare teklif lolo tasdik veya tadili· 

:1 - Nizamnamenin 12 inci maddesi mucibince mılddetl bit· 
mlş olan üç aza ile nizamnamenin yeni değiştirilen eekllne uf 
durulabllmek: için gelecek sene müddetini bitirecekler arasınd• 
kur'a ile birinin çıkarılarak dört aza intibahı. 

4 - Meclisi idare azalarının hakkı huzurlarının tayini. 

f> - 935 senesi murakıbının intihabı ve ücretinin tayini. 

560 

Kışlada Mns. Mev. satın alma komisyo· 
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

İzmir Müstahkem mevki eal. al. ko. nuodan: 

Mat. mv. ihtiyacı için 116 ton yunus marka süper çlmentosfl 
açık eksiltme ile aahn alınacaktır. lhaleei 27 .şubat.935 çarş:ımbıı 
gfinü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen bedeli 4176 Uradıf• 

Beher ton çimentonun tahmin edilen b"dell otuzaltı Uradıt· 

Muvakkat teminatı ftçyüz onüç liradır. Talihler şartnamesJltf 
her gün kışlada Met. mv. eat. al. komisyonunda göreblllrlet· 
lsteklller 2490 sayalı arttırma ve eksiltme kanununun lkfrıtl 
maddesinde yazılı vesikalarla birlikte ihale günü kışlada Mel· 
mv. l!at. al. ko. nuna müracaatları. 11 15 19 24 415 
----~-------------------------------------_./ 
1\lanisa Akhisar Belediyesinden: 

2 2 9!35 tarthlnde ihale eılilecek olan Gazojen motörü bıı"· 
kındakl eksiltme flftnı görülen lüzum üzerine şlmdlllk tehir edil· 

dlğl ilAo olunur. 24 25 26 880 561 

11111 1 1 111 il 111 111111111 11111 
= ~ 
~ İZMIR ~ = ~ 
~ Esnaf ve Ahali bankası 1 · - ~ ~ 
= Sermayesi: 1,000,000 T.L. ~ = ~ t 

Merkezi : i Z M i R ~ ' = Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu ~ : 
Alaşehir, Tire.. ~ ' 
---·· ~ ~ 

HertDrlft Banka Muamelatı Yapar.. ~ t 

Bir senelik mevduata o/c 6 ı~ : 
. Altı aylık 11 ~ 4,1·2 ' 
Vadesiz hesabı carilere % 4 faiz verir. 

------
~ 
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