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Bitaraf Mıntaka T:Sisi i Haheş'ler Ka- Marm~;i;.i l{orliulmaz! 
h A Şereflendirdi. ----------------------------

ul Etti. Vapurlar .aıa skerTaşıyor. Mormario,2:(A.A} - J!el-
_ ___ :::.-------ı•• slcQmburomuz Atatürk Ege 

Bu Gazlardan Icah Ettiği Vakit Ko-
runmak için Nelere Sahih Olmak 

Ve Neler Yapmak Lazımdır? Habeş Kumandanı Müzakere için Talimat Aldı.. vapurile saat 19 da umanı· 
mıza geldiler. Marmaris şlm· -İatanbnl, 

25 
( Hueuef ) _ yatı devam ediyor. 24,000 ton· rekete hazırlanmaktadır. Nopo· diye kadar görOlmlyen bir 

İtalya, Habeşistan hududunda lok Volcania vapuru 29 uncu U'de bir vapur amele bir diğer sevinç ve şenlik içindedir. İstanbul - fmlversitenln kon· 

•eker tabşldlne devem etmek· vapur da mfihlmmet yfiklemek· ~====~=;~;;;;~;;;;~~:fe~ra~n~s~so~lo~n~u~n~d~a~G~en~e~r~al~l\~fo~z'.:_. 
hlm tarafından foldllte on 
sınıf talebesine "Zehirli gazlar
dan korunmo çareleri" etrafın. 
da bir konferans verllmlştlr. tedır. Yeniden bir fırka nsker tedlr. Spezzln'dan gelen Arabla lngiltere ·Almanya ·Fransa 

g6nderilmlştir. H beşlston hu· vapuru yeni kıt'alarla malzeme 

doda bitaraf mıntaka tesisi almaktadır. 
hakkındaki teklifi kabul et· Marstl}a 24 (A. A) - Uzak 1 

tnlıttr. şarktan gelen porlhos vapuru 

Roma, 24 (A.A) _ Habeş Fransız eomallelnde asi Habeş 
•efarett Babeşietan'ın bitaraf kabileleri t11rafındııo öldürül· 

Ingiliz Bakanı Berlin'de 
Neler Yapacak? 

-----------

General konferansına şöyle 
thaşlamıştır: 

hlr mıntaka tesisini kabul ey· müş olan vali Bernardm cese· 
1edığını 9 ve 12 şubat tarihle· dini get1rmışt1r. ____ ,Bay Con Simon, Berlin'den önce Bir 
tinde teyid ettiğini tebliğ et· 1 } -eıınıour. ta yan Kez De Paris'e Gidecek .. 

-------~-----~-------a11 mıntakanın ıesıstnı müzakere Kabinesinde .. 
'ltnek ilzere Guvle mıntakasın~a 
8ıbeş kumandanı Verdairdekf 
ltatyan kumandanı ile temas 
içfq hfikQmetinden talimat al· 
ll:ıı1t1r. 22 şubat tarihinde Ha· 
heo kumandanına İtalya Bari· 

elye bakanlığının cevabım bek· 

lelllesl için emir verilmiştir. 
Roma, 24: (A.A) - Havas 

l\jııası muhabirinden: 
Şarki Afılka'yıı asker eevkt· 

Bay Mue. otini 

fırkanın birçok kıtaaları ile ge· 

neni Grazlanl ve erkAnı har· 

blyeslnl hamilen Meelna'don ha· 

reket etmiştir. NapoU'dc Pelo· 

rltana fabrikasının yeni kıt'ela· 
rını ve birçok mütehassıs hö· 
IOklerl yOkllyen bu vapur ha· 

Loit Corc'a Göre Dünya Vaziyeti. 

Cihan Siyaseti Tehlike ile 
llolu .. Silihlanma Başladı 

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

I n gi l tere için El Birliği Lazım. 
zr-• ... = 

1ttınceeter, 24 (A.A) - Bay devreden sonra evvelce dünyayı 
İ.oyd Corç don bir ziyafet eo· felakete sürüklemiş olan ellAh· 

- Sonu 6 ıucı sahifede -

Kabul Edilen 
Layihalar Nelerdir? 

Roma 24 (A.A) - Bu 81· 

hah toplanan kabine aşağıdaki 

layihaları kabul ve tasdik et 
mtştlr. 

İtalyan eomallsl ile Kenya 
arasındaki hududu tahdfd eden 
İtalyan · foglltere itilôfJDın ka· 
bulOne mfiteallik kanun liyl· 
hası, İngiltere • Mısır ve İtalya 
arasında Trablusgorb'Ja Sudan 

hudodlarının ıabdid!ne aid iti· 
lAf, İtalya ile :Fransa arısında 
Afrlkada'kl miltekobil menfe. 
atlerlne dair imza edilmiş olan 
muahede, İtalya ile Avusturya 

arHında hare mtınaeebetlerlnin 
inkişafını temin için yapılmış 

olan anla~ma, İtalya ile Maca· 

rlstan arasında yeni e. aslara 

göre yapılmış olan muahede. 

Avusturya Bakanların
dan Fransız'lar Memnun. 

Londro, 23 (A.A) - Slr ili.kana bulunmak iizere bu fır· 
Con Saymon'un Mart ayının &attan istifade tmeel çok muh· 
tik günlerinde Berlln'J zlyare· temeldir. İngiliz dış işleri baka· 

-

• 

nının BerUn'de yapacağı mü· 

kilemeler genel siyası vaziyetini 
tetkik makeadile basit mQnakoşa 

başlangıçları olacak ve hiçbir 

mukavele akdedllmtyecektlr. 

Alman hükumeti düşündük· 

lerini eımsen bildirmiştir. Bu 
düşüm;eler mfizakerelerln Jo. 
glliz-Fransız tebliğinde mevzuu 
bahis bfitnn mee'elelere teşmili 
lazım geldiği kanaatinde bulu· 
nao f ogillz görüşile tetabuk 
etmektedir. 

Fransız hükumeti de bir İn· 

glllz-~lman temasını arzuya 
t1ayan ve faldeli telAkki etmekte 

ve Parfs'te gelecek lnglllz·Al· 

- Sonu 6 ıncı yOzdedlr-

"-Arkadaşlar zehirli gazlar· 
dan korkulmaz, ancak bunlar· 
dan korunmak için tedbirler 
almak ltlzımdır. 

Bonon için bezer zamanındı 
teşkildt yapmak ldzımdır. 

Çdnkfi sefer zamanında bu İş· 
~eri yapacak, polisin, janda· 
Jrımaoın, sıhhiyenin vaziyetleri 
milsald olmadığından halkı da· 

ba kilçükkcn, bu işe alıştırmak 
için daha ilk okul sıralarında 

- Sonu 6 ıncı sahifede _ 
Franea dışi~lcri hnkonı Bay tavol 

tine şimdi muhakkak nazorlle 
ba ılmaktad11. lngllfz dış işleri 
bakam gelecek Perşembe gfin(l 

Parie'te İngiliz teşkllfttı esasiye· 
sinin safhaları hakkında bir 
konferans verecek ve ertesi 
gdoü Londra'ya avdet edecektir. 

C. H. F. Dolahlıkuyu Na
hiye Binası Bitiyor. 

Slr Con Saymon'un bay Flan· 
den ve Laval ile kısa bir mil· 

Dışişleri Bakanı, Londra ve Roma 'Hazin Bir 

Bny Loit Corc 

:~:da lrad ettiği bir nutukta 
ll8sa şunları söylemiştir: 

Şahsen serbest milbadele ta· 
t fta rı olmakla beraber hfiku· 
~etin ti tarife politikasına kıyme· 

01 lsbat edebilmesi için za· 
tnan h •-ıra-.mak 14zımgeldlğl ka· 
1181tlndeylm. 

ti Bundan sonra cihan sly•ee· 

te~~en bahseden Loyd Corc, 
lkelerle dolu fakat ulusla· 

rın 
içi lltntımi bir !llAhıızlanmı 

11 gayretler erf ettikleri bir 

ihtilaflarını Beğendiğ~ni Söyliyor. Teşekkür 
Parla, 23 (A.A) - Krlyon 

otelinde yapılan kabul mera· 
siminde Bay Aoduan Dolfue'un 
ulusal styoeasını taklb eden 
Avusturya bakanlarını eelamla· 

mış ve Bay Şuşnlg cevah vere· 

Fransa1haobaknm Bay Hinden 
rek Parlı'te göıterllen gOzel 

kıbolden dolayı pek ziyade 

14 yaşındaki yavrum Mil· 
beşşirln ölümü, ailemiz efra· 

dına tasavvuru imktiusız yele V«' 

lteder içinde bırakmıştır. Birçok 

sevgili arkadaşlarımdan bn. 

yük kederimize iştiraki bil· 

diren telgraf ve mektuplar 

almaktayım. Büyfik matemi· 

mlzln, bunlara ayrı ayrı 

cevap vermiye lmktin bahşet· 

memesinden de ıyrıcı müte· 
esı!lrlm. 

Gerek arkadaşlarımın bu 

lutuf ktir alakalarına ve ge· 

rek cenaze merasimine iştirak 

eyllyen zevata, kederimizi 

candan tebarüz ettiren muh· 

terem matbuta teşekkllrle

rlmln lblAğmı gazetenizden 
rica ederim. 

Doktor Behcet Uz 
Belediye Bnokıını 

inşaatına devam edilen C. il. P. Dolablıkuyu oabiyc bin:m 

Dolıblıkuyo halkının ynksek yardımı ile lnşaşıoa başlanan 
C. H. F. Dolablıkoyu nahiye binası bltmtk ftzeredlr. Binanın 
çatısı da örtülmOo, şimdiki halde pek az bir noksan kalmıot 

Dolablıkuyo halkı, binayı biran evvel bitirmek için ellerlnd:r· 
gelen her yardımı yapmaktadırlar. Dolablıkuyn halkının L n 

b 
, a.urta. 

rıcı ftyilk fırkamıza karoı göıterdlklerl candan ba~lılık kd 
l 1 e ~ ~ 
ere Aylktlr. Bloanm ıon nzlyetlnl gôıteren bir re1mt d 

vançla basıyoruz. e kı· 



Yeni Saylav Doktor Bay Mustafa Şe- lstanhul' da 2 Cesed Bulundu ıspanya Bizden 
refine Bir Ziyafet Verildi.. • . . Yumurta Alacak 

' D • • d İspanya hfikftmetlnln Ôdemlı, (Haıml) - Cam:; yan birçok binalar yopıbyor, Bunlardan Biri Topkapı da, ıg.., erı e yılı için 379,023 kental 
teü akeamı, Ödemit'ln değer. parklar açılıyor, modern mez· murta ithal edeceği ıe 
bilen balkı çok ıevdlklerl Ça· baha yapılıyor, pedagojik ço· M ı k y ı d y İ d Tdrkofls mOddılttğGne 
nakkale uylavı eski belediye cuk yuvası kuruluyor, en fenni 38 8 0 U 0 8 8 } y 0 r 0 • rllmletlr. Her memleketin 
baıbnı Dr. Bay Muıtafı Ben· kılıkta elektlrlk n ıu kurum· panya'ya sokacağı yumurt 

Ö dlu 
d hl 1 T k 'd men'eelerlnl göeteren d gltu wercllne demfı Halkerin· ları temin e yor. İstanbul, 24. (Hususi) _ Bugtın ıehrlmlzde iki cesed bulonmoıtur. Bunlar an r op apı •, d 

.. 150 Ll•fUL b"yAL bir ayrı· Sayın saylavımıı,· b 1 dl ""-- ulmue bir halde idi Clna· ve ı14metlerln yumur .., • y • u u.. dl""erl de Maelak'ta bulunmuetur. Topkapı'da o onan ceee n Y&U.U soy · ı 
k sJ ı ı f ı Napolyon, Vaterlo yenllleln· e hk k d kt dl kabukları ftzerfne •oro 

h yo et ••rm ıt r. yeti lıllyenler h•nöz ele g•çlrllememlıılr. Zobııa to 1 atına evom etme e r. olmuı •arttır. lıpanya b Ziyafette C.H.F. batkanı B. den sonraki durueunda, ~ ken· • • • • t t •, • 1 " 
f. Yoylo, maolllm B. E. Homdl dlslnl mOdofoa etmek lıtlyea l d A •• k meti yumurta kontenjanı 
Akman ıöylevler söylemle, eayın avukatlara milHade etmemiş: Bakanlar Heyeti Gene Top an 1 ta tur yumurta ltha14tçılarınA llaA 
Hylavımız Dr. M. Benghu, - Benim sözleri~ leierlmdir. d • • l\f Jt vermletlr. 

bqıbk mmlıtlr. Görüımeler Demlıtl. Gazel Ôdemlı'•• 935 yılı Bü çesının u• Litvan"·~·· Bergama'da Hayvall 
çok .. mimi g•çmlı, ıoılı dokl· J Sergisi Açıldı .. 
kalar yaoanmıttır. Bu vesile ile zakeresı·ne Devam Edildi Reisicümhurunu BugD.n Bergama'da K.ı E. Hamdi Akman'ın s6yledlğl 

ıöylevl aıaırrıya aynen dercedl· b d B b L e rı 1 ... 
T h • k Ett• ~oek aygırları döllerinden 

0 

Aabn, 24 (Huıaol) - Bobalar Heyeti ngOa • 0t •&On •• 11palar için bir 10ro· 
yoraz: Generol ismet laönü'alla baıbnlıgındo toploamıı •• 985 bftd. Aakon 24 (A.A) - Llı. mııdı<. Muhtelif köylerde s.,..aıar, boylar, .. yıa 18

Y· çeılnla mo .. ı..r .. ln• devam etmlıtlr. vonyo'aın milli bayramı mlao· döllerden hoyvonlar BOrgly• 

ıo.,aıı! oebetlle Rehicllmhar AtatOrk tlrllmlııir. Vlllyet boytıır 
Hepimiz blllrlı ki boyatın Sıhhi y nksek ŞUra Toplanıyor ıı. Llt•onyo RelolcOmbura Boy dOrll Bay Adil Yergllk bazı mftstesna dıtklkalırı ur· Aotanas Smetona arasında teati ı t 

dır. Yaşadığımız ıu heyecanla Ruznamesı· n e ava ar- edilen telgraflar aeağıdadır: Mitat ÔğQlen bugGn Ber d H H mıntaka zeotek.nl mtlfett 1 
dakJkalar beebelll ki onlardan Litvanya RelslcOmhuru Bay 
bl dl B 

1 L L LI Antanas Smetona Hazretlerine, ya giderek ıerglye ge rl r. o ayrı ,.. a.onoa. ama b • d K v d hayvanları tetkJk edecekl toplanbıı angımızda ııönmeden }fi en orunma 8 '(9 Jr Lftvanya'nın mllli bayramı k ha 

mauasebetlle zatıdevletlerlae İyi dereceyi kazanaca 
yaııyacak kutlu andaçlar örmek· u iL • 

11 tedlr. Uhuol y ... yıpa tekin Anbro, 25 (Huıaoi) - Sıhhi yObek eılnı, yorıa Soğhk •• rllecektlr. Zlrut Bokaah hararetli tebriklerimi arzeder lann ıahlblerlne ...ramıy 
değeri, topluluk hayatına olaıi İçtimai Muavenet Bakanı doktor Bay Ref lk'ln bıekanhğındı ve eahsl eaadetlnlzle Lltvanya· b 

d d nın refahı hakkındaki temenni· ikramiyeler için aytar yarulıklorlle Glçlllllr. Blyllk Dr. Boy Muıtofa BeagUa ıoplonocokıır. Raıaomede, haH horbladen koranmo iti • vor ır. dOrlOğllne 180 lira gelmlıl' 
tllktl klıller diye anlatmak 18· lerlml kabul buyurmanııı rica 
tedlklerlmlı de, uluıal dirimin ölmez mtlsbet eserler yarattınız. K it M g._ ı eylerim. "EGE,, 

Ödemi
.. eleLtlrlğı"le aydın.lana · uru ay u a TArL•ye RelıılcOmhuru Kı· b •• blkıamo, genlik •• llorleylı · • ~ u ~ .Eg•. adile çıkmıyo q• ca

L gJtzler bengleudan lçer.,k mAl Atata-k Hazretlerine, L 1 ı--.. !erinde genle 6lçGde yorarlık. ~ v • • ~ yeni ıırbdopmıoı aot D .. -
susuzluğunu giderecek khoseler, Bafiilkanı Anka- HaJkevinde Lltvanya'nın~ iatlkl4llnln yıl· lan görGlebilenlerdlr. Bunları v dJtn"'m"' m"-asebetlle gerek halk k bl 1 1 k çocuk yuv.sında neı'eler içeri· v u u uu. 

1 oyanı r tlt a 1 le giln· sinde cooarak c'llmburlyet to. ' Dö dü Okuyanlar.. hakkımda ve gerek Lltvanya 
emeclne, aag111na yazar; bun· ra ya n .. hakkında zatıdevletlerlntn izhar 
lar yarattıkları eeerlerlnde yaz murcokları Olkilcal oahılyetl· Balıkesir, 23 (A.A) - Ku· Muırrla, 24: (A.A) - Halk· 

1 1 d 1 gl ı:ı boyurmuı oldukları temenni n yıllarca yaoarlar. Bu ftlkGcGller n z ' a ma ıonıuz !!ev ' saygı rultay başkana general Klzım evinin yıldönGmGnde Hılkevi tebriklerden fevkaltde mdte· 
lkJ tdıltlddı. Bir kıımı öldGk· ve kulduklarla anacaklarla ana- Özalp ıereflne dftn akoam C. bıekanının nrdiğl izahata göre, ha

11
t
1 
olduğum halde en hara· 

caklardar, buna emin oheblUr. bb ı d LI 
ten eonn anlatılır, bir kısmı H. F. ında bir euvare veril· Halkevl kftlft anes n e eea. z retli teıekkQrlerlmln kabolftn6 
da 1ağlıklarında eıerlerluln yer siniz. mlştlr. yaz clldden fazla kltab vardır. rica ed~rlm. 
yer yayıbpnı göılerfle gôr6r, Sizden ayrılmakla hem Gz(l. Sayın general bugtın vlli · Bir yıl içinde kltflbbanede on 

•lgllalla benUkloritıde koyna· lftyor, hem HDanyoraı. Ü•ll· yeti ziyaret etmlı, bir mOddeı bin Oç yllz yedi klıl okamaı· M e mi eke t le 
18D kınnçh kaldakluk heye· Ulyoruı; çl'lnktl yavrular bir kalarak vflAyet t~leri hakkında tur. lkl yıl içinde yirmi kon· 
canlannı yakından okurlar. baba, gençU~ bir önder, hasta· valimizden m•lumat almıetır. feranı on kon9er on beı md-
lıte ba ikinciler iki kat gönenç. lar basık bir doktor, klmeesiz· Kurultay baekanı bundan ıonra eamere verllmletfr. Bu yıl için· 

lldlrler. Sayın eaylavımız siz ler bir ata, Ödemiş candan letaııyona lamlı ve Ankara'ya de konferans ve mOeamerelerde Ankara, 24: (A. A) - Ziraat 
bunlardan blrlalnlz, hem de eevdlğl n nydığı feragat ve hareket etnalıtir. onbinden fazla köyld merkezde Vek4letl Meteoroloji enstlUleftn· 

Hava Vaziyeti 

De mutlu ikincilerden. fazilet örneği akman baekanın· Tu·· rk hazır bulunmuelardır. Ydzylrml den alının malumata göre eon 
da l A 

h 1 24: uat içinde Cenab Anado· Ba•anlar, Baylar! n ayrı ıyor. vunuyoruz, aç kôyla memleket astanes ne 

" luııunun Adana çeneııl yağışlı, Ôdeml•'ln bu tllkftçftl çocu· çftnka tona inananlardanız; vazl. yabrılmış yaz eekeen köyld de 

Y k J l V R S diğer yerleri yağıısız, fakat ke· 6u uLeri tıb meLteblnden leler kabiliyet ve im in ar a e u ayak tedavlıl ve OçyOz kiti de J 
e .. • sif bulutlu ve kapalı geçmlet r. Çıktıiiı 1903 ten ba'"'ne Ladar çerçevelenmletlr. Dar çevrede S ) ~ hılke•I bakım yurdunda tedavi 

" ı:ı- ... ı·nemacı ıgı Bu çevrede ölçülen yağmur 32 •ıl durma~-n "'lLe -e AfLA baıardıklaıınız aıta kıhktı •• edtlmiı ve bakılmıetır. Merke· 
.1 - u • .. u &u miktarı bir mlllmetre etrafın· itlerinin arkaıından sönmlyen biittlnlemek için daha genlı Moıkova 24 (A.A) - Ode· zln ylz yirmi bir kôyd köy· dadır. 

bir aık n heyecanla koımuıtur. çevreye athyorıunoz, dönenme sadan buraya gelmlı olan Bay cQler komitesi arasında taksim 
Tnbluıprb'ın 11111, Sariye ve kaynağımızın, AtatGrk'tın yanı· Burhaneddin Mehmed ile Bay edllmlı binlerce köylilndn iti 
Yemen'ln kııgın çallerlnde, na gidiyorsunuz, ne mutlu. Kimli Halil Tae Ajansının bir gördlmilıtftr. Ayrıca milli ve 

Canakkale'de kanlı Anafarta Bu yeni alanda hem Öde· muhabirine beyanatta buluna· huııusi.yapılan toplantılarda beı 
bopomalarında onu yurdu ve mle'lmlz, hem de bflt6n ulus rak, Sovyet flllmlerlnln Tür· yurddaı buluumuıtur. 
ulmu için kutluluğuna inan· için daha çok verimli yarar· ldyede pek ziyade muvaffaka· Kastamonu 24 (A.A) - Hal· 
dıp vazlfeıl bqında buluyoruz. laklar göıtereaeğlnden eminiz. yet kazanmaktı bolundu~unu kevi içtimai yardım ıubesl ev· 

Cihan IHapnın ıonunda ~tlzel Bu lnanııla yttkeek ıahelye· ve iki memleket ar11ındald velce hıftada iki gfln yaptığı 
bmlr'e dQfmanın ayak bastığı tinizi candan ıeven ve sayın dostluk bağlarının hergQn daha pollkllnlk gflnQnD. hergün yap· 
bragtlnJerde onu ilk çete ku· de~er bilen elgGntlmOz, bftUln ziyade kuvvet bulmakta oldu· mıya başlımııtır. 
ramlannda, ilk Btlyflk Uluı Ödemle muallimleri vt gençliği ğuau söylemlıler ve Moskova· MaraQ C.ff. F • 

Trakya, Ege mıntakalerlle 

Orta Auadolu'non batı kısmı 

bir alçak tazyik dalgaeı içine ~ 
glrmiı bulunmaktadır. Bundan 
ôtftrQ buralarda hava bir gOn 
evvele nazaran 10 derece etra· 
fında yükselmiotlr. Orta Ana· 
dolu'ouo doğu kısmı ile Doğu 
Anadoluııunun hna vazl yetinde 
bir değlılkllk yoktur. Karadeniz 

Kurultayı Gyellğlnde bolunmuı, namına derin eevgl ve eay~ı· dıkl lkametlmlzden istifade ede· V 

ondan da ATAT Ü R K'dn larla eeenlerim. rek Tark ve Sovyet elnema ar· Vilayet Kongresi.. evvele nazaran tıç derece etra· 
buynıltmule Rodoe'ta anaynrdu :. tlatlerl teşriki meaal çare ve fında ytıkeelmlotlr. Yurdda en 
için, ddatııı deylmlle "kelleıi Ödemle, 24 (Huıuai) - Dtın vasıtalarını artırmak için azami Maraf 23 (A.Al - Cilmho· dftıftk ıohunet ııfırın altında 

kıyılarında hava açık vaziyette· 
dlr ve sıcaklık derecesi bir giln 

koltuğunda,, çok nulk vazf. akoam Çanakkale ıaylavı Dok· faaliyet sarfedeceğiz demle· rlyet Balk Fırkaeı vlliyet kon· Kars'ta 23, Erzurum'da 15 de· 
leler batında görftyoruz. Yar· tor Bay Muıtafa Benglıu ıe· lerdlr. gresi bogftn belediye salonunda recedlr. En ytıkeek sıcakhk 
d b d tekmil mtımeeelller, valJ, vllA· Bursa'da 21, Adana'da 19, An· un, u anan özbe. ll~i, Ata· reflne tehir namına verilen zl· Kaslamoni'de yet erkAnı ve birçok dlnleyl· 
tftrk'ftn ldareılnde glrittlğlmlz yafet çok parlak olmuetur. Zf. cı'ler JtDOnde korolmoftur. kara'da bogln ıaat 14: de 9 
1 1 l G • S } v derece kaydedilmiştir. o Ula !ava, ınn yengbl tein yafetle kaymakam J Bay H. Ş. rıp a gını Ulu Önderimiz AtaUlrk'e 

canını kalkan edinerek ça1ı,. Seçkin ile biUGn daire baıkan· candan baıJ.lıhk ve derin say· Seyhan ve Ceyhan 
L L KHtamonl, 23 (A.A) - Grip ı:ı 

maya en ytı .. ıea. bir namuı ları ve şehrin ileri gelenleri gıların eonolmaaına ve btıyftk· Tasdıktan Sonra •• bo bil Öd . ,. b l 1 d zı • ealgını borada da bat göster· • rcu en emıı ın u tl · hazır bulonmuı ar ır. yaıette lerlmlze de tel yazıları yazıl· h 
L b •-L• 1 y mittir. Merkeı ve Taşköprü Adanı, 24 (A.A) - Sey an a.GctllGk çocuğu, aı~ık sa· C. H. F. baıkanı Bay . ayla, masına alkı .. larla karar veril· L( 

ile okulları tatil edllmlotlr. v ve Ceyhan ırmaa. annın taşması •atı bitiminde, ömründn ha- Ş. Maammer, E. B. Akman, _ mlsıtlr. Kougre reisi Burdur 

1 " bazı köylerimize yayı maıı ve karını geçirdiği Gz oymogı gll· ŞOkrO l:onak ıöz olmıılardır, d•mlae bdar anntmıyocotıno, oaylovı Bay H. Onaran torofıadaa zarar der•ceıl luıkkındo 
000 zel Ôd•mlı'• kamıayor, aell ıoylov Boy Muıtafo llengha gene Ôdemlı yard •• badana okunan ldore heyeti npora dayaklar gelmleılr. Bu dayak· 

dftfdncelerle öz oymağının baş· sözenlere kareıbk: verdi, Ata· fçln elinden geldiği kadar çalı· mGtteflkan onaylanmıttır. Kon· 

d k · lara göre Seyhan ıoları dç kanbğıaı onaylıyor, o oünden ,tQrk molana orada bulunan· -ca""1Dı söyledi ve alk•ılandı. gre yarın da devam e ece tır. b h L 

" v- ı:ı köye ald olarak bet in e-.tar bngllne ı...ı.r on yıl llerlahıde, ları bir doklkı oyakıo darmıya Bir tarofta bando Beçme hHa· Jstanbul Lisesi. gealıliğlade ıarlolııro yoyılmıı 
durmadan dinlenmeden çılıı•· davet etti ve Atatilrk'a derin tar çalıyordu. Konuklama top· • - ise de LJtyl•lerlmlı elblrllırrlle 

· İstanbul, 24: (Hoımi) - u· a.u u rı• yor, onan dfdlnmeıfle Öde· eaygı ve kulduklula andı. Göe· lantıaı çok neı'ell geçmlştır. b• .. deLler açarak biriken ıalan 
14: d tanbol llıeılnlD blnlıl Bay Oı· .... • 

Zengin 
Mosamere •• 

C.H.F. Buca nahlyeılnlll 
çen akoam Elhamra 1alon 
verdiği zengin m lleamerenlll 

nrı rica edilmlı •e Ça 
gilnG saat 17 de teknr ecll 
kararlattırılmıotır. 

Bu milumere mdnlllf' 
birçok ecnebi ailelerine me 
Bayanlar sahnede vazife 
lardır. Okurlanmııın bu 
eğlenceli mGumereyl kil 
yacaklan ttlpheslıdlr. 

Urganlı'da 
Yeni Muhtar 
Seçimi Yapılmıştır,, 

Urganlı, (Huımi) - lJ 
köy6nde geçen Çaroamba 
muhtar seçimi yapılmıtbf· 
eri ve bertaraf bayraklarll 

lenmletl Şenlikler aruıad• 
dığa rey ablmaıına 

İhtiyar heyeti, Cflmhuriyel 
fırbıı Clyelerl n köylftlef 

dığın batında bulunuyo 
Jandarma kankol kum 
Yoıuf çavoı da encGmeD 
olarak eandığın baııada 
Halk; reyini atmak asere 
akın geliyordu. Reylerin 
maıı bittikten eonn fil. 
mflddıft Bay Zlya'nın ye~ 
kan köy moalUml ile ';.f,_ 
önGnde ıandık açıldı ye iJI.. 
tuulf edildi. Neticede m "'otl.., 
hğa çokluk reyle eıki "'-:..A 
Bay Mehmed Arif ô18°'J 
ıeçlldlği anlatıldı. İhtiyar~ 
ftyeliklerlne de Bay D "şl_ 
Bay Abdftl, Bay Şerif, 891 ~ 
Bay Raılm ve k6yGn fırka~ 
heyeti Gyeılnden Bay 

Şen ocak ıeçlldller. ~ 
Muhtarhğa Bıy &I~ 

Arif 'in ıeçllmeel halk "ıl.. 
dan eevlnçle kaıeılanmııtJf• ~ 

6 d• dlü çok çalııkan, k 1 
mektep lnoa ettlrmlı, ~ 
herkese eeYdlrmlfllr. Y mlf'te iyi knraaaııı bir pltn terilen eamlmlydten teıekk6r Sayın uylav; bugtın aaat e • d•ulıe akıtmıılardır. Her iki 

L--1 JO.d ı 7 man Hamdi lçla buıırtln lbtlıal .... prç .. ..ıade caddeler dlaellle ettikten ooan ya..,ı.ıı miiı· hımul motoau o v •m ı ıea " ırmak a-1 •arama hımltllr. 
baulayor, beyll.k olu olma· le1118 dUlblan baJall••İıD•IOD••;ı.-;;lr~'e•laan•k•c;t.;etmltdr···---~yaMp~·.•m.·~ttı•rllil. •llitı••••••------------_..._ ____ _ 

için de muvaffakıyetler 

mltdr. 



llff:Y! 25 ŞUBAT .. iiilllilil il ili 1iliil ..... 1 il ilililiil illil 1ililli11illi1 ilml. il!ı!i x D g,&i!tlililil ililhilhhilii ili illlililhiii hiliiilhlllli 1 illi iiiilhlll illi 1 illi ilhililhl il ı mJmJJ1JJJl SahtfeS llllJ~!!!'! 
••••••••••il •• , __............ Ni•••••••••••••••••••••••••••• .,,, •••••••••••••ı••••••••••••••nn •••••••••••••• •••• imi 

ö~~~iş . i G lÜ D'il lÜ D'il .ş_ ca ır d y v y m o a ır !=.lTurau ~::!::a Yor· 
Şehir Meclisi /'işaretler Mübadil ve Muhacirler du Yedinci YıldönOmO 
Oyeleri A,-.ık • i\ltıuasehetile Mtısa· 

"" Kahvehaneler V ·ı E }"} • G • Al mere Verdi 
Cevab Veriyorlar Azaltdmah ve erı en m a un . erı ın ması için l'ıak, (Husooi) - Spor, ••• 

B 
kaynaklarımızdan U~ak Turan 

AsrjJeştirmeli.. yeni ir Emir Geldi.. idman yurdu yedfnci yıldönil· 
mü 28 Şubat 935 Pazartul 

- .... 
İıodr'de çıkan YenJ Asır 

gııeteelnln 19·2 935 tarih ve ---·• ·---
8868 No. la nfisbasmın birinci tçeriifler bakanlığı, kabveha· 
le 18fncl sahifelerinde imzasız neleri asrileştirmek istiyor. Bu, 
le (B i) 1 ,.0 k yerinde bir iş olacııkıır. Biz· usoe etlketlo taşıyan .. 
yazıyı okuduk. deki kahvehanelerin bugünkü du· 

rumları, birer tenbel yuvası ol· 
Bu yazıda Ödemle beledfyp, maktan başka birşey değildir. He· 

IDeclte üyelerine atCülsnad edl· le, sa~lık bakımından çok tehli· 
len hususlar yazanın kendi kclidirler. Öyle kahvehaneler var· 
düşiinceeldir. dır ki, dıvarları, tavanları, Eigara 

Bugfiuk fi belediye meclis dumanından ap-sarı olmu~lardır. 
Oy 1 işin tuhafı şu ki, hemen her· 

e erinin düeünce ve kanBBt· ı 1 1 PÜD yeni bir kahvehane açı ıyor. 
er Dl ı•a"ıdakl maddelerde " 1 .. o Bir kü•;ük dükkan, bir ma a, t lirl 

gôUerf yoruz. beş eandalya tedarik cdl'hiJeu der· 
1 - Ödemiş belediyesi şehir bal bir .kabvchaue açı)or 'e müş· 

lllecJlslnl teokll eden üyeler, teri heklemiyc ba~lıyor. Dün bir 
fırka yoklaması neticesinde dostumuz aulatıyordu: 
fırkımızc• namzed gösterilen - Gcçr.n giin Kcnıcralt11ı<lan 
'V Till.:ilik'e doğru giderken, anacad· 
e l!aygılı bemşeriler tarafındın 1 denin s11~ıııda rn solundaki ka ı· 

ıcçllen kimselerdir. ,ehancleri gözden geçirdim. Me-
2 - Şt'hlr medlııl Oyelerl ğer, lımir'ıle ne katlar tla çok 

Üdenılş eehrfoln Hıılyaçlannı kslıvchanc \'arını~? Bcu, yalmz 
görecek ve gerekti işleri yapa· Jıir cadde üzerindekileri ı;iirdüru. 
cak bilgi ve güveni haiz ol Ya ötekiler? Öyle sanıyorum ki, 
d L 1zmir"c.lc bine yakın kalnehaae 
O&ların• kmoidirler. ı •· vardır. Bunların hepsi c " .. aza· 

3 - Belediye relsl doktor myorlar mı'! Hiç zannetmem .... İş 
Bay Mustaf• Benlusu'nun Öde· Löyle iken, kahvehanelerin na· 
iDİ s'te bıraktığı boşluğu bele eıl çoğaldığına şaşmamıık elden 

diye meclisi bilmektedir. Ancak gelmez. 

bouıo üyeler haşhaşa vererek, • • • 
Doğrusu da lıu... hmir'dt:ki 

•öz birliği yaparak başkanlarını kahvehaneleri biz de saymadık 
•eçecekler ve bu derin boşluğu amma, ınahalle ara1arındakileriai 
doldormıya çalışacaklardır. de hesaba katar ak, Lin de~ilee 

4 - Hiçbir üye herhangi ]Jile, bine yakın kahvehanenin 
bir mülAhaza He letifayı dOşiin· ,·ar olduğuna hiikmedcbiliriz. Dos· 
lllt-mfş blSylP. bfr kanaat uyan rumuzun dediği gibi, bu kahve-
dıracak harekette bulunmamış hanelerin hepsinin kazandıklarıua 

da inanılamaz. Buna rağmen, her· 
ve buna delAlet edecek bir 

gün lıirkaı; knhvebanenin )eniden 
BôzO kimseye sı'iyle-memiştlr. nçılmaktu olmasının hikmeti, se· 

5 - BeledlyP- reiellğiofn bebi; ağızlarına kadar dolu olan 
açılması hasebilt: yakında reis bazı kahvehnnclcrdir. 
ııeçnıelc için reyini kullanacak Bütün lıunlıır giizününde dn· 
olan hugünkQ belediye mecll· rıın hakikııtler olduğu içindir ki, 

•inin fırkalı Qyeleri, fırka pren· f çeriişler Bakanlığmm, bizdeki 
ıılplerlnden başka herhangi his kahYehanelcri de Avrupa'daki ben· 
•e mtılAhazay• ve bilhassa pro· zerlerile boy ölçü§ecek bir duru· 
P.gandalara .kapılmıyarak ve mn sokmak istemesi, seviocle kar· 
Jalnuı Ödemlo'ln yllbe.k men· planmıştır. Do iş de belediyelerin 
fı vazifesi olmalıdır. Belediyeler öne 
eatlednl düoftnerek bu ağır diişerck birer nümune kahveha· 

l•zlfeyl bıoarabllecek. r'!lslerinl nesi açarlarea, hem halk. oturacak 
•lcdan ferahlığı içinde ııeçe· sıhhi ve temiz bir yer bulacak, 
ceklerdlr. hem de heo on kuruşluk. eerma· 

Ödemio oehlr mecllsJ üyeleri yelerini ba(;hyarak müateri bek· 
Ali Gökmen Ali locoğlu !emekte olan kahveci vatandaolan 
Ali t daha fazla ıerar etmekten kurla• 

çel Gallb Uıunuslo d' O racaklardır. Biz öyle zanne ıyo· 
f fllna Karhan Htleeyln Zlgnş ruz ki, bugün dağınık serma1eler 
81D•ll Garcoğlu İsmail Yazgan halinde iş yapmıya çalışan kah· 

.lttaun MGmtaz ~Urar Baykal veci esnafı, yarın, beledi)enin 

Adi Jskiin borçlandırma mua 

melf'lerlnlo yirmi sekiz yıl 

üzerinden yapılması ve müba· 

dfllere sım'aılarma uygun ol · 

mısu bile verilmi~ olan metriık 

matla rn w·rl almmoeı hakkında 

lçertişler Hakan lığın dun villiy" 

te f ki bildirim gelmiştir. Mn 

Bay Hulôsi 
1,akdir F~rf ildi. 

Bay Hul<ısi Akgiiınüe 

Şehrimiz Emniyet Müdürlüğü 

ııdli kmm rei i Ray Hulusi 

A kgümüş'ün lzmfr'r. tayin edi 

lip geldikten sonra birçok hır 

eıztık vak'aları faillerini yakala 

makta ve çaldıktan eşyayı mey 

dana çıkormaktıı muvaffak ol· 

duğu görillmfiş, İçerlt~ler bakan · 
lığı Emniyet nmum müdörH\ğtl 
müdüılt:r encümeuioce bfr tak: 
diroame verHmeııl onaylanmıo· 

tır. V114yetc geleu takdirnamesi 

dün kendisine verilmiştir. 

Bu vozi(e sever zabıta Aml· 

rloi tebrik ederiz. 

Şaşal 
Otomatik Ma
kine örneği Geldi. 

Şaşal suyu kaynağında yeni· 

den bazı fenni tesisat yapılaca· 

ğın1 ve ohelerln otomatik bir 

bıdll ve muhacirleri al4kal;tD· 

dıran bu bildirimlerin suretle· 

rint aşağıya yaııyoruz: 

.. iskan kanununun neşrinden 

öoce mübadil •e muhaclrltrf'! 

lskıiu haddi içinde verilmf ş olan 

ll>prakların ve yapıların lskllo 

kanununa göre 2 yıl müddetle 

borçlandırılmayıp daha az nıüd· 

deıJe lıor~landmlm11k istendi:i 

müracaatlerden anlaşılmıştır • 

Kanunun :30 uncu marldcslnln 

son fıkrası; bu kRnunun nıış 

rlnden öuce de muhaclrlern 

tıkan haddi içinde verilmi~ 

yapı Vf' topukların da st·klz 

yıldan sonra yirmi yılda alın 

ınaııını açık olarak buyurmuş 

olduğundan kanunuu hu huy 

ruğunuo tut ulın88ı la1.1mdır. 

Bu müddettC"n daha ız bir 

mOddeıle borçlandmlanlar Vf'ya 

borçlandırılmak ltHenenlııır varsa 

kanunun bu buyruğuna ~Ör«' 

maamdeleriııln dOzelıfluıesl ge· 

rekıir. ıo 

Adi fek&na tahi muhacirler" 

meşgul olduk.lan sın 'at "" mf'ı 

lerklere göre verilmiş olan mal· 

l\lahkemclcrdc 

Bir ihtilas 
l\1uhakemesi .. 

lhtild dan euçlo ve mevkuf 

belediye ha akhk tahsildarı Ali 

oğlu Bay Rbhmi'nfn duruşma 

aına dün ağırc,.za'da devam 
edllmişdir. Suçlu; ııb~ll ettiği 

paradan 83 lirayı zimmetine 

geçirdiğini iıtrıf etmiştir. Bele· 

diye batkanhğı ise bo mlkdarın 

daha fasla olduğunu bildirmişti. 

Suçlu Rahmi; dGnkO duruşma· 

eında b..JP.dfye makbuzlarının 

yüz ylrmlbeoer kuruşluk oldu· 
ğnnu, balkın aıkıntıh vaziyet• 

te bulunduğunu, ve parayı 

def 'aten Yuemediğlnt ııöyllye· 

rek ooır koru~luk makbuzlar 

basdırdı~ıDı ve bunlarla t•heilll 

yaptığım anlatmışlar' 

Mahkemece bau şahitlerin 

celbi için durutm• başka güne 

bırakılmışhr. ~ehmed Bayezit il M. Tevfik nümune .kahvehanesini kendile· 
&lehmed Eşmen M. Baran rine örnek yaparak derhal birle· 

&toerara ç.ğlayan M. Özlft şeceklerdir. 
** 

makine tarafından yıkanıb dol· Sahte 
durulacağını evelce yazmıştık. Oto 

matlk makinenin getlrıilmesi fçin Vesika Davası .. Atoııtafa Mahmud Naci \_ 
ev\"elıi bir model istenmişti. 

İskAn ldarP.slnden kendisine Pttusıat. Önen Ragıb Taran ·-----V---k--,--' 
lldet Yan bastı Süleyman Si vrf Bir a a Model 'i14yete gelmiş ve tetkik metruk mallardan bir ev ıah· 

Aslı gibidir. ----
ödemiş'te 

lfalkevi Açılma 
\' ıldönomn Şenliği. 

Ödemiş, 22 (lluııusi) - Bu· 

gGn Ôdemlv'ıe ııaat J S te Bal· 
keli • •un Oç6ncll yıldönOmQ çok 

:•rlak bir şekilde kutlulandı. 
•dyodın, Anhra'da söylenen 

lô 1 1 eller dinlendi. Gece de 

Dıltotade bir halk gecesi y•· 
Pıldı 8 
ı., • u münaeebetle muallim 
.:.. B AL • 

· •mın tarafındın (Aile 
l" te bl ) bl r ye mevzuu üzerinde 

r konfer•nı verilmiştir. 
}"I 
ransız Konsolosu 
~ b 

J e rlmlz Fransız konsolosu 
ao B ki u n Bilkok hastalanmış 

te F 
.l ranaız ha1taneslnde teda vf 

lılla 1 
111 

• ınmıitır. Hukuk işleri 
GdGrQ 8 F 

dQ ay uad Yurddae, 
-

0 öğleden evel vlJayet na · 
-ıaa F 

r•nıııı ceaeral konsolo· 
IQllQ b 

•ııt•nede ılymret etmiştir. 

___ ..•. -.--

Kadına Teca
vüz Edecekmiş .. 

----·· ..... ---
Evelkl akşam Eşref paşa cad. 

deelnden geçmekte olan HallB 

karısı bayan Fatma zabıtaya 

müracaat ederek fırıncı l\1eh· 

rdllmeğe başlanmıştır. Bu mı 

kine saatte (4000) şişeye su 

dotdurabllecektlr. 

Haber aldığımıza göre vlli 

yel genel meclisinin toplantı· 

sındı Şaşal suyu satım lnblea· 

rının İzmir ve havalisl memur· 

lar kooperatf f ine verilmesi içi o 

tekliftfl bulunulacaktır. latan· 

bul'da ve diğer yerlerde bu 

gibi kaynak suları hep bazı 

şirketlerin idaresinde bulun· 

maktadır. Bu sayede suyuo 

daha temiz ve fenni şekillerde 

med Ali oğlu Şlikrü ıarafından 

bir bahane He fırını çağrıldı· 

ğını ve ağzının kapatıluak ya· 

tak odasına göıürüldüğOnil, 
ddl lettheal edilmesi ve dağıtılması 

.klrletllnıek istenildiğini 1 a 
ı d ·ze milmkün olmaktadır. Yıkama 

eunlştlr Kadının ıerya 1 u · . 
· b ve doldurma otomatik makine· 

ıloe sokaktan geçmekte olan •· einlo 10,000 lira değerinde olduğu 
yan Fatma'oın entşteei Mehmed anla11ılmıo, ean'at mektebi muıl· 
oğlu bay Hikmet derhal vak'a llmlerlnden Bay Ferid lzmlr'de 

yerine koşmutJ ise de Şükrü de buna benzer bir makine 

kendisine tabanca çekerek t1ıh imali milmktın olduğunu vllA· 

dldde bulunmuştur. Vak'a faili yete bildirmiştir. Fakat bu yerli 

zabıtaca tutulmuş ye h ıkkında makine ile saatte 500 ıiıe dol· 

tahkikatı bıolınmıştıt. durulabllec1ıkdir. 

sis ettirmek için llıhte vesika· 

lar tertib etmekle ııoçlu Zrıbeylr 

kızı aynacı bayan l:mlne'oln 

şehrimiz Ağırcezaeındıki du 

ruşmaeını dün de devam edil· 

miştir. Bayan Emine aaleo 

Kıbrıslıdır. Dinlenen oahidler 
de kendisini kıbrıslı olarak 

tanıtttklarını söylemlşlerdlr. 

Suçlu ise (;lrltll ve mGbadll 
olduğunu ve Hhte vesika lan· 

zim etmediğini söylemekte idi. 
Diğer şabidlerln dinlenmesi 

için duruoman ın devamı martın 

dördüncü gftnüue bırakılmıştır. 

Mahkiim Oldu 
Tepecikte umumi ev serma· 

yderlnden bayan Flruzenı koca 
kafa Mehmedlc dostluk tesis 

etmeıloden muğber olarak bir 

araba içinde blçakla blrbuçuk 

ıy işine mani olacak derecede 

üç yerinden yaralamakla suçlu 

eski doatu İbrahim Ağırcezada 

yedi ay •ğır haptt' mah"tim 

edllaılotlr. 

tardın başka malların geri alın · 
ıııası gerekmlyeceğlne dair de 
aşağıdşkl bildirim gelmfştlr: 

.. Kat'i taefiye k•nunuoun 

dördüncü maddesine ~öre mu. 

bıcl rlere adi iskan derecesi od., 
taht1ls edilen mollarm uhdele· 

rind~ lllPCCanen lhka olunarak 

tcınUld Vfl borçlanma kanunu· 

na tevCikan horçlandmlması 

icabetmrktedir. 

Bunlua vt-rllcn mallar, arnı 

bığ vo hrr nevi bahc;r.fer Hn 

atlarına uygun ulmıea bile ka· 

nuoun ııarahaıl lı:arşı~ıoda lf'm 

ilk ve tapuya nptedilmelniode 

tt>rcıldüt rdllmemt'k lazımdır. 

Kaldı ki bunlar keodllertnA 

tııhsts vr. tf'.mllk rdllf'n t'mval, 

arıızi, düL:kao, bağ ve bahç .. lerl 

llckiz on seoedenbr.rl imar «-t· 

mckte olduklarından vr. trmllk 

kanunile kanun medeni bük· 

muoe göm mürur zaman dahi 

bbıl olduğundan bu glblleılo 

temlik muaınelelrrlnin ikmallle 

artık bu mea'elenio ortad•n 

kaldırılması muvafıktır ... 

Kliring 
----····----Paralar Nasıl 

ödenecek ti 1'? 
Ecnebi m .. mlekdlerden getir· 

tllecek eoya ,.e malzeme pıra 

111randıo Kltrlng Haıııları lç,ntle 

ödenecekler için mukaveJ"oa 

melerine tediyatın kliring e@ll 

larını gôre yıpılacağını gösteren 

kayıtlar konulmakt•dır. 

Maliye bakanlığından vllAyete 

grleo bir blldlrlmde alır.an mal· 

ların pıralarınıo hangi memle

ket k.llrlogine ithal edilmek 

ıurdlle ödenect>ği taerib edil· 
memelı.te olduğu gibi veıilt.cek 

paranın kllrlng eeaelarına göre 

Cfimhurf yet Mrrkez bankasına 

yatmlacağına dair de §art ko· 

nulmıyarak yalnız ·m,.rkez mu· 

basebeclligioe ödenir· eoredn· 

deki kayltlerle iktifa edildiği, 

hu halin tediyede bazı zorlok· 

lar çıkardığı blldirllmiştir. 

Bundan eonra kllrlng esas· 

ları içinde tedlyat icrasını b 
tllzam eden ukdeJerde zorluk· 

lann öoilne geçecek hususların 
mukaveleoamelere yazılması 
emredilmiştir. 

Hamburg 
Piyasası. 

Son hafta Hamburg tfltGo 

f latlerl hakkındı •ehrlmtadckl 

alAkldarlar• ııağıdakl haberler 
gelmiştir: 

Tüttın piyasası sakin olmakJ• 

beraber talih de nrdır. Fakat 

kllrlng zorluğu Tar.kiye, Yuna 

nlstan ve Bol~arlstan ile huıuııt 
ticarete engel olmaktadır. Flıt· 
ler oüyledir: 

Türkiye mıh: Adi renk, ko· 

ku, görQnüşe göre 0,40 O, t O. 

Orta renk, koku, görftafloe 

gôre 0,60 · 0,80, iyi mal 0,90· 
1,5 marktır. 

Yunanistan malları: 

2,00 mark, Bulgırlıtın 

ları 0,25 · 1,70 marktır. 

0,10· 
mal· 

günü akoımı Halkni ,.tonunda 

büyük şenlikle kutlulaodı. 

Gençlerin bu eevhıçlf gününe 

katılmak için salon ve balkon 

gden kooukl11rla dolmueto. 

Sonradan gelt-nler ayakta bu 

içli güne katılıyorlardı. Balkın 

her sıoıfı Tura11'lılaran bu iyi 
gflnüne davet edilmişti. 

Saat 8 de İetiklAI martılı 
O"nllğe hşlandı. Mart ıöy!e· 
nlrken 'furan'ı ııeven ıııözlerde 
hu yuvanın yedi yıllık ba~arı~ı 
can lan ıyor, herkesin ıeYincl 
gö:ılcrioclen okunuyordu. 

Yurdun ha,kaoı Uay Yusuf 
Aysal hl r söylev yaparak tayın 

konukları s"ygılarlq 11d4mlaıh. 
Yurdun yt•Jl yıllık çalışma Vf! 

başarışını kıttıt Hı öılil bir 0.,. 

kilde arılattı. Yurdun :kuıodığı 

hüyük bsşarış alkı~larLı karo•· 

landı. S11a Ue pıo~ıamın yapıl· 
masana (ı;"Çildi. Gt nç Turanlı· 

lardan iki arkadıo tllr söyll 

yerek konuklar üzerindeki ee•· 

gl duygularını tueledi. 

Bu sevinçli g6o onuruna 

hazırlaaan. (kahraman) ptyeıılnln 

temsiline geçildi. Yurdun genç 

aporculan plyestck\ rollerinde 

harı,ış yapıyor. VP. çok alkıt· 

lenıyorlardı. Piye& bı,ındın 

sonuna kadar d,.rfn bir s~vgl 

ile takip olundu. Bu yuvanın 

ulusal folerddd •~rlmf v" yılın • 

ayrı, ayrı mevslmledode vrr· 

dlği bu gibi mO amueler ken· 
dilulndtıo J,eklerıeo işlerin f yl 
soounçlarıodan ıayılabfür. 

Ma amerenln en canlı yerini 

milli oyunlımm1zdan zeybeğin 

oynanması ,,.~kil eder. Genç 

tıporcularan hu milli oyunu b6· 

yftk bir başarıfla yapması ııe· 

ylrcfler Ozerinde unutulmaz 

doygolar bıraktı. ll11lk içli doy· 

gularını alkışlarla anlatmıya 

çalıoıyordu. Bu oyun leıek ar.e· 
rlne ilç defa fekrıırla-cdı. 

MnaamP.renin ~OD eayısınd• 
yapılan bir komedi tımamtadı. 
Güldilrficil ve duygulu olan bo 

pfyl'!e konuklu tarafındın iyi 
lurşılaudı. Saat 23 te Turao'ıD 

bu tarihi gecesi da iyi b.lerle 
kapınmış oldu. 

l 9:.?8 yılı ikinci klaanda ka· 

rotan bu _yuvamn spor alanın· 
da ve ulusal işlerde gösterdlgl 

dolu başımşlar U11ık .por ı::ı iJıJ 
için kıvançla aoılaLllccek bıt. 
durumdadır. 

Genç ıporcular konuklarını 
Hygılorla karoıladı ve u~orlada. 

Yurd baokanı tebriklere tefek• 
knrlerJe karşılık verdi. Ön6· 
müıdeki ay ftlnde (Tırtıllar) 
piyesinin gene bu yu91 t.rı• 
fıodın temsil olunacııını n· 
vinçte öğtendlk. 

ŞUBA T 
1935 
K11ım 
ııo 

25 
1935 
GAD 

28 

Pazartesi 
Arabi 1353 
21 Zilkade 

Ev kat 

Gdne~ 

Ôğle 
ikindi 
A.kpm 

Yateı 

lmeak 

Rumi 1350 
12 Şubat 

Ez•nl Vaaatt 

12,48 6,4.2 
6,3;l 12,27 
9,:J6 15,30 

12 17,54 
1,31 19,24 
11,09 5,03 



Mektebliler için 
~~~ 

nutmaheni 
Çiçeği .. 

--·· .. ····----
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ÇocukJarın gözlerini başka 
btr tarh çelmietl. Burada çim· 
ler Arasında bir takım mini 
mini mavi çiçekler görmüşler, 

bunların çok güzf'I hJr htka 
yesi olacağını düşünerek sevin· 
mlşlerdl. 

Çiçeklerin perJst, onları üz 

ınek 1 ı~mezdl. Bunun için bu 
güzel çlçekl1ırln hlka yesl çok 

içli ve acıklıdır, dedi. 

- Anlatmamı ll!ter mhlnlz? 

Küçükler genç kızın boynu· 

na BBrılarak istediklerini söy. 

leyince o şöyle anlatmıştı: 

- Pek uzalı.: olmayan tez 

zamanlarda idi, buralara yakın 
civar bir kentte iki çok güzel 

ve uslu kız ya~ardı. Bunlar 
birhlrlerlnden hiç ayrılmıyacak 

kadar çok sevişen dost arka· 
daşlardı. 

Her işleri gibi gezintilerini 

de hep beraber yapın "Güler,, 
ve "Öter,, adındaki genç kızlar 
gerçekten de isimleri kadar şen 

ve fıkırdaktılar. 

Gene bir gün kırlarda ırmak 
kenarlarında gezintiye çıkmış· 

lardı ki, yolları üstünde rastla· 

dıkları çtçekleri toplamıya baş· 
lamışlardı, en çok ta pek sev· 

dikleri bu mavi çiçekltıre sa· 
rılmışlardı. 

Bir aralık yorulmuştular ga· 
llba ırmak kenarına d11şen bir 
dönemeçte Güle'l', Ôter'e; 

- ~öyle değl~menln yanın· 

. da azıcık oturub dlnlenseık 

nasıl olur, dedi? 

Öter - Sen istersen, deyin· 

ce, bOyfik kestane ağaçlarının 

gölgelediği bir kayalık üstüne 
iliştiler. Bo noktadan ırmak 

gOrfil gürül akıyordu. Yalnız 

ıesi lneauı titretecek tadar 

gürdü. Fakat küçilk genç kız· 

Jar korkmıyorlar, frenklerin 

mlyozotl dedikleri ırmağın bir 

ucunda köme halinde canlı, 

canla açmış bulunan bu mavi 

çiçeklere bakıyorlardı. 

Bir aralık Güler güzel çiçek· 

lerin en toplu bulundukları 

akınhlı bir taraf11 doğru gitmek. 

istedi. Arkadaşı onu kolundan 
çekip le: 

- Sakın ha, orası kork.ulu· 
dur gitme! Demesi üzerine, 
GOler: 

- Biç korkma, dedi, bırak 
ta o çiçekleri ııma koparayım. 

Ve Öter'jn elinden kurtularak 

temkinli adımlarla o tarafa 

doğru yöneldi. Çiçeklerin yanı· 
na kadar hiç arızasız geldikte 

belki görfilmemfş güzellikte bir 

buket yaptı; gene arkadaşına 

doğru dönmiye başladı. Fakat 

ak&ilfğe bakın ki, kayalığı çı· 

karked ayağı sOrçtQ, armağıo 
akıntısına kapıldı. 

Öter, deli gibi olmuştu. Var 

kuvvetlle yetişin! Diye bağır· 

mığa başladı. Fakat fena yere 

yuvarlanan GtUer gideceğini, 

kortulamıyacağını yekten anladı, 

ellnde sıkı sıkı tuttuğu demeti 

sevgtll arkadaşına doğru son bir 

kuvvetle fırlattı ve «Unutma 

beni dedi, gözden kayboldu. 

İşte çocuklarım o gilnden 

sonra kuvvetli bir dostluk em· 

bolü (Örneği) gibi tanınan bu 
çiçeklerin bir adı da «Unutma 
benh Glmuştur. 

- Son

.Muallim 

S. A. (JJon 

~Fek Araştırmaıan 'd M ) Avusturya Bakanların- lr GörOşler . 

ransa a e {_. dan Fransız'lar Memnun. . Sezışlet• 

tehcilil~Nası dır? 
Yazan: Eyib H. Akman •• Ödemiş 

E 
D 

A 
.Fransa-mektepçiliğine aitlhi(graf ik ... 

Mekteb 
j266025 

çağında olanlar ları yetiştirir. Bu mekteplerin 

ilk iki yılında genel blJgller 
Devam nlsbetl % 93,5 
Tahsil mtcburlyeti 5·15 

Teşkilat 
Ana Mektebleri 

yaş, 

Ana mekteblerl, kız · erkek 
iki yaşındaki çocukları alıl', 

onları ilk mekteb çağına kadar 

yaraıan bıbklarda yönler (Ter· 
biye) dört yaıındakl çocuklar 

ilk mekteblerle lise ve glmna· 
zlumlara eklenmiş olan özlen 

(busuei') sınıf lan geç~blllrler. 

Aoa mekteblerl akçasızdır, ek· 

lenmlı özlen sınıflara ahuma 

işi sözü geçen mekteblerln bağ· 
lılıklara tabidir. 

Jık l\lektebler (B) 
Beş yaşındaki çocuklar ilk· 

mekteblerle lise ve glmnastum· 
ların anık layıcı (Hazırlayıcı) 

sınıf larıoa girebilirler. İlkmek· 
teplerln bO.tfin bölümleri 8 yıllık· 
tır. VII inci yılda çocuk isterse: 

A - - Mektebi bırakır; 

8 - VIII inci sınıfa yukarı 

bölüme girerek llkmektebin 
hfitftn bölümlerini bitirir; 

C - Meslek mekteblerlne 

girer (Ekim veya ticaret. D. 1.). 
D - İkmal kurslarına de· 

vam eder (B); 
E - Yüksek Ukmekteh öğ· 

rencelerlnl (Derelerini) takibe· 
der (F); 

F - Lise ve kolejlerin VI 

ıncı saoıf larında kabnl sın ağı 

(İmtihan) geçirir (C) llkmek· 
lehler akçaeız, genel (umumi) , 

kerteli (Dereceli), köy, kend 

(Şehir), deniz kıym ormanlık, 

daz ova oluşuna göre düzenine 
konulmuştur. Kendlerde kız 

erkek ayrı, löyJerln çoğunda 

bir arada okurlar. Program, 

llkmekteblerln programlarına 

denk olan lise ve kolej lf!rln 

aşağı sınıfları ( 8 5) anıklayıcı 
ıınıf ları da kucaklı yan 5 yıl· 

lık öğrence (Ders) bölümünd 
çerçevelemekte:Ur. Kend kolej· 

)erinin eaygalao (Sarf lyat) la· 

rına kend bakar; yotak (1] ve 

öğrencelerln gidişini göz altına 
almak Mf. bakanlığının işidir. 

Ulueal (Milli) liselerin eaygal· 
guları devlete alddlr, öğrencek 

(Talebe) lerden kesenek. (Ücret) 

alınır. 

Orta Tahsil (C.F.H.) 
Dllzgtın tahsil görmek istlyen 

gençler 4:·5 yıllık yüksek kerteli 

Ukmek.tep (F), veya llkmektep· 

lere bitişik olan 2 3 yılhk lk· 

mal mekteplerine (H.) devam 

edebilirler. YO.keek kerteli ilk· 

mektepler idare ve ticaret adam· 

verilir; eoraki yıllarda öğrene · 

cekler: S11n 'at, ekim, ticaret, 

evhakımı, ve azçok genel bilgi 

bölümlerine ayrılır. Bu mek· 

tehi bitirenler hemen kendile· 

rloe ean'at, ticaret, ekim lşl8· 

rinde iş bulurlar muallim mek· 

teplerlne (G) veya yüksek kerteli 

meslek mekteplerine (E) kabul 

edilirler. Yüksek kerteli llkmek· 
teplerln birinci yılı bir arada 

genel bilgiler gösteren öğrencek· 

lerl" geçer. 

Kalan sınıfları 2, 3, 4 yıl· 

lık, genel • meslek bölümlerine 

ayrılır. Genel bölüm öğren· 

ceklerl (talebe) muallim mek· 

teblne anaklar. ::Saym günden 
güne çoğala ..ı yüksek kerteli 

llkmektepler, özlen bölflmle· 

rinde ydkeek kerteli sertifika 

vermiye özeniyor, veriyor. Mes· 

lek bölümlerine gelince öğren· 

ceklerfl yüksek kerteli ticaret 

(J.), san'at (E.), f lzlk ve kim· 

ya müesseseleri 

kazandırır. 

(E.) haklarını 

Lise ve kolejlerin orta bö· 

ldmü {C. ), öğrenceklerlne 7 
yıl içerisinde köklü klıtslk bil· 

gller kaıandırmıya özenmekte· 
dlr. Programlara öyle bir dO· 

zen verilmiştir ki, 6 yıl içeri· 
sinde talebe genel bilgilerle 

oyaladığı için özlen öğreocelere 

bağlanmaya gerekli bulmaz, an· 

cık vn inci yılda ihtisas bö· 

hlmüne bağlanmayı kendisi için 

daha elverişli bolor, 7 inci 

yılda öğrence bölOmüoü iste-

diği gibi değiştirebiliyor. Lise 

ve kolejler 3 bölilme ayrılırlar. 

A - Lıttince • Yunanca b
L4tince, canlı dil c-lllmler 

canlı diller. Orta tahsili o son 

yılında (C4 C5) ilk böldm riya· 

zlye ve felsefeden birini seçer, 

böUlmlerden birine katılırlar; 

a, b, c üçflk (Harf) lerHe gös· 
terilen her Qç bölüm, son 

yılda, az önce anılan felsefe ve 

riyaziye kollarına bltevlde öze· 

nlrler. Orta tahsilde bunlardan 

başka, yQkeek tahsile anıklıyan 

şu bölümler de vardır (C 6) 

yüksek muallim mektebi, poll· 

technlk mekteb Salnt·Gyr; mer· 

lo;ez mekteblerl, ulusal agrono· 

mlk ekim enstltfisO, denl.zclUk 

mektebi ... 

- Sonu vır -

- Ba;ı 1 inci yüzde -

kllitı esasiye kanunooan lca· 
beuirdlğl yeni esaslara göre 

biraz tadlli fcabetmlştlr. 
Hariciye bakanı ise barışı 

kuvvetlendiren Roma ve Lond· 

ra itllaf larındao ötürü pek 

mP-mnon olduğunu söyl~dikten 

ıonra Avusturya'oın duima ve 

herktse karşı tamıımc>n ınüs 

takhel kalma~ı lhım geldiğini 

tf'yld etmioıir. 

ParJs, :ı3 (A.A) - A vu3 

tnrya ve Frsnsa dış işleri ba 

kırnlorı elyaei şube müdürl~rı 

bu sabah toplanarak rnubt,.lif 

me!'deltrlu ve bilbas.:ıa kültür 
mr.ti'eldulle m.,şgul olmuşlar 

dır. Bu uı,.s'elelt'r huguu ııant 

17 de hukımlıır orasında yupı · 

lacak e.on görüşmeden sonra 

kat'i şekil olacaktır. 

Parla 24 (A.A) - Parla ga· 
zeteleri dün ak~am bJten A vus· 

turya Fransız müıakcrelerl hak 

kında toplı.ılukla memnuniyetini 
ve A vustorya davasına karşı 

teveccübünd fzhır etmektedir. 

Parla, 24 (A.A) - Başbakan 

Şo.,nlg ve hariciye b11kanı Ber· 

gar Valcleııe~ maıbuat mümes· 

slllerinl kabul tdcrek A vuetur· 

ya'nın iç ve dış siyasaları hak· 

kında beyanatta bulunmuşlardır. 

Başbakan Şu~nig memleketin 

krallık rejiminin lnklrazından 

ötürü bilhassa geçirdiği iktısadi 

mücadeleleri mevzuu bahsederek 

Monıııenyor Selpelio uluslar ara 

sında iktııadi ve mone vi bir 

elblrliği prensibi tesis ettiğini 
ve Dolfos'on Fransız devlet 
adamlarlle temas etmek için 

hiçbir fırsatı kaçırmadığaoı söy· 
ledlkteo sonra lzahatı.oa şöyle 

devam etmiştir. 

Tesanüd politikamız muhte· 

lif milliyetlerin katlyen şekil · 

siz bir kitle halinde lmtlsasını 

lstUzam etmez. BUAkls terakki 

ve medeniyet için uluslar ara· 
eındakl rekabetin hayati bir 

ehemmiyeti olduğuPa kanilz. 

Bundan sonra bay Şoşlng 

dahili olduğu gibi harici istik· 

illin tamamen muhafazasında 

barıe için esasla teminat oldu· 
ğono söylemiş ve devlet idare 

ve teşkllAtındakl hlahat bak· 

kında bazı malumat vererek 

bir dik.tatörHlk emaresi gören· 

lerl tahtlye etmfı, yapılan te· 
eebbüsleıln halkan meşru lhtl· 

yaçları ile devlet hayatının 

basit bir telif inden ibaret ol· 

du~unu kaydetmlıtlr. 

Bay Şuşlng beyanatını şa 

suretle devam ederek: 

İşleri oluruna bırakmak iste· 

mlyen devlet kendisinin Qze· 

rinde müesses bulunduğu pren . 

slblerl inkar mahiyetinde ola· 

cık surette herhangi bir siyasi 

faaliyete müsaade edemez. Mem· 

leketln lstlklıtllul muhafazaya 

muktedir olan yalnız yeni A vus· 

turyadır. Federal hflkumetl in· 

tizamı tesis etmekle maddi mu· 

vaf fakıyetlerden başka manevi 

parlak bir zafer elde etmiştir. 

Bıy Şaşlug'den sonra bay 

Beıger Valdeneg Avusturya po· 
Htlkaeının iki dOoOacesl oldu· 

ğuna sôylemiıtir. Bonlırdan 

biri Avusturyı'ya dost olanla· 
rın ıayJBını mOmktın olduğu 

kadar çoğaltmak diğeri de ha· 

rışın muhafazasına yardım t"t· 

mektlr. 

Parla, 24 (A.A l - Bay Şoş· 

nlg ve Berger Valdeneg dünkQ 

konuşmaların sonunda Bay 

Flınden ve Bay Lavala Avoıı· 

turya Hyakat nişanının birinci 
srnıf büyük 11allblnl vermişler· 

dlr. Akşam Avusturya sefare· 
tinde verilen ziyafette bütün 

resmi erkin hızı'l' bulunmu~tur. 

A vusrurya nazırları bugfin Lon· 
dra'ya bureket edeceklerdir. 

Bu ziyaret Avrupa vaziyeti 
hakkında baelt bir f lklr teati· 

sinden dııha ü~tün bir ehem· 

mi} eıl haiz olacaktır. A vustur

ya nazırlarının Londra'da in. 
giliz devlet adamlarına mali ve 

~iyaei ıncs'elelerdeki İngiliz 
gürüelc·rlntı dair oldukça açık 
sualler lrnd etmdcriue lutfzur 

edlluıcktedir. Mc11i mea'ele ola· 
rak Avusturya şlmıındlferlerJne 

Jogiliz ııo ıt; c) cıai yatırılması 
keyf tyetl me znu habsolacak 

' 'e bunun mukabilinde logillz 
sanayllue mühim malzeme slpa· 

rl~lerl yapılacaktır. 

Siyasi mes'cleye gelince, Ro· 
ma'da düşünülen istişari misak 

ile Halı3burg hanedanının muh· 

t~mel bir avdeti hakkıoda İn· 
gillz devlet adamlarının müta· 
leaları sorulac11kt1r. Bu son 

mes'cle hakkında Vlyana'dan 

gr.len haberlerde Babsburg ha· 
nedanının avdetlle ulusal top· 
Janma gayretinin kolay1aştml · 

mış olacağı ihsas edilmektedir. 

Tahmin edildiğine göre 1ogl· 

liz'ler vaziyeti olduğu gibi mu· 
hak,.me edeceklerdir. Londra 

hukumdl Oabeburg hanedanı· 

nın tahta avdetine mutlaka 

muarız df'ğlldlr. Çünkü bu av· 

det keyfiyeti herhangi bir moa· 

hede He menedilmemfştlr. Maa· 
maf ih logilfz hükftmetlnln Ro 

ma'da Fransız ·İtalyan tebliği 
ile ileri sürülmüş olan letlşari 

mleak f!kdinl tamamen müsta· 
kil telikkl ettiği ve tahta av

det mes'eleslnlo derhal mevzuu 

baheedllmemf'!einl tercih edeceği 

söy lenmektedlr. 

Parls, 24: (A.A) - Fransız · 

A vnsturya tebliğinden anlaşıl· 

dığına göre, Viyana hükumeti 

Tona misakını prensib itibarile 
muvafakttlnl t11dlk etmekle 

beraber ha misakı birçok dev. 

letler araeındı aktedllecek moh· 

telif mhaklardan biri addet· 
mekte ve bu misakları barışın 

muhafazaeı için yekdlğerlnden 

ayrılmaz bir lı.ül olarak telAkU 

etmektedir. 

Bu suretle Avusturya hüku· 
metl, Londra tebliğinin esasını 

teşkil eden akideye tamamen 
iştirak etmektedir. 

Fransız Avusturya tebllğlode 
kaydedilen tam mQsavat f lkrl· 

nln Tuna misakının mes'ut bir 
şekilde akdini kolaylaştıraca!ı 

işaret edilmektedir. Habsbnrg 
hanedanının yeniden tahta av· 

detl mee'elesl Parls mükAleme· 
terinde kat'iyyen mevzobabse· 

dllmemi~tfr. Fikir teatileri bu 
suretle mühim bir merhale 

aşmış ve Avrupı'dakl istikrar 
işine genfş bir yardım temin 
etmiştir. 

Göriililyor ki, az bir cebir 

ve hdsnünlyetle ne şekilde olor · 

sa olsan me•cut müşkllıttı nl· 

Yazan: Eczacı K. K. ~ 

Palavra 
Kulnbn .• 

1zmlr'fn hususiyetlerinde• 

biri de palavra kulübü aÇI 
bilmiş olmasıdır. YabaoCI 

\ara ilk ağızda pek tubJ 

bir marka olan bu kıılilbO• 
tarihi pek yeni değlldlr. O• 
onikl yalhk bir tarihi •-' 

dır.:Senelerce baekanlığıoı y•P' 
ğıın için. içini, dışmı çok lf 

bilirim. ille; unutmam, buod•' 
altı yr.dl sone kadl\r evel f za01 

re ilk defa gelen bir dostı.ı' 
vapurdan çıkınca f'cıaotı1 
uğrama~, beni sormuı eczaJııo' 
arkadaşlarım: 

- Palavra kolübüode! 
Demişler. Mlsaf irim .k,elil' 

felll bir zat olduğu için ecı' 
ne memurlarınao bu sözil•~ 
pek laü.ball bulmuş. ldıreP 
zayıf, mileseeseml hoppala er> 
bala görmüş ... 

Gel, zaman, git zaman bf•I-' 
ağar başlı mlsaf lrl kulnbe f 
tirdim. Kıılilb 'erkAnını bit" 
birer tanıttım, arkadaşım b•~ 
Hepsi memlekette hflrmet 9" 
zanmış, yer tutmuş zevat. ~ 
takt, celse açıldı, nQkteler "-' 

gösterdi. Kahkahalar nç ve"' 
arkada~ımm al4kası çoğıldf
Hlkayeler açıldı, lşrablar, 1-' 
lar, tekerlemeler meclisi 9'•( 
ladı. Mlsaf irim, iki 11at goıclfı 
iki saat ruhunu dinlendirdi. 

- l~te palavra kuUibii! 
Dedim, eczane ukadatll 

rım hakkındaki kaoaatlol dl 
ğlştlrdl, palavra koUibOnfi ~ 
sevdi. ismi etrafında durdu: 

Palavra ile oradaki dJef 

zuJar arasında bir münıee~ 
yok. Orası nükte, zırt 

sahnesi. 
Dedi. 1stanbul'dan yasdtl 

mektoblarda palavra kulftbl' 
den mutlaka bir bahtı kof,ı 
Yazık ki bo defa ben baıkal' 
lığı elden kaçırdım, e -' 
yapalım dftşmez kalkmıı t1' 
hacıyatmaz diyor, kendlOJl 11 

selli ediyorum. -.-1 
1 Spor Hareketle!!; 

Cuma Günü 
Yapılacak Maçls' 

Dün toplanan Futbol be~ 
önümüzdeki cuma gGnG 1-r 
lacak futbol müsalıakalarıP1 1 
suretle kararlaştırmıotır: 

Aleancak spor eshasıoda ~ 
kem Bay Hikmet idaresill, 
saat onda Altay . Şarkspor ıİ. 
takımları saat 12 de Bay fe J 
idaresinde Altay . Şarkepot -
takımları, saat ondôrtte 

Fehmi idaresinde lzmtreJ>°f 
Buca A takımları, eaat ooılll 
Bay Esad ldareıtnde Altınord~ 
TOrkspor A takımları kırt' 
şacaktır. ~ 

Halk sahaeında saat ool ;i 
Bay Baha Konuralp ldareef I 
1zmlrspor · Buca B takıd1 

bir mdsabaka yapacaklardıt• 

Alsancak'ta 
hayet yen11.ıek kahil olacaktır. 8 k s· . 
8 . Ç k tıytı ır ıma· 
ır ocu lathaoe Yapılacak .. 

Zehirlendi Jnhlearlar idaresi tar•''~ 
Alsancak'ta büyflk bir hJI .ıt 

Güzelvalı'da Çiçekçi soka· hane binası inşa ettlrllece~~ 
ğında Eşref oğlu oniiç yaşında Modern ve bOtün fenni ttı~ 
Kimlrao; evin bahçesinde oy· ihtiva edecek bir tarzda P" 

narken topladığı bir kısım ot· edilecek olan bu hlnıd• 
ları yemiş ve zehirlenmiştir. toplama tertibatı da buluD 

Çocuk derhal memleket hasta· tır. Binanın inşası için ya9' 

nesine kaldmlmış ve tedavi mO.nakasa neticelenecek, be 
altını alınarak kurtanlmıştır. işe başlanacaktır. 



__ .._ ....... _. __ 
Vilayet Genel 
Meclisinde Ko-ÖL,a':t: ~~[U~LAl\I 

T 1 • • ? E nuşulan işler .. 

Rütbelerin öztürkçe 
Karşılıklarını Yazıyoruz. 

ekıı·rıerini Kabul~Ettıremeyınce, n A~dıo(Hususi) Vlliyetgenel 
~ mecJısf ikinci toplao1ısını dlln 

~~~~~~--~~~~~~-
Askerı riltbeJerln ÖzrOrk'çe Liva komandaoı 

Y k ı D S ı 'd A . ld valimiz Tokerln başkanlığında a ın Dost arı a o on an y rı ı. yaph. Bu toplantıda Büyükle· 

rlmlzden elen telyazı karoılık· 

tarı okunda. Bayındırlık bakan· 

fıaı hissesi olarak büdçeye % 

Tubay karoılı.lr.larıQI, dünkü sayımızda .Miralay: 

telgraf haberi olarak yazmıştık. Fırka kumaodaD1 

Telgrafta bazı yanlışlıklar ol Liva generalı: 

Fakat berik.l kavmin bu ada 
flzcttndtıkf Jhtlras 'fe temaları 
sükun bulmuş olmuyor, müte · 

\'ali mücadf!Jeler hüküm eürü 

Yordu. Nltııkfm bir zaman 
180nra hu ada tekrur Megare· 

lflere intikal ediyordu. 

İşte bu adunın kao ve tufan 
kasırgahırfle eursıld1ğı bu esna· 
lardıı gayet feci bir bayat derdl 

de Yunan cemiyet kabilelerini 

ka\'urmakta idi. 

Bayat gittikçe çökmekte, 
zenginler fakir dü,mekte, fa · 

kirler de bir lokma ekmek 

için borçlanarak bir daha borç · 

111rıo1 ödeyememekte ve mev· 

cud kan una göre alacaklmıo 

esiri vaziyetine girmekte idiler. 
llele hazıfan, esasea pek fazla 

esir ve köleye maltk bulanan 

alacakhları tarafuıdao diğer 
bazı lne.Csızlarıı satılıyorlardı. 
Esirlerin, sahtbleri tarafından 
gösterUecek herlşl, ne kadar 

•ğır ve iğrenç olursa olsun 

kayıdsız ve şartsız icra eyle· 

llleleri de kanuni bir mec· 

buriyeui. 

Borç yii.zli odcıı öl nın 
Arhk btçnk kemiğe doyan· 

n:ııştı. Miktarları bütOn halkı 

tamll bir d~receyl bulan borçlu 

esir ve sef Uler, gırtlaklarını 

•ıkao, nefeslerini boğan, ömür· 

lertoi zincirllyen hu dehşet 
kabusları içinde hep birlikte 

galeyan eylediler. Vakdle Lf. 
kilrg'ün Ieparta'da yaptığı gibi 

lllallanmn yarlBI alacaklılarma 

Ald olmak Qzere borç yüzün· 

den esaret kanununun Ugasım 
istediler. 

Bu lhtUAl, o derece müthiş 
'1e toğyanh oldu ki, ayan mec· 

llaioln teskin için bao vurduğa 
Çareler birer birer akamete 

1lğrıdıler. Artık dAhl Solon'un 

bir anlaşma zemini bulmağa 
tavısautundan başka düşünüle· 
celt hiçbir çare kalmadı. U da 

l!ırf memleketine hizmet kay 

gusUe bu müşkll gailenin Jnta· 
cu:u uhdesine aldı. Bo haber 

esal!en evvelce Solon'dan her 

"1tandaşan miisavl haklara malik 
0lıtcağını vaad ve tebştrf ni 
lştt1111ş olan ihtllalcl halk Qze· 
t' 
•ilde derhal 'llÜBekkln bir 

tesir Qyandırdı. 
l\.azıyeyi aksine Mlarak Solo· 

nun &özlerinden herkesin a::alet 

•e istihkakı derecesinde hak .. ---1 ............ ~ 
ANADOLU ____ , __ _ 

-......._Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Bafyazgaoı 
Haydar Rütdil ÖKTEM 

~.lllunıi oeoriyat ve yazı işleri 
ıtı lld ürü A f : Keın,.a.ı.T.o.lat KARAC 
darebaoesi: • 

C İı.ınir ikinci Beyler sokağı 
· llalk. FırkaM binası içinde 

l' f~graf: 1znıir .. A1"ADOLU 
cı e on: 2776 .. Posta kutusu 405 

y ABONE ŞERAIT1: 
ıUı~ 1200, Altı aylığı 700, Üç 

YaL aylığı 500 kuruotur. 
an~ı nıemleketler için senelik 

• 0 ne ücreti 27 liradır. 
". IJeryerde 5 Kuruotur. 
'-"'iiıı(i --~ -~~miD nilshalar 25 kuruotur. 

AJ';Ano1u MATBAASINDA 
.......__ BASILMIŞTIR 

--8- doğu için doğrularını bugün I<'ırka kumandanı 
tekrar yazıyoruz: l\f t li T t 

ve mevkii olacağı manasını 

çıkarmış olan zengin ve ae!lza· 
de zümresi de, zaten Solon dan 

den imtina edfyorsun? 

Salranat nedir? 
r: 

ıs eklenmesi, vilayet tdcfon 
hatlarrna yardım edilmesi, sıı 

r va: ıımgl'uera 

Eski isimler Yeni isimler Kolordu kumandanı 
Nefer Er Ferik: 

memnun bulunuyorlardı. Bina 
eııale.yh Solon, bütiln Yuna 

nletım'da, bütün halkın preetlş 
eylediği bir sima halini aldı 

ve bebem,.hal krafü~ı kabule 
razı olmıığa icbar edUdl. 

Tabii tepen adam 
Bu karışı klıkte, iki taraf tan 

hlç!ilrlnt> mensub olmıyan en· 
der insanlar bile, vaziyeti hal 

ve tssf f ye edt>cek bundan başka 
hiçbir çare tasavvur edile mi · 

yt!ceğlnf, c Dihıyanm en dabt 
akıl » losaot diye tavsif edilebi · 

lecek Solon'u başların a gör 
mek itıtediklerlnf söylediler. 

Fakat Solon bu l!özlerlu 

sanki hiçbir tesiri olmamış gibi 

cevab verdi: 

- Cebbarlık, tahakküm, 

halka haklmiyd cidden ho~ 

şeyler. Fakat her tarafı clirüı:n!e 

kuşanmış olen bir makama 

girenin bir daha kurtulub se 

lameıe kınuşmas1 kahtı mi? 

Teklif lerlnf kabul ettireme-

yloce, en yakın dostları da 

artık Solon 'un dellllğloe lıük

mettUer. 
• 

• • 
Solon bürç ve esaret lhıtı§.J . 

ma mücadelestne 5000 lira ve · 
rJlmesl, ortamekteb binasının 

yapı anası için belediyeye olan 
44~ l lira borcu o büdceye 

alınması hokkındokf kegıdlar 
büdce encümenloe, bazı ldiyle 

rlo bağlaotılarmıo drğiı;ıtlrllmeel 
ve Nazilliye bnglı klarnzlar ve 

Sultaobiııar oahtyele inin ayrı 

idare edilmesi, Ttre'ye bağlı 

Selatin köyünün Aydın'a alırı 

ması hakkındaki teklifler de 
mülkiye r:ncümeniae verildi. 

Dalama nahlyeAloio ad~oın de 
ğişUrilmeııi hakkandakf Uğıd 

Efrad 
Küçük z11blt 

Oobıışı 

Çavuş 

Başçavuş muavfoi 

Zabit vekili 
Zahit 

1\fül&zlm 

Birinci miilıizlm 

Yüııbaşı 

Kıdemli yüzbaşı 

Blnbaşı 

.Kaymakam 
.Miralay 

Erat 
Er lıaş 

Onbaşı 

Çavuş 

Uı1t 

Aeubay 

Subay 

Asteğmen 

Ttığmen 

Yftzbaşı 

Öuyüzbaşı 
Binbaşı 

Yarbay 

Albay 

Aydm Halkevindc 
Haftalık Konferanslar: 

Biri net ferik 
Müşir 

Korgencul 

Gt:neral 

Mareeal 
Kumandan Komot an 

Kumeodaolık KoıJJolanlık 
Lha kumandanı Tukomotın 
Ordu kumandanı Ockomoran 

ymum başkurnaodan BıobuA 
Umera Utısubayl•r 
Fırka knmanclanı 'fumen 

Zabitan Subaylar 
Mafeyk Uııt 

Erk anıhaı hf yt> Kurmay ----

Fakat Solon bu tek11f ve 
ihramlara şiddetle muhalefet 
eylf yaek asla b6k lı met bs~1 
olmak istemiyor, rn yakın, en 

hürmetkar dostlarının şu mftl· 
tef it, tevtc ::übkar sözlerini bile 

adeta Si kıntıdıto boğnlaca k gibi 
dinliyordu. . 

- Eğer krıillı~ı kabulden 
imtina edersen cidden pek 

aşağılık bir adam derekesine 
inersin. Bihakkın kazanılmış 

bir krallığı, bu bir Ctnnet 
makamı diye redde kalkışman 

en batıl btr hareket olur. Dü· 
şüo bir kere "Timondas,, bile 
vaktile keudleint (Eğrlboz krah) 

yaptırmadı mı? (Pilahis) hô.lıi 
Midilli kralı df'ğll midir? Sen 
ne diye Atina kralhğını kabul · 

Jerirıl halHçln şu kanunu va · 
zettf; 

"Bütün borçlar lağvedllmlş 

tir. Hl ,bir elııcaklı borçlusun 

dıın hiçbir şey istemi yecekttr.,, 

Fakat SoJoo, baba11111dan 
kendi~lne miras kalan yedi 

yük akçayı alacaklılara dağıt. 
tırdı. Kendfsl fakir ve malşetslz 

Oznlne söz alan üyeler ve bu 
arada Bozdoğan üyesi hayan 

Behice Ôzkamo dalama admm 
asılda Türkçe olduğu hnkkın· 

dakl ııözlerl üzerine bu ıekUf 

reıldedlldl. Meclis sah günü 
toplanacaktır. 

Savan Berin Ertek' in 
j 

Aydın Halkevine armağanı 
Aydın, (Hususi) Saylavımız 

kaldı. Buna rağmen tarafeyn Ba'j Adnan Erteklnln karası 
bu bal şeklinden hiç le mem 

nun olmad.ılar. Zeoginler bak
laruun zıyaa uğrahldığına, 

borçlarım ödemeğe tsbii bir 

itiyad Ue ahşkıo fakirler de, 
mallarının yarısını olstın ala. 

cakf ılımna vermek arzularından 
mennedildlklerlne müteessir 

oldular. 
- Sonu var -

Bayan Berin Ertekin çok kıy· 

metli ve yüksek markalı plya 

nornnu Aydıo halkev(ne arına· 

ğan etti, Bayamn kültür yuvası 

ve soysal kalkınma ocağı olan 

balkevlmlze karşı bu yıırdım ve 

alakasından ötürü sayın bayana 

bütün halkevliler teşekkürleri 

sundular. 

Aydın (Bueu~i) Dün akşam 

halkevimfzde haf tahk koofe · 

ransların üçllncilsü belediye 

yazı işleri çeviren• ve bılkevi 

idare hey<'llndeu Hay Afal 
Gökbel tarafından verildi. Kon · 

feransın mevzun uluslararası 

ve cümhorlulı.: çağma kadar 

belediyecilik tarihi ldJ. Bay 

Asaf Gökhel konferansında cok 

muvaffak oldu ve çok alkışlno 

dı. Konfeıantao öoce pjyano 

ve kemanl11 Hüst:yln ve Orhan 

bir koneer verdiler. Halkevl 

mtzde lıcr hafta verllcu bu 

konserler ulusal musikinin ya 

yılması bakımından çok tyl 
tesirler yapmaktadır. 

Dir Okurumuzun 

Nafia Komiser

liğinden Ricası .. 
Aldığ•mız btr mektubu ay· 

nen aşağıyı yız•yoroz: 

Depozitosu n sahibi tara· 

fından •erilmiş ve hali faali· 

yelle baıul teslim edtlmio olan 

bir elrktlrik saati için bu evde 

muvakkaten ve sahibi namına 

oturrluğom 

yatını da, 

ve f'lektlrlk sarft· 

ev sahibi namına 

ödediglm halde oirketln heonden 

başkaca ayol sııat için depoztto 

paratıı almıya hakkı var mıdır? 

lnblsarlar takibat 
şubesi mödfirü 

Ah idi o 

264 Türkçe karşılıklar 
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2. sıtğlamlaşıumak. 
perdaht, - 1. açkı (cUA man) 

2. parlaklık. 
perdahtlamak, - 1. çışmak, 2. 

parlaklık. 

perdahlatmak, - 1. cışmak 2. 

parlatmak. 
perde, - 1. arsurı, 2. ayıran 

3. barva (hail, mania man.) 4. 

bölme, 5. eiı (kapı perdesi man) 

6. encü (göze inen perde man.) 

7. gerelti, 8 gergi, 9 gerim 10. 
ünlük (eeraperde man,) 11. kap 

lav, 12 örtü. 
perdelenmek, göz tuomak. 
perdebiruoaoe, - 1 açık ssçık, 

2. yırtlazca. 

perende, takla 
perende atmak, -- 1. bödür· 

mek, 2. takla atmak. 
perestiş, - 1. bagını, 2. düş 

kılnlük, 3. tapınma, 4. tapma. 

perestiş etmek, 1. tapın· 

mık, 2. tapmak. 
peresıişkıir, 

pman. 

1. tapan 2. ta· 

perhiz, ı. çekinme, 2. el 

Yunma, 3. yıghnma. 
1 • 9 tü .. •) peri, _ ı. rşı, ,.,. ngur, d· 

uçuk. 
perişan, - 1. azan talan, 2. 

aynaşık, ~J. bozgun, bozuk, J. 
dııgılmış, 5. dağnık, 6. dardağan, 

7 . karışık, 8 . karmakarış, 9. Be· 

rlk, 10. üziilmüş, 11. yalpak, 12. 

yaman. 
perişan etmek, - 1. baslamak, 

2 . bozmak, ;). dağıtmak, 4. kar· 

mak, (). sındırmak, 6. yaymak. 

Perişaohk - 1. bozguQluk, 2. 

sapraoma. 

Perişan olmak - l. bozgun 

vermekt 2. bozulmak, !3. dagıl. 

mak, 4. ezilmek, 5. karçaşmak, 

6. sınmak, 7. yanınmak. 
Perran - 1. uçan, 2. uçkun, 

3. uçucu. 

pertav (pertsp) - 1. ahhş, 2. 
atlama, 3. sıçrama. 

pertav etmek - 1. 11tılmak, 

2. kalg1mak, 3. ınçramak. 

perteY - ı. ışık, 2. paralu, 

parlaklık. 

pertev endaz olmak - ı. bol· 
kımak, 2. ışıldamak, •e•k saçmak, 

3. parıldamak, 4. parlamak. 

peruka - eğreti saç, rakma saç. 

pecukıir, - 1. berber, 2. saçcı. 

perva, - 1. çekinme, 2. kor· 
ku. 

pervane, - 1. copalak, 2. eve . 

lek, övelek, 3. kelt!bek, ı:ece ke· 

lebeği. 

pervaz (açma man), - uçma, 
uçuş. 

pervaz etmek, 

2, UÇ!Jlak. 

1. ağmak, 

Balıi pervaz, - 1. atıp tutan, 

2. yllksekteıı uçan. 

pervaz (çerçeve man.) - tekte. 

perver, - 1. besleyici, besll· 

yen, 2. yetiştiren. 

perverde, 1. besleme, 2. 

bPelenml~, ;3. yetişmiş, 4. yetiş· 

tlrme. 

perverdlgar, - ı. besllyen, 2. 
lğtlleyen, 3. tanrı, 4. yetiştiren. 

perverlş, - 1, besleniş, 2. ye· 
tlşme. 

perverlşyap olmak, - 1. bes · 

lenmek, 2. ösmek, 3. demek. 

kesen dide - l. ~beğenilmiş, 2. 
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Nutk (nutuk), - l. aydış, 2. 

aytıı,, 3. biihe, 4. eytlş, ö. k~p, 
6. lilurdı, 7. !ap, 8. sav, 9. eôy· 

lev, 10 .. söyleyiş, ll. söz. 

Nutuk lrad etmek, - 1. ayıt· 
mak, 2. çoklamak, :l. aöylemek, 
4. tınmak. 

NQbünet, - 1. savcılık, 2. 
yılavaçlık. 

Nüfuz, - 1. ergi (iktidar man.) 
2. erk (iktidar man.) :l. içe geç· 

me (hulul man) 4. işleme (hu· 

itil, tesir mao.) 5. kah(ı' (iktldıır 
man.) 6· sinim (hulul man.) 7. 

eözü dinlenme, ııözii g~çme (tesir 

man.) 8. sür (kudret, haysiyet, 

itibar man.) 9. yamı (ehemmiyet, 
yftksek makam man.) 

Nüfoz etmek, - 1 k . geçme , 
içle geçmek, eözü geçmek, 2. iş· 
lemek, 3. ötkenmE'k, 4. ötkür· 
mt!k, 5. ötmek. 6. sinmek. 

N ılfozlu, - 1. erkli, 2. ileri 

gelen, ileri gelir, 3. kaldı, 4. 
kahptı. 

Nilke, - 1. calkan, 2. deh· 

reıme, ;t geri dönme (haatabk 

hakkında), 4. tempe, 5. üsteleme. 

Nükeetmek, - l. depreşmek, 
2. geri dönmek, 3. tepmek, 4. t~p · 
re~nıek, 5. tersinmek, 6. iletele· 

mek, 7 · üzülmek, 8. üzlükmek. 

N ökte, ioce söz. 

Nüktedan, loce eözlii. 

Nükul, - 1. cayma, 
çızgı, 3. dönme; döoilş, 

ma, 5. vaz geçme. 

2. çırak, 

4. kay1t· 

Nükul etmek, - ı. butarmak 

2. calkalaomak, 3. cayımka, 4. 

dönmek, 5. byıtmak, 6. vaz· 

geçmek. 

261 -~ümayao, görQnen görünür. 
Nılmayan olmak, _ ı. Lelgür· 

mek, 2, beUrmek, 3. gardomı•k. 
Nümıyle, - 1. çıkım. ~. gO· 

ruoöş, 3. gösterfe, 4. gl'ıı boyama 

Nümune, - l. söreek, 2. gli· 
rünilk, ;l, lıöuöz, 4. öıuek, 5. 
ülgüt. 

Numune1tk, örneklik. 

N ümunef lmıleat, uyaııı. 
Nfüığ, - l. eıJştf', 2. ô~u, 4. 

pus, 5. soymak, 6. sftçük, 7. r•· 
lamuk. 

N üsğlü, balgın. 
Nüve, - l. çekfrdd., 2. cfğtf. 

çlyit, 3. ehin, 4. nio, 5. eıuU, 
6. ~zre, 7. fzre, 8. özek. 

Nüzul, - l. aşağıya, inme, ~. 
damla (hastalık mao.) 3. enm~, 4 • 

inme (huetalık rnau ) S. konma 

Nüzul etmek, - ı. emken mek 

2. ilmek !. inmek, 4. konmak, 
S. yerilmek. 

Nüzul leahet etmek, iomr-, lD· 
mek. 

Nüzullü, inmeli. 

o 
Omlet, ı. kaygana, 2. kaymak, 

3. lı:uyma, kuymak 

OndiUasyon (yapmal) - l. 

büUirmck, knırmak, eaç kıvır

mak 
Ordugah 

reo, 3. ordu, 

rargAbı man.) 

l. bolcar, ~. gi;. 

4. örük (ordu ka· 

ö 
1. dlrUk, 2. Ömr (ömür) 

yı11am, 3. yaşayıf 

Örf - 1. gftrenek, 2. göreıek, 
3. kılık, 4. toğı; 5. töre, 6. törd. 



ehi li azlardan 
l(orkulmaz! 

lngiltere, bay LOyd Corç'aID.. Göre . ııuıııııııı Vukuat 11111111111 

Fransa, Almanya. o·· v . . Kaçakcılık 
- Başı 1 ineci ~ahlfede un ya azıyetı. •+-i·•--

--- -.·---- man mftzakerelerlnln umami 
barışı tanzim gayesine daha 
çabuk erlıllmeslnt temin ede· 
ceğl dmld edilmektedir. 

- Başı 1 inci yüzde -
Ianma yarışı devresinin başla · 

dı!ını söylemiş ve silahsızlanma 
tedbirleri ittihaz edilmiş olan 
yegane uloelararaeı içtimaın 

Vaşington konferansı olduğunu 

vc:ı bu konferansın istikbal için 
bfr nümune teşkil ettiğini Uhe 
eylemiştir. 

- Halhokt, J. L. Garvın Oh· Et Kaçakcıları 
- Başı 1 inci yüzde -

iken bu işe başlamak -.e bu 
tehlikeden sakınmak için alın· 

ması lazım gelen tedbirleri öğ · 

renmek fesheder. 
Eğer siz halkı yetiştirecek 

olursanız o zııman helk zehirli 
gazlardan korkmaz, ürkmez, 
panik yapmaz, bundan başka 
bu işi yapscak matbuathr. Fa· 
kat matbuatta da her öoüne 
gelen kaleme sarılıp yanlış 

malumat verirse o zaman bıı 
iş olmaz. 

1ktısadi buhran yüzünden 
hiçbir millet fazla para earfet· 
mlyor. :Fakat bununla beraber 
gazlardan korunmak için yeni 
yeni teeldllit yapmağa çalışıyor. 
Elini kolonu bağlayıp dur· 
mıyor. 

Şimdiye kadar iktiza eden 
malzeme ve çareler IJÖyle hu· 
Jiiea edilebilir: 

1 - Eneln bir maskeye 
ihtiyaç vardır· 

2 - Maskesi olan halkın 

bunların nasıl kollanacağını 

bilmesi ldzımdır. 
:l - Halk maekeeial her 

zaman saati ve diğer lüzumlu 
eşyası gibi yon10da taşımalıdır. 

4 - Gaz harbı haber veri· 
lir verilmez derhal maskeyi 
takmah nihayete kadar çıkar· 

mamalıdır. 
5 - Maske takıldığı zaman 

fuzuli hareketler yapılmama· 

lıdır. 

6 - Maske bozulduğu za· 
man maskesiz olatak korunma· 
sıoı bilmek lbımdır. 

Bunun için · mendille yüzilnü 
örtmek civarda eo varsa soya 
sokmak, yahud toprakla yftzdntl 

örterek kısa kısa nefes almak 
iyi olur. 

Hava hücumu geçer geçmez 
herkes eaçlırını eakalanı yiızü· 

nd yıkamalıdır. Çünkü gaz !ak· 
laoır. 

8 - Balkı avlamak lstlyen 
dOşman bertarafa bir takım 
tfltün paketleri ve ealr halkın 
l~lne yarıyacak Şf'ylcr atar. işte 
buglbl şeylere o zamanlarda 
dokunmamak ve bunları mftm· 
küo mertebe temizlemek lazım· 
dır. Eğer böyle bir mıotakadan 
veya yerden geçmek lcabedl· 
yorsa ayakları bezlere ve sa· 
mınlara earıp geçmek lbımdır. 
Bo yerden geçtikten ıonra ayak· 
ları veya o yeri kireç kayma· 
ğlle yıkamalıdır. 

Kastamoni'de Zehirli 
Gazlar için Konferans. 

Kastımonl, 23 ( A.A) - Dün 
Hılkevinde gaz kursundan da· 
hillyeci doktor Seyf 1 Eryılmaz 
tarafından zehirli gazlar hakkın· 
da bir konferans verllmtştlr. 

Rüşvet Dava~ı 
Rilşvet almakla suçlu Milli 

Emlak mildürlOğü muhasebe· 
elsi Bay F e rzl ile muamelAt 
memura Bay Tevfik ve dosya 
memuru Bay Slyameddln Asli· 
yecezada duruşmalarını bugün 
saat on beşte devam edilecektir. 
Duruşma ~on saf haya gelmiş 

olduğundan bogfln Müddelomo· 
mi muavini Bay Ali tatafından 
iddia okunacak ve bu iddiadan 
sonra da suçluların vekili tara· 
fından müdafaada bolonnla· 
caktır. Memurlar hakkındaki 

mahkeme kararının bugün tef· 
h1m edilmesi de muhtemeldir. 

Bu arada İngiliz nazırının 
seyahatini \'arşova ve Mosko· 
va'ya teşmH etmesi teklifi 

Londra'da teveccühle karşılan· 
malda beraber bu huensta he· 
oüz kot'i bir karar verilme· 
mlştir. Böyle bir seyahat mart 
ayının ilk haftasını işgal ede· 
cektlr. Bu kadar uzun bir 
seyahat bllhasaa parlAmPotonun 
mühim içtimalar akdettiği bir 
zamanda İngiliz dış işleri ha· 
kanı için bftyük bir gaybubet 
devresi te9kll etmektedir. . 

Londra gazeteleri bu eeyaha· 
ti tanf b etmekte ve vazifenin 
esasını ehemmiyetsiz addetmek· 
le beraber bu ziyareti Avrupa 
mes'elelerlnfn tanzimi Mnl 
ilerletmek f çin logUtere tara· 
tından earfedllen gayretlerin 
mantıkt bir lnldşufı şe-kllnde 

telakki etmektedir. 

Dally Telgraf gazetesi, Sb 
Con Saymen'in Berlin'i ziyarete 

karar vermeıılle akıllı adamları· 

nın ağzından Almanyı'nın gö· 

rüş tarzını öğrenebileceğini 

yazmaktadır. 

Berlin 23 (A.A) - Gaze· 
teler İngiltere n Fransa tara 

fından yapılan teklifler hakkında 
siyasal mQzakerelere mofaeBal 
yazılar tahsisine devam etmek· 
tedlr. 

Volkloer Bobahter gazetesi, 
şimdi ııöz sırasının diğerlerine 

~ld olduğuna ve Almıoya'nın 

verdiği cevabtan büUln mes· 
eleler üzerlnd~ görüşmlye ha· 
zır olduğunu açıkça anlaşıldı· 

Londrıı 24 (A.A) - Scrola· 
tor, Sunday Timee gazetesinde 
yazdığı bir makalede fn~iltere · 
nin tehdide masuz kalan ada 

vaziyetini yalnız himaye için 
lazım olan nlsbette Avrupa hü 
kıimetlerl ile mukav~leler ak· 

detmesi icabcttlğlnl ve hava 
aodlaşmaeının bütün A vrupo 
enıolydl mee'eleelne ve bilhassa 
şark mf'!a'eleefn., bağlaomııırnın 

şayanı esef oldugnnu yazmak· 
tadır. 

ğını yazdıktan sonra şu müta 
leaları Uıive etmektedir: 

Alman cevabına kareı vazı. 

yet nlmazdan evvel Fransa ile 
İogHterı,'oln yeniden aralarında 
görüşmeleri talıildir. 

Diğn gazet~ler daha ziyade 
Sovyetlerlo müdahalesi ile meş 
gul olmakta ve Alman müşa 

hlalerloln yt:nl t nglliz · Frao· 
sız müzakereleri karşısında of. 
doğu gibi bu müdahale karşı· 

sıoda da so~uk kanlılıklarını 

muhafaza etllklerlol kaydet· 
mektedlrler. 

Vstde Uecher Beobahter ga· 
zeteel, Fransa'oın vaılyetlnl 

tetkik ederek bu vaziyetin Al· 
mınlar'ın müzakere hususun· 
dakf ıemayüllerfoe tesir etml· 
yeceğlnl, çilnkft Almaoyanın 

barışı muhafazadaki azminin 
gayet kuvvetli olduğunu yaz· 

server gazetesindeki makalesin· 
de barı9 işinin tecezzi kabul 
etmediğinden ve İngiltere için 
bütün Avrupa ile elblrllğl yap· 
mık lüzumundan bahseımek· 

tedlr. 

Dinar'da Posta iş· 
leri Ne vaziyettedir?. 

Dlnar'dan yazılıyor: 

Dloar'da posta işleri pek faz
lodır. Kaza, merkezi bir vazl· 
yene olduğu için günde yedi, 
sekiz postA glrib çıkmakt11dır. 

Bütün bu işleri yalnız bir posta 
müdürü ldarey,. çalışmakta ise de 
halk müşkülat ı;ekmektedlr. Bu 
poetah"neyc ayrıca bir memur 
gönderilmesi lazımdır. Posta ve 
telgraf başmudürlüğünflo dikkat 
gözünü çekeriz. 

maktadır. 

Uheno Vesphalfenne gazetesi 
Almnnya'nın Franea He İngll· 
ter" araeın:ı kat'fyyen nifak 
sokmak niyetinde olmadığını, 

fakat diplomasi bir tazyike kat · 
1 yyen boyun eğrnlyeceğlnl kay· 
detmektedlr. 

Gaıete Fancfur, iyi bir siya· 
setin tanılml zamana muhtaç 
olduğundan alakadarlara çok 
acele dmemeyl tavsiye etmek· 

tedlr. 
Berlln, 23 (A.A) - Alman 

istihbarat bürosundan: 
Almanya tarafından lnglliz, 

Fransız tebliğine karşı 13 şubat 
tarihinde verU.~n cevabtan ııonra 
Almanya ile İngiltere arasındaki 
ilk temas, dıln İngiliz sefirinin 
Alman hariciye bakanı horon 
Fon Noratı ziyaret etmeelle 
vokubulmoştur. 

................................................................................ imi ....................... .. 
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7. türe, 8. tnrft 
Öer (öşllr) - ı. onda bir, 2. 

ondahk 
Ôzr (özür) - 1. engel (mania 

men.) 2. eılkı 

Özr dilemek. - 1. ortanmak, 
2. suç dökmek, 3. yavıncmok 

p . 
Pabuç (papuş) - ı. ayakkabı, 

2. başmak, paşmak, 3. çedik, 4. 
çekme (çizme mon.) 5. çizme 
(konçlu bir nevi ayakkabı) 6. edik, 
7. etik, 8. etük, 9. itik, 1 O. öd Ok, 
ıı. ötftk. 

Padişah - 1. ahan (Çln'de 
hükôm süren Maoço hOkumdar· 
farına verilen unvan). 2. hakan, 
3. illğ, ilik (uygor ve karahnlle· 
rln hnk.umdarlarına verilen unvan.) 
4. kağan. 

Padişah oğla - töre. 
Pek - 1. akman, 2. amrak, 

3. arca, arıca, aroca, 4. arcak, G. 
arı, aru. 6. arığ, arık, 7. arı sili, 
8. arun, 9. kirsiz, 10. ılll, elllğ, 
ellik, 11. silkö, 12. ıQzük, 13. 
yıkanmış 

Pakdamen 
slllğ, silik 

PakdU -

1. arı etekli, 2. 

arı gönllllü 
Paketmek - 1. arıtmak, 2. 

aramak, 3. arınmak 
Pak tıynet - öğüz, oğuz 

Paket - 1. bağ, 2. boğ, 3. 
hoğça, bohça, 4. bürflm, 5. çııtı 1 
6. kayırgao, 7. özbe 

Pakize - ı. arın, arun, 2. 
sulov, sılıv, 3. ellik 

Palan - ı. bağırcak, 2. Be· 
mer . 

Panik - 1. bozgun, 2. tezgl, 

3. ürlı:O, 4. Orktın, 5. yalgın 
Pıra - 1. akçı, akçe, 2. oğ, 

ok, 3. pul, 4. yarmağ, 5. yar· 
mak 

Patasız - züğürt 

Parazit - 1. asalık, 2. ekti 
Parça - 1. azıcık, 2. biraz, 3. 

bölük, 4. çinke, çiğe, (parmak 
oçlarile tutulabilen miktar man.) 
5. kesek, 6. kesik, 7. kıynık. 

Parça parça - 1, elçim. elçim, 
2. kesik, kesik, 3. kıyım, kıyım, 

4. tike, tike. 
Pardeell - 1. dılük, Qstlük, 

2. flatecellk. 
Parola - 1. im, 2. uran. 
Pasban - 1. bekçi, 2. gece 

bekçisi. 
Pasta - ı. kete (pirinç onan· 

dın bir nevi pHta man.) 2. ku· 
rablye. 

Patika - 1. cılga, cılka, 2. 
çığır, 3. çılga, 4. çoban yolu, 5. 
keçiyolu 6. taban yolu, 7. tılga, 

9. yolak, 10. yolamak 
Patron - lşledfcl 

Pay - 1. adak, 2. ayak, 3. 
az ak 

Paybent - 1. atkeğ, 2. bugav, 
3. bukağı, 4. kadana, 5. köstek, 
6. ayak bağı 

Payan - 1. son, 2. uç 
payansız - 1. ııonıuz, 2. tfl· 

keıamez, 3. nen bucağı yok, 4. 
uceoz, ucu yok 

payanda (payende) - 1. ha· 
ğım (dnara mahsus ağaç deıtek 
man.) 2. bağana, 3. dayak, 4. 
tlğengl 

payidar - 1. dikilmiş (kök 
tutmuş mao.) 2. ıürekll, 3. sOr· 
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git, 4:. tak, 5. tohmatmıı, 7. 
yerleımlş 

payidar olmak - 1. köklen· 
mek, 2. tokatmak, 3. tözmek, 4. 
urınmak, 5. yerleımek 

paylmıl - 1. başmgaç, 2. çiğ· 

nenmlş, 3. ezilmiş, 4. karacav. 
PayJmıl etmek - 1. ayak al· 

tına almak, 2. çignemek, 3. ezmek 
Payidar olmak - 1. calbay· 

mık, (yerde, yer altında yatmak 
man.) 2. yerde kılmak. 

PayJtalat - ı. ordu, 2. terge. 
Pazar, (hazar) - 1. alıı verle 

yeri, 2. avdan (mıntaka man.) 
3. çekişme. (pazarlık etme mao.) 
4. köçen. 

Pazar gilnil - 1. ırae, 2. av· 

dan. 
Pazırteıl - ı. ağrae, 2. av· 

danteel. 
Pazarlık - ı. çekişme, 2. ke· 

ılşme. 

Pazarlık etmek - 1. çekişmek, 2. 

kesişmek 

Peçe - 1. bürgfı, pdrgil, 2. 
hilrke, bilrkOt, 3. gözOndürOk. 
41 örtü, yflz örtftafl, 5. terlncek, 
tor örnilkO, 7. yaşmak, 8. yOzlilk 

Peçet., - 1. bar, 2. elbezf, 3. 
kırım 

Peder - 1. aba, 2. ada, 3. 
ata, 4. baba, 5. çeçe, 6. ece 

Pederane - 1. babac1Bına, 2. 
baba glbf, 3. babaya yakışır 

Pehlivan - 1. böke, bökö, 2. 
biike, :3. güreşçi, 4. karan, 5. 
eavçı, 6. tonga. 

Pejmilrde - ı. algın, ~- alkıu, 

3. buruşmuş, buruşuk, 4:. dar· 
dığan, S. eski eskimle, 6. eski 

pilekil, 7. kağşak, 81 ölgüı, 9. 10. 
solcok, 11. solgun, solmuş, soluk, 
12. sölpük, 13. yantık, yırtık 

pırtık. 

Pejmürde etmek - 1. eskitmek, 
2. örselemek. 

Pejmürde, kıyafet - 1. kRtaç, 
2. eamsak. 

Pejmürdtı olmak 
mek, 2. eprimek, 
örselenmek. 

- ı. güçlük· 
epr6mek, 3. 

Pelbpare - 1. çapıt, çaput, 
2. kıncıl, 3. paçavra. 

Pelenk - 1. kaplan, 2. kıe· 

tırak. 

Pembe - açık al. 
Penıh - 1. arka, 2. baru, 3. 

baskı, 4. daldı, dulda, 5. sığınca, 
sığıncak, 6. sığınak, 7. sığıogi, 8. 
tayauç, 9. uça. 

Pencere - 1. haca, 2. delik, 3. 
görgüç, 4. güngöre, 5, paca, 6 . 
tünlük, dönldk. 

Pençe, - 1. caynnk, 2. cınak 
3. çırmık, 4. kınak, 5. kıncak. 

P ene, - ı. elbeılk, 2. maşa 
penl, - 1. erfğ, öğüt. 

per, - 1. kanat, 2. yelek, ;J. 
yel ki. 

perakende, - 1. dağınık, 2. 
darmada~an, 3. kesek (parça ku'a 
mau.) 

perakende olmak. - 1. dağıl· 

mak, 2. karcaemık, 3. ııapraşmak, 
4. yasdmak. 

perçem, - 1. aydar, 2 birçok 
;l. pflrçek, 4. pürçilk, 5. kırkmı. 

6. saçak. 7. yele. 
perçin, - 1. bergütme, 2. 

berkitme. 
perçlm etmek, - 1. kadamak, 

Neler Yaptılar? 
Karakapı'da Sallhzade oıe,-ı 

lığı civarında kHap Abdull• 
oğlu Nuri, Ramazan oğlu B•1 

der, Hfiseylo oğlu Basan, •1 

mı9 kilo kadar kaçak d• 
elini bir beygire yükleter 
Nuri'nlo kasap dükkıioıo• ~ 
lürürlerken bnnu haber •1 

mezbaha et takip memuru 
İbrahim, Bay Aziz, Bay Feh 
V4} Bay İsmet kaçak eti aloJ 
istemişlerdir. Bunlardan ~ 

( 
memurlara bıçak çekmiş 

tP.covüzde bulunmuş, mcpıO 
lardan oay Fehmi de tabsıı 

k k l ' do·f~ eını çc ere .aHn ı 
ve parmağından yaralamıetır 

Kavgadan istifade eden dif 
kaçaktılar etl kaçırmışlstdJ: 
Zabıtaca hepsi yıkalaoınıe 1 

haklarında tahkikata bat~ 
mıotır. 

Hırsızlıklar 
1 - Kemer'de Temizlik 

ardındaki bahçede oturan ~ 
med oğlu arabacı Osman; 
çeye blr hırsızın 'girdiğini ~ 
mıiş, korkutup yakalamak Jv 
havaya bir el tabanca atoııf 

2 - Namazglh caddeel 
fı•ıncı Hflseyln oğlu Af 
zabıtaya müracaat ederek ~ 
kdoının önllode asılı durıO 

lira değerindeki kanaryeıl~ 
kafesi ile birlikte l\f oea Of 

Mehmed tarafındın keldıtl' 
cıhk eoretlle aşırıldığını ılk•!' 
etmiştir. 

Sarhoşluklar 

1 - Sarhoş olarak Biri' 

kordonda önüne gelenlere -
kmtılık eden Yosnf oğhJ J 
Adf zabıtaca totulmoe, bak~~ 
da tahkikata başlanmıştır. I 

2 - K.eçecller'de fazla 
hoı olarak n4ra atan Meb~ 
oğlu makinist Sabri zabıtıcıt 
tulmoştur. 

3 - K.ahramanlar'da Edl 
bey sokağında KAzım oğlo ~ 
Şevketin bakkal dükkıioıo• ~ 
lld oydurmak euretlla glreO ~ 
hırsız çekmeceden ıeklz 

1 

para ile bir mlkdar uuno ' 
sigara çalacağı sırada o c:I~ 
bekçfeiolo çaldığı düdil~ I 
korkmuş ve kaçmığa b
mııtır. Bekcl He kareıl.I 
harsız bıçak çtkmie ve bekt~ 
ardındın iki el tabanca •1 ~ 
sa da tutulamamıştır. 8• 
zabıtaca aranmaktadır. 

Eve Taarruz 

' Kemerıltında Şamh ~ 
ğında bay Osman'an aile e 1 

oturan İsmail oğlu Mosttff I 
AIJ oğlu sıvacı Ahmed; -t 
yerde oturan Mustafa kı•~ 
yan Gtlllzar'ın odısına t• J 
ederek ve tehdiddA bu!oO~ 
ları.odan zabıtaca yakalaO 
Adliyeye v~rllmlşlerdlr. 

Yaraladı , 
Aleancık'ta Ziya Gök•~ 

kağında eeyyar aancı J 
oğla SOleymau ile Moetaf• f. 
Oemın arasında gQrQltO ~ 

mak mes'el-lnden kavg• ' 
mış, SOleyman eline geçit I 
bir odunla Osman'ı bao•" 1 
hal lf surette yaraladığ•" 
zabıtaca tutulmuştur. 

Adana'da Grip 
G 

Adana, 24 (A.A) - ti 
salgını yftzilnden bir halt• fı 
tatil edilen mektebler bıJ 
açılmıştır. 
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f\aç~kÇ;i;k .............. · ...................... Doktor lzmir Suları Türk Anonim Şirke- Borsa 
Takibinde.. Zekai Tarakçı tinden: 

Şirketimizin hiııaedarlar umumi heyeti senelik adi içtimaı 30 
mart Hl35 cumartesi gllnü saat 15 de 1zrnfrde Alsancakta 454 
numarada kAln şirket merkezi ldareaiode yapılacaktar. 

••••• 
Borsada dftnkil flz(lm ve za· 

bire satışlan a~ağıdald şekil· 
dedir. 

\'ararlık Gösteren
lere ikramiye 

asıl Verilecektir·. 
Kıı;akçıların hıklblnde ve 

1110halaıı huıuılarında bfiyök 
Yararlıkları görtUenlere nrlle· 
Cek ikramiye hakkındaki nl
ıtmnıme Bakanlar heyetince 
kıbut edilmiştir. Nizamname 
elaalarını ,;öre: 

Mıntıkalarında yapılan gDm 
l'ftk kat;akçılarından baıka ka· 
t;akçılık ~•k'alanndın elde edi· 
len yGzde onlıet yararlık pay· 
1•rı a1'kadar idarelerce o yer· 
dekf gGmrGk ldareılne yıtmlı · 
ıcaktır. Bfiydk ikramiyeler ka· 
Çak:çaları kaçak eşya ile blrllkte 
Çalışırık tutanlara, kaçakçılarla 
Çarpıtmada ve kaçak malları 
ele geçirmede diğer arkadaşla· 
11•dın çok gayret ve ceıaret 
ğöaterenlere, çarpışmıda yara· 
1•nınlara Ye çarpışmada ve ko· 
ğılatnada daJma malyetfnJn ya· 
111ndı bulanarak çahf8nlan, 
kıçakçıhk hareketile devamlı 
•e teılrll ağrıtanlarla IHbetll 
tedbirler almak yGıGnden Mu· 
fıatazı umum kumandanlığının 
takdldni kazananlara verilecektir. 

Mahafaaa tabur, gftmrGk mü· 
dar ve merkez mDdGrHl~B mın· 
takalarındakl pollı ve jandarma 
l111lrlerl de La maddtılere ayar· 
lıraa ikramiyeye hak buna· 
~kJardır. ikramiyeler her a1 
omam muhafaza kumandanbğı· 
llıa tatdlklle ya.de onbeolerden 
hak kuananlan verilecektir. 

okağa Bıra

ılan Çocuk .. 
Bahrlbaba parkı içine bilin· 

llllyea blriıl tarıfındın iki gdn· 
IGlı: bir kıı çocuğa bırakıl· 
'Dıetır. Yanocık; ıoğuktaa 
llllahafua için pamuklara sarıl· 
11111 bir •niyette idi. Çocuk 
Yll•a11nı Yerilen, çocuğu oraya 
bırakanlar ubıtaca aranmak· 
tadır. 

kıoık Ve Poyracık'ta 
Soysal Hareketler var 

k.ı111k'taa yaııhyor: 
Kınık Gençler Birliğinin le· 

hbbaıa Gerine kurban para· 
lar 1111• tayyareye terki için 
Poyracık'1a olduğa gtbl bir ko· 
~ite teıkJI edllmlıtlr. Komite, 
~ttı naLlye madara Bay Şakrü 
L.~gln olduğa halde belediye 
-tllflı:anı Bay Hftana Arkan, 
C. U. F. baık:anı Bay Ram;:"• 
- w Y 111 blrllk baık:anı Bay Naili 
ıldırım, kooperatif başkanı 

~llblddln Moral, belediye üye· 
berfnden lımet, Ömer, Rıza, 
d •lı:kıl Abdurrahıııın ve mıh· 

acau Hakkı, bakkal Ahmed 
•e b d ma dama Söleyman, tOccar· 
•il Receb ZDbdil, kooperatif 

.._obıtlbl Ziya Kutla, imacı 
~rlf •e Kemal eerbeıt doktor 
8e1tır Sıdkı'daa ibarettir. 
•hbat f ,ıeri: 
L Poyracık - Kınık aerbeıt he· 
11;1 1 • 

ili erinden doktor Bekir Sıdkı 
hGyflk yDreklillk ıöstererek klS 

YGrnıze gelmlı, fakir haataları 
.._eecınen muayene etmiı, hal· 
kı1a OGkranını- kuanmııur. 
•vrular: -

Poyracık mekıeb 'çocukları, 
&el • 

Zele feltkeıaedelerl için ara· 
1•tındı 8 lira tophyarak HUAll · 
•b --. ~ere •ermlılerdlr. t"'4iii1 
ehıf;;;-·Gare,i: 

1 
l.ınık Ahıntepe gençler bir: 

1AI 18 Maf"İtarthlnde birlik 
~enfeatfne bir pehlivan gtlreşı 
••ırlamııtır. Bata 25. batalhya 

15, ft~Gactlye 10 Urı verile · 
kur. 

Dahiliye Mntehassısı 
İkinci Beyler ııokak No. 45 Beyler Hımamı karşısında .. 
Öğleden sonra :l - 6 ya kader hastalarını kabul eder. 

TELEFON: 3806 

Sıhhat ve içtimai muavenet veka
leti izmir modorlüğünden: 

ı _ Tıb fakillteslnfn lstanbul gureba haetaneslnde olan deri 
ve flrengt baıtalıkları ve aerirlyatında doktorlar için f lrengl 
hastahğı tatbikat kursu açılacaktır. 

2 _ KarBI başlama zamanı mayıa 1935 başı olub 6ç ay de. 
vam eder. 

3 _ Kurs nlbayeıiode yapılacak olan imtihanda muvaffak 

olanlan f lrengl mGcadele teıkilAtında 180 · 200 lira ilcretle 
vazife verilecektir. 

4 - Kursa ıeçllecek doktor &1ym 1 O kiti olduğundan ietek
lller daha çok olduğu halde hakterlyolojl ve l•horatuvar itlerine 
111 çok vakıf olanlar tercih olunacaktır. 

5 _ KorBI ıeçllecelc doktorlara kurıun bışından itibaren 
nihayetine kadar ayda 80 lira iicret verilecektir. 

6 - İstanbul haricinden gelecek doktorlara gidiş harcırahı 
verilecektir. 

7 _ Karı için memur ve aerbeet doktorlar mürac1at edebilir. 
Milracaat edecekler ya doğrudan vek41ete ·veya bulundukları yer 
ııhhat n içtimai muavenet müdClrlOğiloe yapılacaktır. Mftcadele 
ferde yazlfe gOrebUecı:ğlne dair heyeti sıhhiyeden ahnmıı nft. 
muneye ma•afık raporun lstidaya bağlı balonmaıı ıarttır. Mec· 
burf blıınetlnl bitirmemiş olanlar kabul edilmez. 

8 - Kursa bırakanlar veya lmtlhına ,ırmlyenler •eya lnııı . 
hanı girip te kazaoamıyanlar ve tayin edildikleri yere gltmiyen· 
ler veya bir ıeneden evvel çekllenlerden kurs eanaıında aldık· 
ları flcret ve barçırah geri alınır. 

9 - fıtekJiler yukarıda yazılı olan şartlar dahilinde mart 
1935 ıoauna kadar mtlncaat etmeleri UAo olunur. 547 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şu
besinden: 

20·2 P35 tarihinde açık utırma ile ihaleleri yapılacağı 15·2· 
935 de Anadolu l 6 2·935 de Işık 17 · 2 935 de Yeni Aaır ve 
1812·935 de Balkmsesi gazetelerinde llln edilen Yunanlı emva. 
linin ihaleleri 20 3.935 tarihine pazarlığa bırakılmııtır. Satış 

gıyri milbıdtl bonosu veya peşin parı ile nakten yapılır. Kıy· 
metl mubımminesl ikibln lira veya daha ziyade olan emvılln 
!halel kıt'lyelerl lıtlıana tabidir. Malın ıatıldığı ıeneye alt devlet 
Yergi n belediye realm veıalr btlttln ma1raflar mCltterlye aittir. 
1atlyealerln ya.de yedi buçuk temlnatl.rtle birlikte ihale gClaG 
aaıt 14,30 da zlr1at bankaaına rntlncaatlan. 576 

lçtfuıaa iştirak etmek letlyen hisse sahiplerinin nizamnamenin 
27 inci maddesi veç~ile içtima gdnilnden 10 gGn evel hiaee 
aenetlerlnl şirketin fzmfrdeld merkezine veya merkezi hrokecellea 
de Uln brukecellea bankası veya şubelerine tevdi etmelldlrler. 

Konuşulacak işler Şunlardır: 

Qzilm Satışları 
Ç. AlıCI K. s. 
87 H. z. Ahmed 12 75 

K. S. 

60 Müsld. Jnhl. 10 50 
50 Kooperatif 12 7 5 

14 

10 50 
17 

1 - idare meclisi ve moraklp raporlarının okunm81ı. 45 H. Alyoti 13 13 75 
2 - 31 blrlnr.I kAoon 1934 tarihli blAnco klr ve zarar he· 242 

eablle mtıvcodat defterinin tetkik ve kabulft. 
Zahire Satışları 3 - idare meclisi azalarile mftraklbln ibrası . 

4 - Mecllal idare azalarının dokuza lbl4ğı ve idare mecUıl Ç. Cinsi K. S. 
4 75 

K. S. 
4 75 azalarının istifaları ve yeni idare nıeclla azalarının intihabı ve 15 Buğday 

aza hakkı huzurunun tayini. 16 Arpa 3 75 
8 

3 75 
8 5 - Muraklp intibahı ve ücretinin tayini 11 Faıulye 

6 - Ticaret kanonunun :l23 üncü maddesine tevfikan idare 105 Susam 
mecllel azaları~a kendi veya şahsı ahar namına bizzat ve bllva· 492 palamut 

11 75 
210 

47 

11 75 
450 

eıta şirketle muamele yapmağa ıelibiyet verllmest. 580 95 pımak 4 

Emlak ve Eytam Bankasından: Nazilli'de 
Cinsi pey akçesi Grip Hastalığından 
kahvehane 9 M k hl 

Eaae No. Mevkii No. 
578 bayraklı sahil caddeal 5.10 
932 keçeciler hayreddln Pi· eo. 13.l 1 dakkıto 8 e te er Kapatıldı. 
288 bakır bedeatenl 39 
857 ,1 oruç rela mahallesi çirkin so. 28 
226 osmanlye cad. kara osmao 26.15 

oğlu hanında. 

S70 osmenfye caddesi 
A. 701.l karalaş 9 eyldl s. 

701.2 < 9 « ı. 

1019.1020 çoban oğlu zeki bey cad. 
hdkumet civarı. 

16 
118 
126 

l 

" 
hane 
mağazı 

dük Un 
ev 
ev 
lr88 

8. 701.2 karıtaş 9 eyldl ıo. 124 n 
1010 kasab bızır mah. şerltciler B. 6 diikkln 
727 gOztepe mJBırlı cad. 428,258 
341 yol bedeatenl selvlll hanı 55.4 
602 burnava kftrt ômer ao. 37 

ev 
mığaza 

dtıkUn 
c. 43 manlaa çaprazı ı. mıh. 23 eY 

AA u " " 25 ev c. '*'* 
c. 44.1 " " " 25.l dftkkAn 
c. 45 < < '- 22 ev 
c. 56 1 l lzmlr hlrlocl kordon mimar 5 üst katan 

kemaleddiu bey cad. köşe k . 

7 
05 
10 

12 
8 

18 
11 

5 
31 
20 

4 
4 

15 
10 

5 
11 
45 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emliklo bir acnellk 
kiraları 6.8.935 çar11aıba gftnft aaat onda ihale edUmek ftzere 
arbrmıya konalrouıtur. 1eıeldl olanluın hizalarında yasılı pey 
akçelerlnl veznemize yatırarak mftzayedeılne lotiraklerl lbımdır. 

,25 3 578 

azilli, (Haeaai) - NasllU'de 
grip ve mevsim haatahkları 

salgın yapmakta olda~undan 

sıhhiye encQmenl kaymakamhk 

dairesinde toplanarak orta ve 
ilk mekteblerln bir haf ta mQd. 

detle .k.apatılmaaıoa karar ver· 
mlotlr. 

§ - Nazilli'de yapılacak men· 
sucat fabrikasının yeri için 

Aydın •llAyetinden lıtlmlAk 

kararı kaymakamlığa tebliğ 

edllmtıttr. 

§ - Nazilli köylerinde nu· 
marataj Ye muhtar ııeçlml bit· 

mlştlr. Bazı köylerde kadınlar· 
dı muhtarlığı ıeçllmlşlerdlr. 

Fotoğrafçılık 

Tl:I R K iYE 
bmlr beledlyeıinden: 

128 lira bedeli ketlfll Kare•· 
yaka su hranşmanları için 256 
kilo delmr bilezik ıatın ahnmapı 
lel belediye baık&tlbllk kale· 

Makinelerinızi 

Filimlerinizi 

Camlannızı 
f<'otoğraf kağıt, kart ve fotot· 

raf malzemenizi bizden abnıs. Her 
çeşit amatör işleri kabul edilir ve 
en iyi cinsten kiğıt kulluulır. llRAAT 

BANKASI 
mlndeki şartnıme ve keelfnı· 
meıl veçhlle ve açık eksiltme 
ile 5 ·3· 935 ıala gana Hıt 
16 da ihale edilecektir. Ekalh· 
mi ye lştlnk için 1 O Ura mu· 
vakk:at teminatla ı3ylenen gftn 
ve s1aie kadar belediyedeki 
artırma n ekılltme komlıyo· 

nuna geliniz. 585 25 1 
§ 853, 13 Jlrı bedeli muham· 

menell Doktor Mustafa cadde· 
sinin yan ıokağında 63 numa· 
rah adanın 18 aayıh arsasına 
llbe olunan 682,oO metre mu· 
rabbamdakl kısmın satışı bele· 
diye baıkAtlbJik kalemindeki 
şartnameal veçhlle n açık ar· 
tırma ile 2 ·3· 935 cumarteıl 

giinfl saat 16 da bele dl yede 
müteşekkil artarma ve ekalltme 
komlayonuaca ihale edilecektir. 
Arllrmıya letlrak için 6,1 lira 
muvakkat teminatlı söylenen 
gün ve s11te kadar belediy~de 

komfeyonu mabaueuoa ruüra· 
caat olunur. 586 

lzmir ltlıalat 
lüğOnden: 

Kilo gr. Ctosl eeya 

o 045 ipek harç 

Atölyemizde 
Mfieeııeaemizin çektiği fotoğ· 

raflar, kart postallar ve ağrındia
manlan t vaiyeden milatığni gö
rdyoruı. 

Ucuz, gftzel, zevkli, te
miz, çabuk, taze iş ve 
malzeme ile aj 

Hamza ROstem 
Emirler Çar,ısı 

Üniversitede Doçent 
Muavin Profeeör 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Hastalara bergün öğleden 
sonra bakar. 

l sıik.lal r.addeti No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN BUL 
Telefon : 49250 

Gomrüğtt Modttr-

o 390 
o 190 

yeni yan entari 
yeni pamuk entari 

Kıymeti 

Lira k. 
o 50 
1 00 
o 50 

o 
o 

o 

2 

990 
215 

990 

820 

yeni ipek kadıu elbise ve çamaem 
mereerlze edllmie pamuk mf'n&ucat 
70 X 100 kadar. 
meraerlze edllmfı pamuk mensucat 
ısox200 kadar. 
Yekda 

12 00 
l 00 

2 00 

17 00 
Yukarıda claı ve miktara yazılı eşyı açak arttırma ıuretlle 

aahla~andan leteklilerln 3.3.935 pıaar gGnG BHt 13 te lth•ltı 

&IWll• •lif ~oaaaa ~!er1ru~..!!I~~-~~ 
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2 ve 20 komprimelık ambalajlarda bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin uzerinde halis· 

J~l~~~~~21 ııgın lımsalı oları (!) markasını arayınız 

" DOKTOR..-

Fa h rİ Işık 
izmir Memleket Hastanesi Rontken Mntahassısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELEnt 

ve :ELEKTIR1K TEDAViLERi. 

Yürümiyen ve Bilhassa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-\iiole 
Tatbik ve Rontkeo ile KEL Tedavileri Y11pılır. 

İkinci Beyler Sokak Fınn Knreısı No. 25 

Türkiye Cümhuriyet 
Merkez bankasından: 

İkramiyeli yüzde beş faizli 1933 isıli~razınm 4.000.000 lira· 
hk ikinci tertibini teşkil eden B. tertibinin asıl talı vllleri 1 şu· 
bat 935 tarihinden itibaren muvakkat makbuzlar ile tebdile 

baolamlmıştır. Mezktlr tarihten 28 şubat akşamına kadar ma· 

vakkat makbuzları, ilk aldıkları banka şubelerine mürocoat ede· 

cek hamHlere tebdil muamelesi masrafsız olaruk yapılacııktır. 

28 şubat 935 tarihinden sonra tebdiller Merkt'z bankasının 

Ankara merkezinde yapılacak ve masraf hıımillerine ald olmak 

üıere bu işe bankamız şubelerile Jş ve Ziraat bankaları tavae· 

sut eyli1ecektlr. 

Dundan böyle kupon, ikramiye ve amorti tedlyatı yalnız asıl 

tahviller Qzerfnden icra edileceğinr. göre bxmillerin tebdil için 

biran evvel müracaatları rica olunur. 
1 7 16 25 321 

111 lll il l 1111111111111111111111111111111 111111111111 111 ili 1111111 111 11111111111 1111111111 
-

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

u~mö1r ŞlYlb<®~ü 
ikinci kordonda Borsa civarında kendi binasında 

TELEFON: 2363 
--•• ••-GDll--

Hertilrlil Banka Muamelatı, Eıntea 
Kumusyoııculuğu .. 

Müsait şeraitte mevduat kabul edilir 

Hububat, oznm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vcsair emtia kumusyonculuğu ya· 
pıhr. l\lalların vQrudunda sahiplerine en mllsa· 

İl şeraitle avans \'erilir. 

111111111111111 il 1111111illill111111111111111111111111111111il11111111111111ilil1111111111111111 

l\f an· sa Aklıisar Belediyesinden: 

-

--

2 2 935 tarihinde ihale edilecek olan Gazojen motörü bak· 

kmdakl eksiltme llfioı görülen lüzum üzerine fJfmdlllk tehir edil· 

dfğl ilan olunur. 24 25 2G 880 561 

Doktor 

Kulak, Burnu, Boğaz mütahsssısı. Cumadan başka 
bergün haetelımnı 3 • 6 ya kadar kabul eder. ıklncl 
Beyler sokağı, Beyler hamamı karşısı No. 41 

TELEFON: 3686 

- ........... 
Ôksfirenler! Mut· 
laka (Okamentol) 
Öksürük Şekerle· 
rini TecrObe Edi· . 
nız .•• 

ve Porjcn Şnhapın 
hu Üstün Bir .!Hüs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unuımannız. 

"' 
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Aylık elektirik 

Masrafınız 

içi gazJi 

r lamhalannı kullanınız 
.... -.......--,,,....,._~ -·ou marka az sarfiyat, bol ışık, 

ve uzun ömürlildür . 

Mehnıet Tevfik 
BOyük Elektirik, Telef on v<= 

Malzemeleri deposu. 
Peştemalcılar N. 77-79 1'el. :J33• 

Kuvvetli l\IQs bil 
fstiyenler Sıhhat 
Snrgnn Haplarım 
Arasınlar. 

(.!:' 

>
<C 

S 1 H H A T Kışlada Mns. Mev. satın alma komisyo-

en 
E C Z A N E S 1 _..._n_u_n_da_ih_a_ıe_ı_er_i ...,y ... ap._ı_ıa_ca_k_i_Ia_n_ıa_r _ _,, 

.Müstahkem Mv. ea. al. ko. nandan: . 
Hamdi Nfizhet Beher kllosnnun Teminatı 11111 1 

Miktarı Cinai Muham 1'edell Tahmin edilen ffatl vak.kate akçe'! 
Maruf Eczaneler· 
den Arayımz. 

Ucuz, taze, temiz llAçlar bulunur 

• 11 Başdorak - Büyflk Sa · 
1 lebçl Bam karşıemda. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

~oRESTES,. vapuru 23 ~abatta beklenmekte olup yflkünQ 

boşalttıktan eoura Burgas, Varn ve Köstence için yük alacaktır. 
0 GANYMEDES., vapura 26 şubattan 28 oubata kadar Anvere, 

Roterdam. Ameterdom ve Hamburg limanları için yftk alacaklar. 

"PRESTES., vapuru 10 martta gelip 14 martta An•ers, Ro· 

terdam, Ameterdam ve Hamburg Umanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT L1NIEN 
"HEDRUN,, 28 şubatta Roterdam, Hamburg, Copenhagen, 

Daotzf g, Gdynfa, Goteburg, Oslo ve İskandinavya limanları için 

yok alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
Jzmlr Nev· York araemda ayda bir muntazam sefer 

"TAMESIS,, vapuru 12 martta (doğru) Nevyork için yük 

alacaktır, 

SERVİCE MARlTlM ROUMAlN 

Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"ALBA JULYA,, vapuru 12 martta gelip 13 martta Malta, 

Cenova, Marsllya, Bareelon ve Cezalre hareket edecektir, 

"PELES,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, Cenova, 

Mareilya, Barselon ve Cezafre hareket tdecektlr. 
Yolcu, yük kabul eder. 

Hamiş: lıtnlardakl hareket tarihlerindeki değlolkllklerden acente 

mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilAt için ikinci Kordonda Tahmil ve TahUye olrketi 

binası arkasında Fratelll Sperco acentalığına mtiracaat edilmesi 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

V. N. 

\ 7V. F . H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCIJE LEVANTE L1N1E 

"ÜLM,. npuru halen Uma. 
mmızda olup Anvers, Roter· 

dam, Hamburg ve Bremen 
için yük almaktadır. 

"AQUILA,. vapuru 23 şu· 
batta bekleniyor Anvers, Bam· 
burg ve Bremenden yflk çıka· 

racaktır. 

" TBESSAL1A ,, :vapuru 5 
martta bekleniyor, 7 marta ka· 

dur Anvers, Roterdam, Ham· 
burg v~ Bremen fçf n yük 

alacaktır. 

ARMEMENT B. SCHULDT 

HAM8URG 

" HA ~SBURG ,, vapuru 25 

şubatta bekleniyor Hamburg ve 

Anversten yük çıkarıp Roter· 
dam, Bımburg ve Anvers için 

yük alııcaktır. 

JOBNSTON LINE LTD. 

JJVERPUL 

"QUEHNMORE "vnpnru 23 şu· 
batta bekleniyor Uverpul ve 

Anvers'ten yük çıkarıp, Burgas, 

V arua, Köetence, Galatz ve 
Bralla için yftk alacaktır. 

THE EKSPORT STEAMSBıP 
CORPORATıON 

"EKSMINSTER,, vapuru ha· 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Han. Birinci Kordon 

Tel. 24.4.3 
The Ellerman Llnes Ltd. 

" MARONlAN ,, vapuru 22 
şubatta Londra, Hail ve An· 

vers'ten gelip tahliyede bulu
nacak: ve ayni zamanda Loud.a 

ve Bull için yük alacaktır. 

"EGYPSIAN,, vapurn ay eo· 
nunda Llverpool ve Sevaneea· 
pa.; beklenmtktedir. 

" TBURSO ., vapura mart 
ortaetnda Londra, Hull ve An· 

vere'ten gelip tahliyede hulu· 
nacak ve ayni zamanda T.ondra 

ve Hull için ynk alaraktır. 

' ·FLAMINIAN,, vapuru mart 

ortasında Llverpool ve Svaneea· 
dan beklenmektedir. 

Not Vurul tarihleri ve va· 
purlann isimleri tlzerine deni· 
~lkllklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

len lfmaoımııda olup Nevyork 
için yük almaktadır. 

·' EKSARCH ,, vapuru 2 
martta b,.Jdenlyor, Nevyork 

için yük alacaktır. 

N. B. - Gello tarihleri ve 
npur tarihlerinde acentemiz 

hiçbir meı'ullyet kabul etmez. 

Telefon No. 2007 · 2008 

Kilo 

122000 
114600 
:l03000 
129600 

Un .. 
)i 

u 

Lira Kr. 
11590 9 
10887 9 
28028 9 
12312 9 

Sa. Lira Kr. 

50 S69 25 
50 816 53 
25 2103 
50 9:.?:l 40 

Münakaeanın oekll İhale tarihi Günü Saati 

Kapalı zarf J 1,mart,935 paıarlesl 15 
" " i• " Ü 15 
u Ü >i " " 15,5 
" " .. >i " 15,5 

.Met. M v. kıtaat1nın yukarıda cins ve miktarları yazıh uo 1 
tlyacı dört kıt'a şartname ile ayrı ayrı kapılı zarf ueolile 81 

alınacaktır. İhaleleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde lzrnl 
kışla Mst. Mv. ea. al. ko. nanda yapılacaktır. istekliler oart 

meslni her gün komlıyondı görebilirler. Mnnakasaeını ted 
edecekler kapalı Zil f lımnı ihale saatinden hlr aaat ~vvel ko 

yona vermle bulunacaklardır. İstekliler 2490 aayılı arttırma 
eksiltme kanununun ikinci ve üç11üncü maddesinde ve şarl 

melerde yazılı vesikalarla birlikte ihale günü komi&yona rn 
caatları. 20 25 3 8 520 

Mü.stahkem Mevki ea. al. ko. nundan: 
Adet Cinıi Muhammen bedeli Teminatı muvak.kate akçJ 

Lira Lira Kr. 
1 Benta motörü 700 52 5 

Ciheti askeriye için yukarıda cine ve miktarı yazılı bir • 
Benta motörü. açık eksiltme suretlle satın alınacaktır. lbı 

7,mart,935 puşembe günü saat 15 te kışlada Met. mv. aa. 

ko. nanda yapılacaktır. !etekliler şartnamesini hergü.n komle 
da görebilirler. Münakasaaına iştirak edecek talihler 2490 e• 

arttıraıa ve eksiltme kanununun lldnci ve üçüncü ve şar 
mede yazılı veeikalartle blrlilı.te komisyona müracaatluı. 

20 25 1 5 53~ 

Mnetabkem mevkJ 88. al. ko. nundan: ~ 
Miktarı Cinai Muham. bedeli Beherlldlosuoun Teminatı 

Kilo tahmin edilen f iati valr.kate 11k 

178500 
37000 
4:2000 

Arpa 

" 
" 

Lira kr. Kr. Sa. Lira kf 
7675 50 4 30 576 
1665 i 50 125 
1890 4 50 142 

Münakaeanın şekli ihale tarihi Günd Sutl 
Kapah zarf 9,mart,935 Cumartesi 15 
Açık münaka88 .. " .. 15,5 

.. •) " " " 15,5 
İzmir Met. mv. kıtaat hayvanatının yukarıda cins ve uıfk 

ları yazıla ilç kalem arpa ihtiyacı Qç kıt'a eartname ile • 
ayrı ve hizalarında yazılı tarih ve günlerde bfrtei kapalı zarf 
ikisi açık münaka@a soretlle kıelada Met. mv. 88. al. ko. oO 

SBhD alınacaktır. fetekltler eartnamelerfni hergün komisyO 
görebilirler. M üoakasasına iştirak edecekler kapalı zarf 1 
ihale saatinflen bir saat evveline kadar komisyona vermiş bO 
nacaklardır. İstekliler 2490 sayılı nttırma ve eksiltme kanuo0fi 
ikinci ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı veıl 
larlle blrUkte komisyona milracaatleri. 21 25 l 5 5:~8 
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IZMIR 

Esnaf ve Ahali ban kas 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M i R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, '"furğutltJ 

Alaşehir, Tire .. 
---··---

Hertilrlil Banka ~luamelatı Yapar .. 

Bir aenellk mevduata 
Ahı aylık 

Vadesiz he11ahı 

% 6 
% 4.,1·2 
o/o 4 faiz ""rtt· 


