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tııı.,, 

"Ordunun elinden eıllhı •e 
cebhaueal ahumıt n ılınmak.ta" 

,,İtillf de•letlerl, mtıtırıke 
•hk&mına Ulzum görmlyorlar. 
Bu 'feılle ile, JtllAf donanma· 
lırı 'H aekerlerl İetanbnl'dı 
Adına YllAyetl, Fıan11ılar, Urfı 
Afgr'aı, Ayıntıb İnglllıler tmr•· 
fıı:ıdan tıgal edilmlı, Antalya 

•e Konya dı İtalyan kıtaatı 
•ekerlycel, Merzifon •e Sam· 
•un'dı lnriliz aakerlerl bula· c 
nuyor. Her taraftı, ecnebi 111· 

bit •e memurları 'fe haıaai 
•daml1rı faaliyette, nthıyet, 
lnebdel kelam kabul ettiğimiz 
tarihten dt'ırt gGn e•el, 15 ma 
Yuı 335 de ltlllf devletlerinin 
lntıvafakatlle Yuuın ordoıo 
lznıir'e lbrıc edlUyor.» 

Atatilrk'ftu bClyOk ıöylevlnde 
•nlattığı o~ureuz günleri, hep 
Yaşadık, Üç buçuk yıl ıdren 
0 kap kıara ve oğoranz çağları, 
'imdi dG.şftnftverlnce beynimiz, 
e•lnden fırlayacak Jlhl oloyor. 

~tin ıonu helUdlr: Tark'Qn eo 
1Ytlğü, nluıuoo baıına toplı· 

Yarık 'fe onunlı birlikte, dOvG· 
le döviiıe yurdu kurtardı, 5ld6 
111111 1-ıı T6rk'e yeniden can 
\'erdi. 

İtte geldlğlmlt: yer.. Bo:nı 
hlldlkten ıonra, ne idik te ne 
oldoğomuzo, nereden nereye 
gı,ldt~hnlzl n nereye gittiğimizi 
bogan dıha iyi dtııtlnebUlrfz. 

Tdrk. yurdunun, Tdrk ula· 
lltıoun, çok değil, onbef, onaltı 
Yıl önceki durama ile bogftn· 
ko. bayındırlı, anlı 11nlı dmu· 
lnuoo yınyana getirirsek, nere· 
den nereye geldiğimizi kolıy· 
hklı anlarız. Onbe,, onaltı yıl, 
bir adım yıııyııı için aıumu· 

- Sonu 8 ftnca ıablfede -

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

Balkan Andlaşmas1 Azası Arasında-
ki 'f esanodden Sevjnciui Bildiriyor. 

· Bükreı. 5 (A.A) 

Dı~arı i~lerl bı· 
kanı Bıy Titfi· 

l"eko BOkr~ı'e 
döomaıttir. Gı· 

zetf'ciler tardın· 
don ktndiı,or. ıo· 
rulın ıoısllere ce· 

nben Bey Tita• 

)f's'ko ıöyle de· 

mi~tir: 

_Hariçle W"f' 

gul oldoğam iş· 
ler ve mes'eleler 

Bay Te•fik Rüodü Araıı ile Bay Titiilesko 

bıkkındı Krala ve bökumeıe et· 

raf h izahat vermeden evel heye· 

natta bulunamam Maamafth siz 
lere açıkçı 9ona söylemek isterim 

ki, beynelmilel mes'el~lerlo 
son iki ay zarfında almış ol• 
doğu istikametten çok memnu· 
oum. Roma ltUAf ları, Sar mes· 
eleeloln dostane bir ıurette 
balledilmeel, t'raneıı nazırları~ 
nın son ziyaretlerinin netlcesı 
olan Franııı . İoglllz itiJAfı n 
bir Şark misakının akdi için 

yapılmakta olan mftzakere ba. 
na 1936 ıeneılnlo • bittabi 

nagehzohor ahvalin ortaya 
çıkmıın müste.,nı olmak ıar· 
tile· çok mObho bir maıllbıne 
ihya ve lml!r senesi olacağı 
kanaatlnj vermektedir. 

Hakikaten yekdlğerlne çok 

ve adeta arab-11ça gibi olan 

oıeaıff hıkkıadıkl mG11kere· 

ler cınaeındı en ziyade mem· 
nonlyetimi:celbeımlş olan cihet, 

kiiçök anlaamı ile Balkın ıo· 

Jaşmaeı aıaeı arasındaki teaanftd 
ve ha anlaşmaların biribf rtnden 
ayrılması kat'iyen ayrılamıya · 

cak mahiyette olmHıdır. 

- Saıın 6 ıncı sahifede 

Yeni 1~efrikamız 

ölüm Kanunları ---·---Yenl tefrikamızı yakındı 
neore bıılıyoruz. (Ôldm Ka· 
nunları) höyük bir heyecan 
ve ze•kle okuyacağınız larlhi 

bir romandır. 

ölüm Kanunları. 
Pek yakında (ANADO· 

LU) stltunlarında .• 

liran Dış l~leri Bakanı Bay Kuziml 

Tahran, 4. (A.A) - Hariciye 
nezareti tarafındın neştedUen 
bir tebliğde 4 12 93.t tarihinde 
vukubolan İran · Afgan hudud 
hadiseleri üzerinde mahallinde 

muhtelit bir heyet tarafından 
tahkikat yapılmakta olduğu ve 

fllhıklka vuku bulmuı olın 
bidieeıerden ileri gelen zarar· 

- Sonu 7 lnct yOzde -

Hava lşlerindeFransa,ln· 
giltere Nasıl Anlaştılar? 

Londrn, 4 (A.A) 
Sir John Slmon 

dün akşam rad· 

yo ile ııeşredllen 

bir lıirabeslndc 

bilhassa şunları 

söyleıni9tir; 

"Son müzakere 

müstesna bir 

ehemmf yı>t ve 

kıymeti haizdir. 
Hatib, rremt 

tebUğde mukay· 

yed dört nok· 

tayı hatırlattık· 

tan sonra btr ha· 
va mukavelesin· 

den babaolan dör· 
dönen nokta üze· 

,. 

rlnde bilhassa tevakkuf etmle 

ve ifade ettiği manayı şu sn· 
retle lzahetmlştir: 

«Hava Hnayllndekl eon lokl· 

şsf lar sayesinde geniş sahalarda 
hareket yapmağa kabtllyetll, 
çok eOr'atli ve yOkeek kudretli 
tayyarelerin 1 malt, gizli ve eerl 

manevralar icrasını mdmkiln 
kılmaktadır. Havı tehlikesi şe· 

bir ve köyleri tehdld ettiğin· 

den bo yeni inkişaf herkese 
korku vermektedir. Bu husoeta 

yeni bir mukavele tanzimi, 
ta&rroza maruz kalan mcmle· 

ketin imdadına diğer memle· 
ketler koşacağı cihetle ini bir 

hilcnma mani olmak fQln mfl· 
esslr bir tedbir dtığil midir? 

FarzrdeUnı kl bu mukneleyi 
imz1 edrn devletler arasıodıa 
Fr .. urn, iugilt,.rı-, Almanya ve 
Bdçika vardır . Ve grııe farz•. 
ddiın ki ani bir bııve hilcun u 

na maruz kaldık. Bn"ün Av-e 
ttıpıt'ıhıki devlctlı.-rd ı n heran'-'i e 
b"rinin b izr muavenet etmcaint 
ve· taarruzu ılt· fetmesin! h!emek 
İ çl n bb:,. h , k vnebllecek bı:r · 

hangi bir muıı h de elimiz Je 

nı cvcu t rl c~ i ldir. 

Bay Bitler Fraıaeız •efiri ile birlikte 

Bana i>ğlıı geliyor ki &ôz1 
tr.Üz(i tutmak hue!.lımııdel i şölı 

rrtlmlze b loef!n Lokarno mua· 

h"deslnin çerçevesi dahiliodn 

komşularımızdan biri veya di · 
ğnl aleyhine bir hava hiicumo 
vnkubulduğu takdirde bit: hü· 

cama munz kalan komeumuzun 
mftdafaasına iştirak etmek n 
iştiraklctde kat'iyen nkit kıy· 
betmemek mecburiyetinde k111la· 
cağız. Bu noktada Almanya 
hükumeti de dnet edilen df ğer 
memleketlerden herangl blrlle 
ayni seviyede muamele görmek·• 

tedlr. » 

Berlln, 4 (A.A) - HavBB 
muhabiri bildiriyor: 

Nazi partisinin resmi organı 

olaa Volklşer Beobaşter ga
zete!İ neşrettiği bir makalede 

diyor ki: 

- Almanya dfğı:r h11kı.1mt.t· 

ler tararmdan iatfklal ve hu· 

kok husueunda müeavata ma· 
ilk bir millet gibi muamele 
görmedikce onun uluslar der
neğine iştirakini beklemek gay· 
rl kabildir. 

Bu gazete Almanya'nın Ce· 
nevre'ye udetiol arzu eden 
hilkumetlerf blçbh· vakit olns· 

lıraraaı mllli emniyeti temin 
değil, yalanız kendi menfeatl6· 
rlnln tahakkukuna çılıımakla 

lthım etqıektıdlr. 

Ayni gazete İngiliz matbua 
tının bazı şartlar altında Ver· 
say muahedesinin beşinci f•&· 
hom ilgasını teklif eden ha· 

berlertne laaret ederek bu şart· 
larm bUAhare imza edilecek 

bir ııllAheızlanm'!l mukavelesine 
dair olduğunu ve Almanya'nın 

eski mftnef lkler tarafındın em· 
niyet nAmı verilen bir esaea 

müetentd ıllAhlanma mukave· 

lesini teyld maksadile Ceoev· 
reye hiçbir vakit gltmlyeeeğlnt 
lJAve etmektedir. 

Bertin, 4 (A.A) - Havae 
mohabitindeo: 

Protokol çok geç haber ahn· 
dığıodan matbaıta yıpacı~ı 

tesir ıncak pazırteılye btlll 

e- Sona 6 inci nbtfede -
• 

Sir Joho Slmon İtalya'dan 
bahsederek demietlr ki: 

.. Kendine uzun zamandın· 
beri tevecc4h ve dostlukla bığlı 
buhındoğumuz bu bftyük mem· 
lekeli A vrupa'dıkl barış me· 

salline dokunduğumuz zaman 

kııt'iyyeo hatırımızdan ç'kar· 
m'yoruz. Fakat şuuııanı kaydet· 
mell7lm ki, Lokarao muıhe· 

- Sor.u 2 inci, ytızdedlr -
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;~~:i1i''Ruhiyat ve Çocuk- ( T e o y a ~ D D lUJ y u m o a o- D ı· Ktıçtı~ıı;u~:mları 
ta Eksiklik Kaygısı.. Grip Hastalığı lstanb1ıl'da 

GdaOa terbiye okulları ÔD · 

derlerlnden Cenevre dolverelteai 
pılkolojl profeıörO Dr. Ed Cla· 
parede'alo bu eseri çocuğu ve 

terbiyeyi ferdi ruhiyat bakı· 
mından araot11maktı, bizi nMfo. 

dervertlgkeltsgefOhl eksiklik 
kaygosu .. Ozerlode köknel gö· 
rcıı, 11de deyimlerle açmakta, 
aydınlatmaktadır. 

Terbiyenin ıoyııl ereğini 
11Ferdln soysal bir çevreye,, 
teıekkülOode kendisinin de ça · 
lııacığı Dlkü soyilal bir muhite 
intibakı ve terbiyeyi "Terbiye 
dirime anıklama değl1, dirimin 
ta kendiıldfr . ., VecfzesUe ben· 
~lledlkten sonra, eser sahibi 
bize "Terbiyecilik san'atının 
inceliği, yetlıklnlerln dlleklerile 
çocuk haklarının arasını bulma 

•• klılnln baldarUe soysal dl· 
leklerl barıotırmak, armonize 
etmek,, olduğunu bildirmekte· 

dlr. Eğer terbiye bu yaksek 
yakümClntl yapmazsa o zaman 

kiti ile cemiyet araaında baı· 
göıterecek anlıpmamazlıktan, 

yıkıcı bir tıkım neticelere ka· 

dar nrıbUen "Eksiklik kay· 
gusoM dotır. 

Ekılkllk kaygısı kendini 
koruma eavaılardald akınların 
ilk kırılıılarındın f tllzlenmekle 
baılar, Benlfğf kurtarma demek 
onun ıykmlaıtıklarfle eavaıma· 
larında O.ıtünlOğGntl emniyet 
altına almağa özenme demek· 

tir. fiat gelme ıavaılarına hay· 
unlarda da ranlınmaktadır. 

Ü et ıelme irklllılerl f neanların 
ılyHal diriminde de tDrUl in· 
lıklarda kendini gösterir. Ço· 
cukta görOlen O.at gelme lrklt· 
lerl henllğioln ıa~maaı ruhunun 
oluıuna göre bOy<ıme, olgun 
laımı lhtlyıçlarındın doğmak· 
tadır. 

Çocuk berıeyl tanımak, bil· 
mek ister; durmadan ııoruıları, 
ıraıhrnıı ve ııoamaları, yaşat· 

tığı lhtlyıçların ôzlenlllkleriofl 
göre ıltkalarının kaydı~ı yın· 

lara akı~lnı, acunu avucunun 
içine •lmak ister gibi durmadan, 
dinlenmeden yeni yl"ni ufuklara 
doğru bOtün hızlle akın edtıl 
hundan ileri gelmektedir. Sonu 

. gelmlyen dlleklerlol yerine ge 
tlrmek için çılgınca atılışların 

da, yavrucuk, aşılmaz engel· 
lerle kartılaşıyor, her bakımdan 
kendine ağır hıean yabancı bir 

otorite ile karıılışıyor: Yetiş· 
kinler. Ufak: tefek sınamalarla 

çok geçmeden aczini anlıyor, 
benliğinin derlollklerJnde: «Ben 
onlazdan daha zayıfım, kftçll· 
ğflm, Acizim, geri ve aşağıyım> 
der gibi kavurucu duyguların 

bOkUlm bOklOm kabarıp taştı· 

ğını büt ftn acıhklulle seziyor; 
itte böylelikle zavallının beolfgi 
pek erkenden eksiklik tasasile 

doğumunu: 1 - Muhitin fena 
·ıeeirltrl, 2 - Sabtlık, 3 -

gül6oç veya acayip gayri tabii· 
ilkler namile dç grup halinde 
bengllemektedlr ki çok doğru. 
dur. Bele bunlar İç,,refnde mo· 
bitin fena teelrlerl çocuk için 

yıkım ol•billr; bilgisiz menf 1 

ana hıbılar okula, bllglalz Sl"rt 

okotucular, d. b. b. ler çocuğun 
benliğine zehirli diken gibi sap 
lınıp kılabilir. Dr. Allred Ad· 
ler'fn dediği gibi eksiklik tHaeı 

çocuğun ınimaltını derinden 
derine korcalu, onu ılnıl 1Jn11I 

Yazan: Dr. Ed. Claparede 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

k.öriUder. ani iıyaoı, tahıkkü· 

me, intikam hareketlerine, hattl 
cinayete kadar ı<ırükllyeblUr. 

Eksiklik tasaeına tutulan çocu· 
ğun savaşlarındaki makanlsma, 
prensip bakımındın aynidir: 

Kompeoaatlon · 6berkompen11t· 
fon ödek (Taviz) tölemek (TelAfl) 

ve öddl koru (Mük4fat) tır. 

Buradı ödek ekeıildlği k ö 

kündeo yoketmek demek de~il, 
ooa karoı amaç bir yönelltle 
denkleştirme demektir. Ödelı: 
orgaotemde şöyle böyle bir dü· 
ztltme ve onarma işidir. Zihni 
alana gelince, ödek lştoio iki 
erek gOttOğQ görillftr.) eksik· 
llğl düzeltme, onarma 2) ekaik· 
ilk ıaaaeına karşı korunma. Bu 
Ulrlü araştırmalardan sonra Üll· 

tat ödek oknmunu tklyn ayırıyor: 
A) eksikliği afaki kılıkta eri· 
ten yeolct ödek, B) eksildik 
ıasasınıo acıhklarına karşı ben· 
llğl koruyan loruyuco ödek. 

Birincisi açıktan Hldmr, ye · 
ner, lkloclelne gelince y.uçlzer. 
dolaşık yollardan gidebilir (Ne· 
bengeleiııe). 

Eketklik tataeı ve pedegojt. 
Dr. Ed Claparede ekllkllk 

taeaeına kıroı iki yol göster· 
mektedir: A) koruyucu ( Yan· 
hılıkları ortadan kaldırma) B. 
eahsipıln istenilen kılıkta iÇi· 

lab eerpflmesl için tıenlt im· 
k4nlar. Çocuğu ekelkllk taea· 
11ndan korumak, kurtarmak, 
onu: "Kanunun fıfne yarayışlı 

kendine hAldm bir 6ye,, ha. 

llnde yetiotlrebilmek için tıııtat 

şanları öğ<ıtlemektedlr: Htır in
zibat, çocuğu tanımak, kendi· 

lfğlnden araştırma n çahoma· 
lara geniş imk~nlar, çocuğun 

oluş Ye yaşatıl,tına gelftlk!l bir 
muhit, olguolışmalan kolaylaş· 

tırao ö~rek dirimi «Çocuğu 

eevmek; işte terMye ean~atınıo 
ilk ve eon söz!\!. 

Fakat aevebllmek için kav· 
ramak, buouo için de onu ya· 
kından tanımak gerektir. 11 

GöriUOyor ki buraya kadar 

kıeaca gözden geçirdiğimiz brö· 

şilr en çetrefil 11orak.ları ele 
almftkta, onları kamumuzun 

kolaycacık kuvrıyacağı kılıklı 

ıçmakta, aydınlatmaktadır. Bo 

değerli bröeılrQ batfto anababa, 
okutanlar, Dr, hukukr.a, lda· 
reci, gerek çocuk, gerek özü 

üzerinde aydınlanmak iulyen· 
ferin, kendi ve çevre dirimi· 
nln akıcı ee'nlyetlerlne vuruı· 

turarak tekrar tekrar okuma· 
)arını pek gerekli buluyorum. 

Devrimizin verimli. gö· 
nOIUi ileri işçilerinden biri olan 

terbiyeci M. Rahmi Balaban, 
bo orljinıl milıbet eseri dili· 

mize çevirmekle ulusal pedıgo 

jlmlze karıı çolı: değerli bir it 

daha batarmış bolunuyorlar. 
Dtrfn bir seaaizllk ve tevaı4 

tçerlslnde ülkO dirlik, anımlı 

başarıcılıklırlyle kalbimizi de· 
rln ıaygı ve koldoklarla doldu· 
ran perlnçek terbtyeclmizt can· 
dan kotlolamıyı tatlı bir vlc· 
dın borcu blllrlm. 

Ödemiş: Eyib H. Akman 
(Köknel • orjjina1, Soyaal • içti· 

mal, Dirim • bayat, Aıuldamak • ha· 
zırlamak, Siyahi • ıiyasi, Acun. dGn· 
ya, Özlemlikler • husuaiyıt, .Ben• 
gileıaek • notetmek, Alan • saha, 
Oırek dirimi • toplu y•ıayıı.) 

Da Aldı Yürüdü .. 
Sıhhat işleri Müdürü Liselerin Tatil 

Edilmesini Tensip Etmiştir .. 
İstanbul, 5 (Husoef) - Havaların mtltemıdlyen değlımeılnden burada grip haııtalığı bıtgöıter

mlt n 111lg1n halini almıştır. letanbol'an hemen her tarafında gripten hastılanınlır vardır. Bunu 
nazarı dikkati! ılın ııhhat müdürG haetalağın önOne geçmek için geoit tertibat almıt ve maarif 
mCldftrd lle mutabık kıtlarak: liselerin muvakkaten tatil edllmealol tensip e11emlttir. Liselerin bir 
haf ta ııoora açılması memuldur. 

~~~----... ••t--•~····~·~·~·· ........... ---~~~ 

Hava işlerinde Fransa, lngil-
tere Nasıl Anlaştılar? ______________________ .. ____________________ __ 

- Baıı 1 loct yazde - lak aağlamalıdır ki, bunan böyle B. Flanden yarın için bava 
deel mucibince logiltere boku biç khme kunetlol eolfetlmale harbinin ve ant tecavOzOn ka 
metl halya'ya yardım etmek kalkışmak heveslnt doymama· pııını ortadan bldıran hava 
mecburiyetinde olmıcfıgı gibi, lıdır. Hava harbine kartı ınlb andlatmaların• dahil olmıya 
İtalya hükumeti de bize yar· sever uluelaııo ittifakı ile ıed dnel olunaa diğer memleket· 
dam etmek mecburiyetinde de. çekmek hu.ıuıunda Fransa ile lerln bu dnete icabet edecek· 
Alldlr. logiltere ve lıalya'oın lugilterenln mtııtereken ııdm· leriaden t6pbe etmemektedir. 
Lokırno çııı111 ıhı oda bir mel · kir davranmaları f ikrlmce 11ulb Fransız nkill tOzlerlnl ıa 
celert yoktur. Meee14 mClzakere yolunda atılmıı kat'I bir adım· ıoretle bltlrmlıtlr: 

edildiği zaman belki mokave dır. Dlyeblllrlm ki, ayni ıoretle -Mtmleketlerin endltelerlal 
lenin bilbasu garb cebhelerl harbe karı1 acil mGdahale tek· hafllletmtı olduğuna kanllm. 

J 

için daha mıhdud olduğunu ltnl teeblt etmek erdemini haiz Ve bu endlıerl hdkt1aıetlm dal· 
göreceğiz. Almanya, Fransa ve bııka uslaımılar akdine de ha· ma bertaraf etmeğe çahfacaktır. 
ltalya'aın bııka bir kombin~· zırlanmıı bulunuyoruı . u 

zonda bulunmaları lhtlmıll Londra uzlaımalırını izah 
vardır. Fakat bo istikbale aid eden Bıy Flınden Franaa'oın 
bir mee'eledlr. Bugün ırau t:t• sulhun istikrarını diledlAlnl n 
tlğlm ıey bOtan dikkatimizi ha· bunun çarelerini arattırmakta 
rıtı temin edecek vesaite tevcih , olduğuna ıöylemlıllr. 
etmek n zihinlerde yer eden Alman tesllhatının da fev· 
korkuyu ebediyen bertaraf et· kal4de aıtmaeıodıo da bahse· 

mektlr. > derek, ıulb için A•rupa oluı-

Londra, 5 (A.A) - Avım lırı aıuındı aamlmt bir iı 

kamıraeında Lanıbury Franaı•· birliği aranıb dururken m1lnı· 
İngiliz görüımelerl hakkında kııılara glrlımenln zamanı ol· 
beyanatta bulonmaeınt dııarı mıdığını ve ıadece bAdltenln 
leleri bakını Slr Con Slmon· kaydlyle iktifa edildiğini beyan 
dan l11teme11I Qzerlne töyle de· eylemlı •e demlıtlr ki: 
mlotlr: "-Önce mevzuu babeolan 

"Size ancak ıonu ıöyllyebl· oJo,lar kurumu ıodlaıma11ını 
lirim: tamamhyan andlıımalac ılete· 

Hava mftdıfaası plan bıkkın· minin kunetlendlrllmeel idi. 
da Fransız n11:ırlarile ıu ıuretle Bunlar da Londra mleakı, Ro· 
mutabık kalınmıttır. ma'da mdzakere edilen Tuna 

Bu aahadt lngllıere'oln ta· misakı proj!!1erlne yınl Bay 
ahhftdau Lokarno misakının Lnal'ln netlcele11dlrmeye uğrış. 
derpiş etmekte olduğu taahhG· llğı Şark mleakına inzimam 
dıtın çerc;evesinlo hericlnc c;ık· etmektedir.» 

mıy•caktır. Nihayet B. Flanden İnglhe · 
J."'raneız ha~vekili diyor ki: re htlkumetlnln bu elyaeaya 

Pırla, 5 (A.A) - Bay Flın· kartı göıterdlgt tam uyaallık 
den radyo ile tamim edtlen n değerli teıvlkten dolayı 
bir söylevinde demiştir k.f: memnuniyetini beyan ettikten 

"SulhOn icabında müdaf il bu. ıonra uluslar kurumu misakı· 
lonacak olanlar aralarında ak· nın bfttftn mıntakavl andlat· 

dedllen hava ittifakı evvelemlr· malan ihtiva ve kontrol etmesi 
de kendilerine öyle bir fistftn· 14zım geldiğini söylemlıtlr. 

Kurultay 
Başkanı lz
mir'e Geliyor .. 

İetanbuJ, 5 (Bosuei) - Bft· 
yük Uloı Kurultayı Bııkını 

General Kbım Ôaalp yakındı 
Jımlr'e gidecek ve bir m6ddet 
kılacaktır. 

Bayan Nezihe 
Mflstakil 
Namzedliğini Koydu. 

İetanbol, 5 (Hoıuel) - İı· 
tanbol eekl Kadınlar Birliği 

reisi Bayın Nezihe Muhiddin; 
lıtanbul mtlstakll eaylavlığı içlo 
namzedllğlnl koyrnoetur. 

Ista o bul 
Elen Gazete
leri Memnun 

İstanbul, 5 (Busoei) - 111 · 
tanbul'dı çıkan Yunan gaze· 
leleri ile Atlna gazetderJ; eay· 
in seçiminde ıkalllyetlere yer 
verilmesinden memnunlyeılerini 

bildiren makaleler y11:mıkta • 
dırlar. 

Müstakil Saylav Namzedi Tacirlerimiz 
, Okusunlar! 

Dr. Taptos un Telgrafı. Yunanistao'da Bloke 

Azlık Momessili Değil, Ulusa Saylav 
Olmak istiyormuş! 

letanbol, 4 ( A.A ) - Ankara vıllllğlne ve belediye batkaıı· 
hğına doktor Taptu tarafındın verU"n telgraf aıağıdadır: 

Aıağıda yazılı program ve ıartlar içinde Ankara vlltyetl aay· 
lavlığını namzedllğlmt koydum. Namıedllğlml, programımı ikinci 

mtlntehlblere ve k1ıalar tef tlı heyeti relsUklerine blldlrmenlıl 
rica ederim Program şudur: 

Ben azlık mOmeaafli değil, TGrk uluıona Meb'oı olmak isti· 
yorum ve buna her 11man ııdık kılarak Mecllete çalııacığım. 

Programımın ikinci mıddeal cCmburlyetçlllktlr. Bu rejimin mu· 
bafa111ına aon nef&tlme kadar çalıtacağım, Yurdamuıan maddi 
ve maneli menfeatlne ae•glli ve kudretli ••tınımızın daha ziyade 
yGk~lmeelnı var konellmlt çalıııcııım. 

Alacakları Olanlar 
Ne Yapacaklar? 

Ankara, 4 (A.A) - Tftrk· 
Yunan tıkaa anlaemaeına bağlı 

nota mucibince Ttlrklye'de blo· 
ke Yunan tfcarf matlobatile 

Yonaaletın'da bloke Tlirk tlca· 
d alacaklarının karştlık h ola· 

rak takaıı muameJeıılne yakın· 

dı. baolanacığındın Yunanlı· 

tan'da bloke kılmıı ticari ala· 
caldırı olanların, bu mıtlubları· 

nın men~ tarih ve miktarlarını 
hemen Ttirkoflse nya ıobele· 
rlne bUdlrmel•rl lizımdar. 

Aydın 

Demiryolu-
nun Mübayaası .. 

Bay ilmi Geldi .. 
Aydın Demlryollarının hOkO.· 

metçe satın alınması için An· 
kara'da yapılmakta olan mGza· 
kereler mftnasebetlle Bayındır· 

bk bakanlığınca davet edilen 
ve bir mdddettenberl Ankara· 
da bohınan ıehrf mlz bayındırlık 
komlııert Bay ilmi Afyon yolile 
Ankara'dın gelmlttlr. 

Öğrendiğimize göre Aydın 
Demlryollarının 11tın alınmaaı 
için olan görflımeler iyi bir ıaf · 
had• bulunmaktadır. 

Bay İlmi yakında tekrar An· 
kara'ya gidecektir. 

Şehir Meclisi 
Belediye daimi encOmenl dtln 

toplanm11tır. Şehir meclisi de 
bugfln ıaat onaltıda toplana· 
caktır. 

IstiklAI Madalyası 
İzmir San'atlar mektebi eıkl 

mGdGrO Bay Htleeyln Ferit 
Uıel, MUU mOcadele zamanında 
Edime Sanayi mektebi mtldGrG 
ve fabrika mtlhendlel iken Tnk· 
ya kolordusunun elinde bolunın 
kamaaıs toplan kama imali ve 
el bflmbılan vtlcude getirmesi 
gibi hizmetlerinden öt0r6 kır· 

mııı kordelAlı İıtlklü madalya
ıfle taltif edllmlo ve berah gel· 
mittir. 

Arkadaflmız Bay Ferld'I kot· 
lulanz. 

Akşamki 

Yangın .. 
Dan akıam saat 19,45 t• 

Falkpaşa mahalleılnde lnclrlt 
meacld ıokağında Devlet demir· 
yolları knaelanndan bay Alt· 
nln evinden yangın çıkmıı n 
yetlten itfaiye yangını ıOndGr· 

mtııtdr. 

Yapılan tahkikata göre kavae 
bay Ali'nln Turan'dakl akra' 
baeıDın nine mlaaf lrlige glttlgl 
ıırada odada yanık bıralı:ııgı 

mangaldaki kömftrlerden aıçn· 

y•n kıvılcımt.rın ot minder· 
lerl ateelemeslndeo çıkmııtır. 

Evdeki eıyanın bir k11mı kur· 
tarılmıı, bir kıamı da yınmıf 
tır. Ev •e eşya elgortaeııdı. 

Bay Eden 
Yakında Berline 

Gidiyor .. 
İstanbul, 5 (Huaotl} - Lon 

drı'dan bildiriliyor: 
İngiltere hariciye nezareti 

mftateıarı Lord Eden ya· 
kında Berlln'e gidecektir. Lor· 
dun bu seyahati; Almanya'nıD 

uluslararası kurultayına girme· 
elnl, Fransa ile her clbetçe 
anlaımasını temin hususond• 
yapacağı teoebbGelerle alAkadır 
görillmektedlr. 

ŞUBAT 
1935 
Kısım 
91 

1935 
Gflıı 

28 

Çarşamba 
Arabi 1353 
31 Şenal 

Evkat 

GClııeı 

ôgle 

İkindi 
AktuD 
Yata 
Jmak 

Rumt 1350 
2 el Ktnun 24 

l,3i 
6,56 
9,42 

12 
1,33 
11,66 

~ 

Vuad 
7,07 

12,28 
15,18 
17,29 
ıo,os 
c;,~~ 
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Yeni. Gelecek Muhacirler. Mosıakil Ve Yarın .. 
- Başı 1 inci sahifede 

namaz. Ancak, şunu iyi bile· 

llrn ki, onbeş, onaltı yıl bir 

ulusun canlanma, dirilme ve 

kalkınma ötküncönde göz açıb 
kapayacak kadar kısa bir çağdır. 

8u kıaa çağda neler yaptık! 
Bayır, neler yapmadık? .. 

Yaptaklarımız, yapılanlar yüz 
yıllara sığmıyacak kadar çok, 

hilyük ve engindir. 

Büt6n bir acun; yoktan 
varolan Türk olusunun bugünkü 
dorun.o karşısında parmak ısı· 
rıyor. Bizi, "Rakh,, olarak 

ôğüyorlar. Bjzl, btr ulusun yük· 
Belmesl, ilerlemesi yolunda ör· 

llek diye gösteriyorlar. 

Türk'ün 'ie acunun en büyük 
•damı, başımızda oldukça yap· 

b:lıyacağımız yoktur. Yüce baş · 
buğun, eaylav seçlınt dolayıslle 
Ulusa yaptığı blldirhnJnf okur· 
ken, buaün ne halde olduğu · 

" tnuz.u ve nereye gittiğimizi daha 

iyi görüyor ve anlıyoruz. 

Şn son yıllar içinde acunda 
0 lob bitenleri yakından biliyo· 

toz. Genel sıkıntımn ate11ten 

Çemberi içinde kavrolroıyan 

tek ulus kalmadı. Biz de bu · 

Oaldık, biz de sarsıld1k. Ölüm· 
den yeni kurtulmuş, kurtuluş 
!ınaşından hemen çıkmış, varı 

Yoku elinden gltmf ş bir ulus, 

•cunu kasıb kıtvurdıı, genel sı. 

kıottdan sarsılmak şöyle der· 

sun ölürdü hile .. Sarsıldık. Bu· 

bil bllmiyea olmadığı gibi gfz . 
Uyeo de yoktur. 

Şunu da herkes öğrendi ki, 
geçirdiğimiz saremtı, başkala· 
rıoınkl kadar zorlu olmadı. 

Genel sık.ıotıoıo acaoda azal· 
rnıya yüz tuttuğu söyleniyor. 
Bllşka yerleri bilmiyoruz, ancak 

bizde çok değioikUk oldu. Bu· 

nun ı'\nflmüzdekJ daran yep .yenl 

örneği, ürünlerimizin bu yıl 
değer akçe ile Htılmaeıdtr. 
Renı~ber bu yüzden goldü, 

tOccar böylelikle io yapta. Çar· 

şıdald alış veriş bundan ötürü 
caolandı, 

Bütün bunlan yapan, başa· 
ren gOç, Büyilk Önder Ata· 
tQrk fırkaefle hOkdmetlnlo günü 
g'ilniine ve yerli yerinde tutum· 
lıırı, yordamlarıdır. Y ardoD ve 
'1lqeon hü.tün işleri hep böyle 

bıt~arılmıştır, böyle başenhyor 
l'e böyle başarılacaktır. 

Bugfi.n dünden çok gaçlüyüz. 
Yırınıoıız daha iyi olacakttr. 

Yurdumuzu, acanun en bayın· 
dırh bir parçası haline koymak 

•nıacımızdır. Büyük ftlkftye 

"•rnıak için durmadan, dinlen· 

Oleden yürüyeceğiz. Törk baaı 
Ve Ydreğl ve daha iması, Türk 

;)108onun kendisi olan Büyük 
ndeı: Atatürk bizi ülkümüze 

k. ' 
0 

l'tJşturacaktır. Buna inanırız. 
Da olan sarsılmaz inaoımız, 

@benlmtz sonsuzdur. En bü· 

Yii~ü.müze inandığımızı, ona 
sonuna kadar bağh olduğumuzu, 
eayla'V seçiminde blrkez deha 

göstermekle gönenç doyacağız. 
AtaUbk; Türk ulusuna dJyor ki: 

- Türk vataoını mütemadiyen 
JOkeelten ve llerlet~n 11na eıya· 
&ada devam etmek kararında· 
)'ı:ı:. Eğer yuca itlmadımzı üze· 

timden ve önderi bulonduğıım 
C. 8. F. ından esirgemeüsenlz, 
gtılecek dört yıl içinde, ortaya 
k.oyacığı.m1z eaeırlerln geçenler· 
den daha çok ve daha ver'mli 
olacağına kat'] ve samimi ima· 
nunız vardır. 

• • 

- Saylav .. 

Iskfin Muafiyetleri Nizamnamesince Namze~~~.__~!-
Nasıl Mııamele Görecekler? 

2510 sayıh kanona göre Ba· 

kanlar heyetince tasdik edilen 
(İskan muaf fyetled nizamnamesi) 

İçerUşler Bakanlığından dün 
vilayete gelmiştir. Nizamname· 

nin muhacirleri alakadar eden 

maddelerine göre Türktye'de 

hükumetten hiçbir iskan yar· 
dımı istememek şartUe gelmek 

isti yen ve bu yolda yazılı seoed 

"eren ve vakti hali de yardıma 
muhtaç olmadığını gö~tereo 

Türk ırkına meosub kimselere 

Dahiltye Vekaletinden mova· 

fükat c3vabı almadan da Türk 
koosolosları :nubecir vesikası 

veya vizesi verebileceklerdir. 

Bıı suretle gl'leo muhacirler 

yalnız iskan kanunu muafiyet· 

lerinden istifade ederler, hü· 
kumetten iskan yardımı iste· 

yemezler. 
Tük soyundan olmayıp ta 

Türk kültürüne bağlı bulunan· 

lar; hükumetten yardım iste· 

meyi tashbüt te etse vakh ve 
halleri yerinde de olsa Dahiliye 

Vektlletioden muvafakat cevabı 

almadıkca ve yaıd tutacağı yer 

gösterilmedikçe koneoloslukca 
kendilerine ruubaclr vrslkası 
verilemez ve pasaportları vize 

edilemez. 
Hükil.metten tam isken v~ya 

yalnız toprak ve ev yeri almak 
üzere iskan yardımı lstlyen 
1ürk'lere ve Türk kültürüne 
bağh olanlara, DahlJlye Vekıt 

letinln muvafakat cevabı olma· 
dıkca ve lskııo yerleri göste · 

rilmedlkce muhacir vesikası ve 
vizesi ve eşya ve hayvan vesi· 

kası verilemez .. 
Türkiye konsoloslan, gerek 

ayrı, gerek toplu gelmek isti· 
yen muhacirlere en çok kolay· 
lık gösterecekleri gibi bunlar 
hakkında hPlundukları yerin 
hO.ktimetlnce de en çok kolayhk 

gö1terllmeşi için teşebbüslerde 

bulunacaklardır, vapurlara ve 

trenlere blndirilmekte ve yer 

buldurolmakta, eşya ve hayvan 
larım yerleştirmekte, fazla eş 

yalarını sattırnıakta büyük ko · 
laybklar teminine çalışacaklar 

ve mohecirlerln Türktye'de 

ınüstahsil vaziyetine girebilme· 
lerl lç1n kendi ziraat ve san· 

atlarına lazım olan oliit, edevat 

ve hayvanatı elden çıkarm11yıb 
birlikte getirmeğe teşvik ve 

boouu çarelerini temin içlo 

uğraşacaklardır. 
Muhacir ve mültecilerin mua· 

f lyetlerden letifedeleri: 

-yene görmedikçe ·Serbesı iskan 

isteseler dahi bir yere sevkotu. 

namazlar. 

Muayene neticesinde bulaşık 

basta oldukları eolaşılaolar; hü

kumet veya · idarei hususiye 

veya beledi ye hastanelerinde 

parasız tedavi edllirler. Teda· 
vlden sonra da iskan yerlerine. 
gönderilJrler. Mülteciler; ancak 

ıabiyet beyannamesi imzalı}&· 

rak mubacır kağıdı almakla 
muhacir sıfatını kazanırlar ve 

mııaCiyetierden istifade ederler. 

Muntazam pasaportla ve ec· 

nebi s1fatile Türkiye'ye gelmiij 

olup ta Türkiye'de yerleşmek 

arzusunu gösteren Türk ırk1D· 
dan olao veya Türk kültürüne 
bağlı bulıınan kimseler; lç Ba 

kan lığınca muvafık görülürse 

tabiJyet beyannamesi lmzalıya 

rak muhacir kağıdı alabUtrler 

ve moaf iyetlerden iatlfade 

ederler. 

Hükumetten fskıin veya iı 

kıin yardımı letlyen muhacir· 

lar; hük.umetin gösterdiği yere 

gitmeğe ve hükumetio göster 
dlği yerlerde c:.turmağa ve ver. 

diği toprakları aima~a mecbur· 

dur. Bu mecburiyeti yapmıyao· 

lar ldkan hakkından istifade 

edemezler. Hükumetten iakıio 

veya yardım tolebi; an· 

cak Türkiye'ye girdiği tarlbteo 
haşlamak üzere iki yıl içinde 
yapılahUir. İki yıi geçtikten 
soura yapılan ıalebler dinlene 
mez. lekao talebi vuku bulunca 

ha talebin vukuuodan itibaren 
üç ay içinde iskan itinin biti· 

rilmiş olması mecburidir. 

Nizamnamede muhacirlerin 
getirecekleri ev eşyası fle ken• 

dilerloe afd hayvan ve san'et· 

larıua ald eşyanın gümrük re· 

simsiz olarak ithal edilecekleri 

baltluoda bazı maddeler bulun· 

maktadır. 

Hükumetçe n9klolooen yer· 

Ulerln ve iskan edilen göçebe

lerin kanunen kabol otonan 

muafiyetlerden lııtlfad., edebil· 

me1erl lçln yeol nakil veya 
iskan olundukları yerin nüfus 

kütüklerine yozılmış ve hiiku 

metçe yerleştirilen veya göste· 

rlleu y~rde yurd tutmuş bulun

malarına bağlıdır. 

Devlet nakil vasıtaları, mu · 

hacirlerl parasız tal}ıyacaktır. 

imtiyazlı nakil vasıtalara da 
asgari tartfe ile muhacirleri 

nakleder. 
Bir alfo, efradından bir veyıı 

birkaçını eski yl'riode buakıb 

bir kısmını beraber getirmek 

veya yalnız gelmek, yahutta 

sonradan dJğerlerini getirmek 
yolu ile muhectr olabtlirler. Bu. 
takdirde gelen ferd veya ferd· 
ler. tabiiyet beyannamesi ve. 
rirler ve kalan ferdlerl de bu 

beyannamenin arkasnıda göste · 
rirler. Yalnız gelen ferd veya 

ferdler için muhacir kA~ıdı 
vertllr. 

Bu auretf,, gelen aile bütün 

ferdlcri mevcut şekilde iakAn 
olunur. Bütün ft>rdlerln gayri 
aıenkul is\\aa istihkakları veri· 
lir. Ancak yalnız mevcad bu· 
lonan ferdlerln hisseleri tapuya 
bağlamr. Diğerlerinin hisseleri 
geldikçe tapuya bağlanır. Üç 
yıl içinde gelmlyen ferdlerln 
hl!lselerl hftktimetce geri alıoar. 

Muhacirlerin ve mGltecllerin 
verecekleri veya kendilerine ve· 
rllecek beyanname, vesika ve 
sair evrak her türlü damğa "e 
pul resminden mnaftu. 

Grib, l\leliteblerde Sal-
gınlığını Gösteriyor 

Mektehlerde Bazı 

Derste 
Muallimler 

Veremiyorlar .. 
Mevsim b1Stal•kları yüzün· 

den mekteblerde talebe kalma· 

mış gibidir. Buna rağmeo şeb 

rlmlz sıhhat ve içtimai mııa · 

venet müdürlüğü; mekteblarln 
muvakkat bir zaman için ve 

salgımn daha umumi bir şekil 

almasana manl olmak üzere 

mekteblerln kapatılmasını mu· 

vefık görmemektedir. 

Diio alakadar dairelerden ve 

mekteblerden tahkikat yaptık. 
Aldlğımız malumata göre 2rlh 
ve mevsim hastalıkları salgın 

bir hal almıştır. Dün bütün 
ilk mekteblerde mevsim basta· 

hkları yüziinden yatub mek· 
tebe gelemlyen talebe miktarı 

mevcudun yüzde 50 • 55 nis· 

betJni buluyordu 

olıınlar da çoktur ve vazifeleri 

baştna gelememektedirler. 

Şehrlmfa sıhhat müdürlüğü · 

ne dün maarif müdürlüğünden 

mekteblerio bu vaziyeti hak· 
kında malümuı verilmiş, sıhhat 

mfidfirlüO-ö mekteblerln movak· 
t:) 

kat kapatılmasından bir fayda 

temini mümkün olamıyacağı 

cevabını tekrar etmiştir. 

Etli, altmış mevcutla sınıf· 

lara 18 -15 talebe ~elmeel yft· 
zünden mekteblere devam ede· 

bilen muallimler den te vere· 

memektedirler. 

Sıhhat müdürlQğünün mev· 

ııim hastalıklarından korunma 

tedbirlerine dair hazırlattığı ve 

baeurdığı öğüt kAğıtları ıram· 

Dolttor Bay Mustafa 
Ali'nio Beyannamesi 

İzmlr'de bol} bıralulan bir 
müstakil saylevhğa talfb olan
lar orasında Tlre'li doktor Buy 
Mustafa Alf'nin de bulunda· 
ğonu yazmıştık. 

Bey Mustafa Ali ılmdt Tire
de bolunmaktadlr, 1 kinci seç· 
men!ere hitaben yazdJğı beyan· 

namenin bir örbeğloi gazete · 

mize de yollamıştır. Beyanna· 
meyi aynen aoağıya yazıyoruz: 

İzmlr'ln saygl değer 
seçmenlerine 

Yurddaşları m 

Demokrasiye bakan inanç· 
lerımao temel taşı rey pusula· 
sının hürriyetidir. 

Ulusal ülküm · Yalnız Tür· 

ktye demek olmadı~ı h ~ sbelli 

olsa · büyiik Türk elinin 

ökooomlk ve slyaeal blcllğt ve 
f ütünlüğüdür. 

Biyol daha slze, sizin siya· 
eal ecginliğlnlze dayanarak İz 

mir eaylııvhğma kendi hsı:ııma 
n11mzedl1ğiml koyuyorum. 

GücOod ynrd .kaygıaından 

ve izgllik (Adalet) duygmıondan 
alan açık ve ölçti.l bir Teukld· 

den eyilik umuyorsa içinde ııöz 

söylene bileıı bf rfcik kutlu 

yeıln, Ulus Kurultaymın kapı · 

aıuı bana da aralık ediniz. 

Dr. Mustafa Ali 

Mühendis 
Mektebi Talebesi 
Bir Grup lzmir'e Geldi,. 
Tetkikat Yapacak .. 

Sömestre tatilini reçlr~ek 

üzere lstanhol yüksek mü.hen· 

dfe mektebi talebesinden 13 
klştlik bir grup; dün Gereze 

vspnrile şehrimize gelmişlerdir. 
Talebe; ~ehrimizde bir 

hafta kader kalacak. ve İzmir 
mühendis ve mimarlar birliği . 
nln mlsaf iri olacaklardır. 

Talebe İzmlr~e çıkınca Cam• 
burlyel meydanında Gazi hey · 

kellnl ziyaret etmf~dr. İzmir· 

deki tdtklkleri esnas&uda Me · 
nemeo'e giderek KubtU.y men' 

kü totını da ziyaret edecek· 
lerdlr. Talebe, Bergama ve 

Eff'z harabelerile Meneoıen'de 

Gediz köprüsünü ve CeUU 
gölünde kurutma işlerini, vl. 
lliyetln yol ve mekteblerlnl 

görecekler ve mimari eserleri 
tetkik edeceklerdir. 

Kendllerlnl mühendis ve mi 
marlar birliğinden Mimar Hey 

Necoılddio ve miihendJe Bay 

Ömer lütfü geııdireceklerdir. 
Yükeek mühendis mektebi 

talebesi~ tetkik gezlntUertne 
Anknra'dao başlamış, Kayseri ve 

Adana havalfsiot gezdikten son· 
rı buraya gelmişlerdir, 

Boı:ada dört güo kalacak ve 

Manlea, Balakeslr'e giderek 
oralardaki mimari eserleri do 
gördükten sonra İstanbul'a 
döneceklerdir. 

Muhacirler s•nırlardan girdik· 

lerl veya nakUye vaeıtslarandao 
Uk çıkt1kları yerdeki bOyiik 

miilkfyf.ı memuruna bir hafta 

içinde müracaat ederek bir ta· 
bilyeı beyannamesi imzalayıp 
muhacir kağıdı aJmağa mecbur· 
dorlar. Muhacir kıiğ1dı alan 

her muhacir, iskan kanonunda 

muhacirler hakkında yazılı bil> 
tüo muaf lyel ve haklardan is· 

dfade ederler. Altmış mevcodlu sınıflarda 

bulunan talebe miktarı 15 · 18 
araeında idi. Moalllmlerdeu 

üçte ikisi vedlmlş ohın doktor 
raporlarile hasta halde ldHer. 

Onun için muallfmler de mek· 

teblerdeki vazifeleri haşana 

gelemiyorlardı. Hükumet dal· 

relerl.nde memurlardan haeta 

vay, araba ve otobüslerde hal· 

kın göreceği yerlere asılmıştır. Dikili'de Ke-
Türk kültürüne bağla olmı · 

yanlara, anarşistlere, casusları, 
göçebe geçinenlere, memleket 

dışına çıkarılmış olanlara mu· 

hacfr kağıdı verilemez. Muha· 
clr kağıdı verilen muhacirler 

sahbi bir muayeneden geçirilir· 

ler: Muhacirler; sıhhi bir mua· 

• • • 
Şehrimiz Maarif müdürü Bay 

Hikmette dün hastalanmıştır. 

Eski Eserciler 
1zmtr ve havallsl asarıatika 

muhlblerl cemiyetinin yıllık 

kongresi yakında toplaoacaktar. 

silen Hayvanlar. 
Diklll kazasındaki mezbahada 

İkinclkinun ayında 45 koynu, 
59 keçi, 79 kozu, 40 oğlak, 

2 öküz, 13 inek, 14 dana ol. 

mak üzere 262 baş hayvan 
keellmlştir. 

Politika işi. 
Neler olmıyor acunda? 

Diin gazetelere bakıyo~dam, 

şöyle bir hllber : 

Bay VeDizeloe euUrasllns ait 

mahkeme dosyaeı çıhnmış. Şfm· 

dl dlole sen artık Veoizefüıt 

gazetelerU 
Bunu düşünürken diğer bir 

haber gözöme ilişti : 
Sofya'da oturan Yunanlı bir 

tacir, ortadan kaybolmuş .. Ara· 
mışlar, taromışlar; yok, yok .. 

- Acaba, zavallıyı deve mi 
yaphlar? 

Diye düşünürken, hlr de oeı 
bakayım: 

Bir Alman müheodfsfni Çe. 
koslovakya'da öldürmüşler. Ki

min öldardüğü belli dl'ğil ve 

bu adam, Alman erkanı harbi· 
yeelnlo esrarım blUyormuı:ı .. 

Bunlar, bizim takas soUstl· 
maline hiçte benzemiyor. Çüu· 
kü bu üç duyum, ııadece poli· 
tlka dediğimiz martfetlo ese· 
ridir. 

Demoldrs'in kılıcının nere· 
den oerf'ye eseceği, kimin ha· 

ıındau kalkıp kimfn boynuna 
ineceği belli dt'ğil .. 

Politika, parlamenter mem· 

leketlerde adaleıin kuyruk al· 

tına da yapışwı~tır. Zavallıyı 

tepe takla yuvarhyor, eağ•, ııola 
koşturuyor, koşındırıyor .. 

İşte Staviski bataklığı, ta· 

mam 2000 k.iıl gartlağa kadar 

çanıura gömOlmOşler, çırpım· 

yorlar. 

Hatıl bir fıkra vardır: 

Bektaşiyi ôlöme mahkftrn 

etmiş\er. Derulı;ıler ki: 

- B«"gtm bahlım, ipmi 111 · 
te.rtılo, ateş mi, tıulta mı, kazık 
mı, yoksa, pii!lik kuyusuna 
atılmak mı? 

8t'ktaşi bu sonuccusuno da 

ha iyi bulmuo ve oraya gelmiş. 
Bakmış ki, kuyu dolu, insan 

boşları, çiirflk, bulaşık karpuz· 

lar gtb dudağa kadar plıılik 
içinde .. 

Dektaıi de lç .. rlye atlayınca, 
pislik tabii biraz kabarm1ş ve 
zaten diğcrlerlnln dudaklarının 

seviyestndf'l olduğu için znallı· 
lar bağrıemışlar: 

- Dal{;;a yapma a a :1 a, dal· 
ga yapma!. 

Stav!ski işf de öyle.. Birisi 
daha atlasa, onldr da öyle bağ· 
rıeacaklar.. Bu warHette, şah· 
em değU, sistem ve rt>jimfa 

yumnrtladı~ı bir nesnedir. 

Bunda da poliıikaoıc permıığı 
vardır .. 

Bizde blr bu;;day, bir rakas 

pisliği var amma, §ahısların kan. 

ahlök, seciye, yürek bozu!du· 
ğnndan doğmuştur.. Boou te• 

mizlemek kolaydır .. Fok.at eınla· 

rınki bambaQkadır: 

R~jim hastabğıdn. İnsanlara 
deve yapıyor, adalet dosy~aını 
farelere yutturuyor, mUyonları 
çalıp çırpıp mUletJo belini bil· 
küyor, tabancalı, baydotlo, kan · 

la, maolı bi.r hastahk .. 

Orhan Rahmi Gôkçe 
-------

Buca Cinayeti 
Boca'da eski bekçi Bay Salibi 

bıçak ve tabapca ile katil kas. 

dUe yaralamakla suçla Musa 

oğlu All'nio Ağııcezadaki don· 

kö duruşmasında suçlu vak'adı 
katil kaedl olmadağını söyUye· 
rek beraetlne karar nrllmc· 
elni istemiştir. 

Mahkemece; bazı şahldlerln 
tekrar mahkemeye getlrtlerek 
karşılaştırılmalımoa karar ve· 
rllmiştlr. 



mm mm, ı u ~~:~::: .~ .. \UIUUIUUUt ııı m.ııı •• ıı,,. ı,, . .ı ı ı m •• ıı mm ııı ıı nnm.nT'ft":'mn':':'=mı:=nr.:m:~ım:rmrmı::':':Tırmo---r.~~==':'Tft'::'ftm:ft":'l':l'ft'm:ımrr:nınm=rr:r.ıınr.l':T:':m'l'lımı::lft'l~~~~~~ll~llglııllgll"I ıılııll'"'~.;;;;.,,;,~~~~ 
il il 

Gitnlnk Notlarımdan 

ir yolculuk ... Gördük-~~,., K. !! :;I Soyadlarını Kütüğe Yaz· 

ıerl·m D d ki ·~~~-@:.'~ &r~ dıran Yurddaşlarımız. 
ve uy tt arım ..• p f ıı·k _ 

________ ,_1 - r o e s y o n e 1 -- Bayan ve Baylardan !OD yirmi yaka eantırahuda İzzet Sümer· 
dört Hat içinde ıoyıdlarını alp, 11 bınkası kınslarıud.lo 

Jatanbul'un ,... 
k n m çı l 8 yı cı Şuna inandım ki, ilç yanımızı j 

ha va ların dan çeviren sularımu.ın bize kadar 
blrgün ... Rüz· gelmiş dalgaları ilmidsiz sesler· 
ğA rın bir şa 

nQfuıı kfttOğGne y1Zdıranları İbrahim surgal, Toran'dı C.fer 
aşağıya yaZ1yoruz: Tayyar sokağında 131 numara· 

Kaymakam KAmll Aydınr ğlu, da Mehmt>d eargut, Etrefpae• 
Cereyanları. 

mar gibi inen .. -.. •_e_yiıııııa_k_ıa_ş_m_ıy ..... o_r_ıa_r_. ______ ..;;;;1 

Ankara Gençlerbirliği Reisi 
Buna Aleyhdardır! 

De 
darbelerinden kendilerini koro 

mak latlyenler, köşelere bilzü· 
terek Tophane rıhtımına doğru 

ilerliyorlar. Sızlıyan parmakla· 
rın tutamadığı nlizler... Top . 
hane şimdiye kadar ha kadar 
fazla bir kalabalık ve gürühO 
içinde kalmamıotır. 

ve dinlenmek istenen TGrk gtbf 
dindirdi. Şimdi ne kadar mu· ·-·--

Bizi Bandırma'ya götürecek 
olan "Gülnihal" vapuru sonsuz 
bir patırdı içerisinde, akşam 
kızıllıkları Marmara Ozerfue 

serdlldlğl bir sırada, hareket 
etti. Ağır ağır rıhtımdan uzak· 

lae1yoruz, vapurumuz lıtınbul· 
dan açıldıkça glh:ılümüzde yaoat· 

tığımız bu güzel, blrlclk eehrl· 
mldn eevglıl içimizde canlanı· 
yor... Onun gündilztl kadar ge· 
cesl de can çekici.. Bol elektl· 
rik ziyaları ile donatılan İs· 
tanbul'u, gece, denizden de 
görmeli.. Varlağımmn, benliği· 

mlzln içi İetanbul'omozdan hay· 
Ji uzaklaştık .. 

Vapur yotcularmı daha ziya· 
de muhtelif mekteplere nıen· 

sup talebeler teşkil ediyor. Tür· 
klye'nfn yarınki boynklerl ara· 
sında yolculuk yapmak insana 

ne derin bir kıvanç veriyor. 
Hepsinin gözleri parıl parıl ya 

nıyor, bu parıltıların manasını 

anlamak çok kolay .. Bfraz ken· 
dtol oolar içine karıştır; göre· 
cekaln, anhyacaksıo ve duya· 
cakeıu ki, hepsini earao, tutoo· 

turan yurd sevgisi., Ulasal sev· 
gldfr. 

Saat llerledlkce gürülUi de 
yavaş yavaş azalnııya bıoladı. 

Kamaralarına çekilenler, artık 
uyku ihtiyacını duymaya baılı· 

yanlar ortadan birer birer kay· 

boloyorlar.. Soğak elddetH .. 
Rüzgar letanbul'dakl dehşetini 
bdl4 kaybetmedi. Ynlı:selen dal· 

galarıo serplotilerl vapurumuza 
kadar geliyor, tabiatın kuvve· 
tini deniz üzerinde görmeli .. 
Bununla beraber onun en hl· 
kim kanunları önünde eğilmek 
istemiyen, yenilmek değil yen· 
miye çalıoan, muvaffak olan 
insan oğlu bir T6rk, bilhassa 
bir TOrk kaptanı olduktan son· 
ra!. Biz tabiata değil, tabi· 
atı kendimize uyduranlardanız. 
Bundan bir adım bile geri 
dönemeyJz .. 

İki ilç saatteoberl bir Türk 
gf hl şahlanan, yükseklere çıkan 

deniz, artık gece •f&rl81DID gel· 
dlğinl anladı, önünde durula· 

mıyan kükreylşlerlnl gene ken· 
dl kendine dindirdi. Y oroldu 
da onan için mi durdu? Hayır! 
Türk suları da Türk gdcil gl· 
bldlr. Biz zaten birbirimize 
bakarak kuvvetleniriz. Marma· 
ranın maviliklerinde dalma 
kahraman Tilrk sesleri işittiler. 

Deniz, }'ransız yazıcısının um· 

doğa gibi, ne içine girildiği 

halde anlışılamıyan korkunç 
bir şeydir. Ne de eooeuz kıran· 
lıklara giden bir derinlik .. 

Denizi anlamak, onunla koouş· 
mak için Türk, olmak gerektir. 
Tilrk salart da kaç yilz yılla· 
rın barındırdığı Türk tarihi 
gibi oanlıdır, canlıdır. 

İşte o da zamanın geldiğini 
anladı. Deminki kilkreylşlerlnl 
her eavastan kahramanca çıkın 

nls, ne bdar ıeHfz .. Her dakl· 
ka biraz daha ilerlerken va· 
purumuzda makine gürültileüo· 
den başka blrşey doyulmıyor. 

Vapurumuz bP.p yol alıyor ve 
biz flerl,.yoruz . Hetşeyln suetu 

gu bir anda. Vapur bile ürk· 
miio.. Kı ık hışıltılarJa nefes 
alıyor .. Nasıl olıio bilmiyorum. 
güverteden denfze inen ve 
tekur maviliklere kadar çıkan 
gftr bfr ees yükseldi. 
Kanımızda Türk"lüğün yiğit kay· 

nakların 

fıtkıran utku, CÜTenç eüerdemlik 
özü ur, 

Eğer kıTılcım alır, yalazlaoırea bu 

Son günlerde memleketimiz· 
de fotbolde profesyonellik mü· 
nakaşa1arı baolamışhr. İdman 
Cemtyetlrrl İttifakı merkezi 

reisi Bay Aziz, bu husustaki 
f iklrlerlni söylmiı ve aleyhdar· 
lığını bildirmiştir. 

Dün Ankara Geoçln 81 rllğl 
reisi Bay Mümtaz Tarhan'dao 
bir mektub aldık. Aynen neo· 
red!yoruz: 

1 - Profeıyonelllğin alem· 
darlığını yapan mabdud birkaç 
ki mseoio llerl ıürdOğö gihl 
Tftrklye~de ıpor geçen eenelere 

nazarım gerilemiş değildir. 

kan, 
Kasırga keeiliriz acun bize ıelir dar! 

Merkezi umumi relsfnfn elin· 
de bulunao malumat tetkik 
edlllr8e, Tilrkiye'de ıpornu her 
sabada cemiyd ltlbarile gös· 
t"rdfği bariz flerlemenln hakf 1'i 

raikamlırı derhal gôrQlür. 

İhtiyat ıabitiyi:ı:!. Ta gönülden Tur· 
itunuz, 

Batında gün tuğ olan Türk oğlu· 
nun eline 

Biz erlikte ün aaldıJ.:, engin kadar 
durğunuz, 

Varlığımız güç verir, ordunun tunç 
eline 

İnanmalı idi ki bu ees Türk 
gençlerinin ıealerl fdi. Yurd 
için duyulan eevgl ve inancın 
yankoJan fdl.. Bfzlm olan Mır· 
mıra bu yaokoları da\galarlle 
ihtizaz ettirerek mavUlklere sa· 
lıverlyordu. Ren derinliklere 

inen, kütle halinde memleket 
kaygularını yOreklerlnde yaşa· 
tın ihtiyat zabit namzedlerlnln 
şarkılarını kendimden gtıçerek 
dinledim.. Ba dakikada gene 
"L'ocean,, oılrlnl hatırladım. 

11L'ocean,, dalgalarını amit· 
siz sesler fısıldayan ve bu ümld· 
ılz seslerin kendleioe doğra 

geldiğini gören şair: 
110td lo, que voos auez de 

"0 
hazin 

diyor. 

lugobrea hlstolres,, 
dalgalar, alı ne kadar 
hlktyeler blliralnlz. ,, 

Şuna inandım ki, ftç yanımızı 
çeviren sularımızın bize kadar 
gelen dalgaları dmidslz seslerle 
yaklaşmıyorlar. Tarihini yaoat· 
tığı Türk milletinin kahraman· 
lık biklyelerlnl fmldıya fısıl· 

dıya yükseklere çıkıyorlar .. 

Hangi 1'<irk soyunda hazin 
hikayeler terennüm eden bir 
dalga vardır, hiç değil mi? 

İşte marmara'da şu anda temiz 
havaeHe ciğerlerini şlılrdlğl genç 
ihtiyat zabit oamzedleılnin için· 
den kopob gelen şarkılarına 

karışıyor .. Ve Bandırma gök· 
lerlnde de yi>keeliyor. 

Vapuromoz rıhtıma yanıotı .. 
Gecenin seesfzliğl içinde yavaı 

yavaş oebre 
lemek için 

köoe bucak 

inenler treni bek· 

kendilerine birer 
arıyorlar •. 

M. Emin 
----~---~~--~-

Hilali ah m er 
Hastalara El Uzatıyor 

BilAllabmerin Asmalımesçlt· 

teki İJdçefmelfk dispanserinde 

her sah gf1nlf:rl saat 14·15 şe 
kadar burun, kalak ve boğaz 

haatalıldarı mütehaasl8 bir dok· 
tor tarafındao, mdracaat edecek 

hastaların muayene ve tedavi 

olunacağı haber alınmıotır. 

Fırka gen"l kitlbl Hay Re· 
eeb Peker•fn geçen epor kon· 

greıinden evvelki k.ongrede &öy· 
ledlklerlnden de neticelenmiıı 

keyf lyetten ziyade kemiyet te · 
razisi ile ölçftlmesl JAzım gel
diğini hatırlatmağı ve şayed bu 
zevatın arHında bu nutku oku. 
mamış olanlar varsa okamala· 

rıuı bilhassa tavsiye etmeğl çok 
faidell bulurum. BugilnkO spor· 
tlf neticeleri geçen devirler ile 
mukayese ederken filan futbol 

takımına karoı ılınan netice 
nya filin koşucunun mileaba· 

kadı kazandı~• dereceyi değll, 

o devirler içinde bulunduğu· 

muz eamın zarfında yetloen 
sporcuların aldıkları neati de· 
recelerl göı öndnde bolandor· 

mak ve bdkmO kemiyet nokta· 
eındın görmek vermek iktiza 
eder. 

Ttırklye'de sporun gerlltdlğlnl 
iddia edenlere don hiçbir ıpor 
hareketi görftlmlyen anayurdun 
nzık kôtelerinde gençliğin yaptı· 
ğı sporları ve spora karşı bugdn 
gösterdikleri alAkaları yakın· 

dan görmeleri için baolarını 

biraz da bo taraflara çevirme· 
lerlnl dilerim. 

2 - Tanıdığım ıporcolar ve 
spor kulüblerl idarecileri ara· 
sında İatanbul'un bir iki kov· 
vetlt kuliibClue meneob olan· 
larıu ileri gelen birkaç rftk· 

nünden baoka kimseyi profes· 
yonelllğe taraftar görmedim 

Bu mftetesna kolilbleriu 
fikirleri yeni değildir. Umomf 
kongre mesailerini tıklb eden· 
ler bu cereyanın o zamanki 
tezahtırlerlnl ve kongreye te· 
kaddftm eden günlerdeki mü· 
nakaıalarla ıayanı dikkat kon· 
grede bu cereyanın aldığı neti· 
celerl ve o zaman İJtanbuJ 
mıutaka111 reisi bulunan Sfiley· 
manlye'll Bay Orhan'ın uzun 
raporunu hatırlarda tutarlar. 

Profesyonellik aleyhinde ko· 
nuşmayı yapmıı olmakhğım 

haeeblle taarruza uğramıı olma· 
ma rağmen o kongreler de na· 
çiz mesaimin beni de bu mev· 
zolara pek yabancı bırakma· 

dığını pek Ali bilirler. 

Kendilerini profeeyonelUğe 

sevkedeu ilk amil muhhlerlnde 
biraz tutunan kuliiplerln nha 

hlHelerinln tevzllnde haeılitm 

kendilerine alt olduğu halde 
onda dahli olmıyon ikinci ka· 
tagorldeld kulüplere rnfhavi 

pay vermenin doğru olmadığı 

kıınaatfnden mülhem olmuş ve 
llerl gelen bazı oyuncuların 

stadyum eekitmelerl ve ecnebi 
tr.maslarına karş1 halkın göster 
dlgi alaka He bfr, lkf kulübün 
bu vadide ~entş hayal binaları 

kurmaları bu f fklrlere kuvvet 
vermiş olsa gerekti. 

Bütün bu f tklrlu kengrenin 
meo'or mesaisi fçfnde haklı 

olarak ıllkadarların mathibona 
uygun .kanrlara bağlanmadı. 

Eğer bu arkadaşlar memle· 
kette epor faaliyetinin bugiln· 
den daha nrlmlt olmasını isti· 
yorlar11. 

A - Haıka kulüplerdeki 
kunetlttl birer birer t>llnlnden 
çd~erck onları adet çokluğu 

içinde gayri faal hale sokmak · 
tan ve diğer kulüplerio bünye· 
lerinl zRyıf )atmaktan vazgeç. 
eloler. 

6 - Bugünkü lkthap ettlk· 
leri kuvvetlerluf, 1ahalarını, elde 
ettikleri netfcelerlnf ve varlık. 

lardao yalnız kendi lolsyativ· 
!erile değil hükümet, belediye, 
te~kllit gibi birçok resmi mü· 
eııseııelerlo ydktıek yardımlarmıu 

ehemmlyetll tesiri olduğunu 

hatırdan çıkarmasınlar l'e biraz 
daha daıoncelerlnde feragatkAr 
ve mantıki olsunlar. 

C - Sporu menfaatlere Alet 
değil, bogftu memleket sınırla 
rından yurda korumak ve bQ. 

tGu tabiat kuvvet ve teılrlerlne 
kartı mukavemete hazırlamak 

6zere lAzımgelen bedeni kıbi

Uyetl iktl1ap etmek için bir 
vasıta olarak kullanmak f lkrlnl 

kabul ve gençlere telkin et· 
sinler. 

D - Sporun kendisine has 
bir tekniği olduğu ve ekseriya 
mekteb ıııralarında tahsil çağın· 
da bulunan gençler araeında 

taammüm ettiği lnkAr edilemez. 
Hukuk, ticaret, muallimlik, mü· 

hendlsllk gtbi hususi bir mes· 
leğe girmek vasıf )arını kazanan 
bir gencin bu mesleki bir tarafa 

bırakarak of hay et azayı beoerin 
f fzlyolojlk teılrlle müvazl olan 

spora kendisini bağlaması lhtl· 
mali de kabili tasavvur olma
dığına gör'!, spora para ile bağ· 
lanacaklarıu tahsil hayatlarını 
terk bahasına bu işe gltecekle· 
rint dilşQnerek kflltftr hayatı· 
mızın inkişafına zaruret bola· 
nan bu yoksul devlrlerlmlzde 

gençleri mektep sıralarından 

ayırarak ıpor sıhalarıua nakil 
ve enerji elm11rhğına girmeleri 
vaziyetine meydan vermeılnler. 

E - Bir cemiyeti yıkmak 

bab11ına mevcud kuvvetleri 
ikiye bölerek ıporumuzun in· 
klşaf ıeyrlne ıek.te verecekle· 
rine ayni renkli formaları se· 
nelerce sırtlarında taşımıo olan 

gençleri bir arıya getirerek 
kuvvetlerini tevhit etıinler ve 
seyahat ettikleri Anadolu ıe· 

hlrlerlodeu oyuncu ayartmak· 
tan mOstığnl kılsınlar. lote o 

Blrlocl süleymınlye mahallesin· hastanesinde doktor Lütfü ıuo. 
de Kalender sokağında 3~1 Dtı· Karakapı sokağında 25 numa· 
marada Mustafa Abraş, Sel&nlk rada Nuri s•ğnak, Üçünca 
bankaaı memurlarından Selma yiiksP.k sokağında 19 nuruaradı 
Ahı, İohisarlarda barut şube· Abdullah sökmen, Devlet de· 
sinde depo memuru lrfan Ara· mlryolllt'ında çavuı Yusuf 
lanay, Abbaeağa mahallesinde Fehmi Sayeay, Devlet demir· 
Kuyu eokağ1nda 3 numarada yollarında amele Mahmud sel· 
Abdullah Anlış, Glen tfttiln dftz, Mohaeebel hususiye me· 

kumpanyasında memul' Kasım murlarından M. Hadi soykamer, 
ve oğlu Be kat, Birinci eüley· Boca'da Zambak sokağında 18 
maniye mahalleeinde 298 na· numarada Nig4r savvan, Aydıo 
maradd Fehmi Bencan, Buca kumpanyasında Şükrü sldal, 
belediye caddesinde 30 ouma · l inci kordon'da l 46 numırad• 
rada Şerafeddin balkanlı, AU· Sarıoğlu Halil Sarloğlu, temel· 
reis mahallesinde 21 numarada paşa mahallesinde 1 inci Aı· 

Hweyln bakuy, Ahmedağa ma· malımescld sokağında 29 numı· 
halleslnde 39 numarada müte· rada İea eaner, Karataı tramn1 
kaid miralay Hayreddin bay· caddesinde 390 numarada Mar· 
laocı, Glen tdUlo şirketinde ko sarda, Denizli Sarayköyfto· 
Salik çırçır, İlk tedrisat mü· den Nureddin Nevzad Sarayköy, 
fettfşlerloden M. Rauf İnan, Heısab memuru İbrahim ıüton•ı 
Birinci ıüleymanlye mahalle Hapishanede gardiyan Zly• 
ıfnde Telgrafçı sokağında 12 semran, Karantlna'da 579 nu· 
numarada Vecihi özerdemlt, marada Nesim Sabah, Birinci 
Bacımabmod mahallesinde 95 Aziziye mahallesinde 160 un· 
numarada Sıdkı özerdeklf, BI· marıda Abddlcelil savgon, Yaı· 
rlnci sultaniye mahallesinde 26 ba,ı Mustafa savaşal, Aydın de· 
numarada Rlfat özcerlk, Kara· mlryolouda istatistik baokAtlbl 
ta~ bekclıl lbmazan öz Tun· Hdseyln Sırrı san, Cedld mı· 
guç, Bnroavada Camilkeblr ma· halleslode 282 numarada Hft· 
hallcsinda Hacıall kuyoıu so· seyln saylağ, Arnavudmescld 
keğında 14 numarada Haean mahallesinde 121 uumarad• 
özçakır, İkiçeşmellk Yeldeğlr· Ooeeyin Avni ılrek, Baıurak'tı 
meni sokağında 21 numarada Sallhefendi hanında İsmail sa· 
Ramiz ve kardeşi özkalao, lalı, Karşıyaka'da Osmınzadede 
İzmir T. P. l\f. Kemal Ru'a 122 numarada Fahri surmao, 
Nefeeet matbaaeı aahibl İhsan Şamh sokağında Ali sagQller, 
Süray, Değlrmendağı'nda Battal 8ozkaya'da Haydar oğlu Ahmed 

sokağında 31 DQmarada Ah· ve Jemal sayık, l..aplshaae gar· 

dileselAm Toker, Dolaplıkuyo dlyaularından Cemal ıtın.,l, Al· 
mahallesinde Şevldbey sokağın . sancak'da Burnna caddesinde 
da 27 numarada Osman Tanl· 8 numarada Mehmed Şakir 

olo, Mes'udlye mıhalleıinde sanol, Devlet demlryol11rındı 
Karım sokağında 14 numarada M. Emio uyer, Belediye chı· 

Mehmed Nuri Touıoer, Büyük rında Keresteci Hilmi selvlll, 
Arabhanıoda odabaeı AH Tutan Balkın Seıl gueteıl 11btbl 

Kı11lçullo'da Amerikan mektebi Sun etncı, Karoıyıkı'dı Soğuk· 
evinde oturanlar Tandoğdu, kuyu'da Osman salgay, Meeı· 
Karoıyaka'da Saadet sokağında jerl Mırltlml upor Adentealo· 

11 numarada Bilseyin SevOk· de M. Ali urı, Şehldler'de 
ten, Soğukkuyu'da Meorutlyet 

sokağmda Turgod ıundovaç, 

GQzelyalı'da Hallmağa tarlaeın· 
da Mustafa ıungun, Jandarma 
mıntıka mülhalu binbaoı M. 
Celil suı.ııaiı, Boraa veznedarı 
Bahri selcer, Maarif m6dftr 
muavini Hakkı ve kardetl Said 
Sevsoy, icra muhasebecisi vez· 
nedarı Haşim sağkal, Zfraat 
bankasında memur Osman Nuri 
eekklo, Bektaş sokağında 18 
uumarıda İlyas 11orgoular1 BI· 
riocf kordonda 322 numarada 
Esad Murad Hrp, Yemlşclpaşa 
sokağındı 18 numarada Refik 
eeval, Buca'da SarıgôlUl Basan 

Hrgöl, Ziraat bankası mdfenlo· 
terinden Ahmed Hamdi ııayımcı, 
Kabakçı solrağında 52 numarada 
Hatice eeça, Allpafa meydanın· 
da 45 numarada kömftrcft De· 
mir sezik, İthalAt gümrG(tft 
memurlarından Necib sözfttnk, 
Kahramanlar mahallesinde 67 
numarada M. Ragıb slrmen, 
Kahveci Çeşme'U Kadir subay, 
Avukat .Mustafa süzer, Karşı. 

-------
zaman ıporumuıda lnkloaf da· 
ha kolıylaoır ve çabuk olur. 

Top mecmuaeının ve Ulus 
gazetesinin bu noktalar Qze· 
rinde çok daha müsmir olaca· 
ğını ümld ederim. 

Ankara Gençler Birliği 
kulübQ reisi 

MOmtaz Tarhan 

Mızraklı sokağında 18 noma· 
rada Mecid eayuer, Bornan'dı 

Kemaleddin ıeymen, Aydın de· 
mlryolunda memur Adnan 11· 

racoğlu, Burnava Merelnll'einde 
geçtd bekclsl Mehmed Ali ser· 

alıoğlu, Ziraat bankasında veı· 

nedar Rlfat ve kırdetl Kadri 

sayer Bıısmabaoe'de G1ZUeı 

caddesinde 211 numarada HO· 

seyin Nazım sindiren, Fytalll 
bankaemds kitlb Ali sesgta, 

Hıatımescld mahalleılnde 22 
nnmarada Osman oğlu Zekerlyı 

aaraılmaz, Tapu odacısı Eead 
serim, Gazemlr'de baıçavat 

Ziya Salman soy11dlırını almıt· 

lardır. 

• • • 
Soyadı tallmıtnameılnln 54· 

fi.neft maddesine göre; gerek 

eoyıdı lılerlnde, gerek -lıll 
nüf~ı yazımındı yardımcı olarak 

hfttün daire memurları çabetırı· 

lacakhr. NOfuı mQdürlClğftuilP 

vll4yete vukobolın teşebbüeft 

üzerlııe tapu dalreılndeu bit 

memur tefrik edilmlı ve nftfdll 
dairesinde çalıotırılmığa baı· 

lanmıotrı. 

Torbalı'da Hapishane 
Torbala kazasında bir hapi•· 

hıne blnıaeı inşa edllecektlt· 
Havaleısl gelmlıtlr. 
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Dlkeon; ilk evvel cesedin 
Ceymfs Skol'a atd olduğunu 
lza h etti. Cebindeki kıiğıdların 

im tarafımdın değlotlrlldf· 
ıankt hAdlseye bizzat ıahld 

uı glbl anlattı. Biitftn bun· 

ben 

ğlnl 
ol111 
lan birer birer anlattıktan 
IOb rı ban• dönerek: 

- Değil mi mösyO? 

ııara 

Diye sordu. Bu derece kat'i 

hat kare181nda benim için 
mı önftme eğmekten başka baıı 

Çare kalm•mııtı. 
8 

bey 
u itiraf tan sonra artık 

hOde ıuallerle fz'aç edllml· 
ğlml zannederek sevini· 
om. Fakat memura bAIA 

}'ect 

yord 
kan Hl gelmeml~tl. Bu defa 

• bir terane tutturdu 

da 

bıık ve 

dedi ki: 

PH'd 
- Mıdem ki bu adım Edgar 

lr, o halde Ceymlıı Skol'un 
mtınde allkadır olub olma· 616 

dı~ı nı tesbit etmek Jazımdır. 
F akıt memurun bu y•nlıe 

Jold a devam etmesini lftzumsuz 
n Alan Dikson derhal 

b verdi: 

göre 

Ce•a 

- Bu adımın Ceymls Sko 
lotlbırı ile allkaaı olduğıı· lun 

llU zannetmem. D ğer bf r 
•ea' eleden dolayı zanaltıoda 

ğumdan elindeki tevkif 
kkereıfne tevfikan beni 
rm'yı ıevkedeceğlni söyledi. 

uım 111t sonra beni Do· 

olda 

•Gae 
Lond 

y 
'9er'e getiren ayni trenle ehil 

polis memurunun arasında 
r Londra'ya döoilyordum. 
n bu geçen maceralardan 

iki 

tekr• 
BütQ 
Bonr1 

daıa 
Salbı 

.. nkt başım boşalmış, 

Dibe irademi kaybetmlıtlm. 
neye snkedllen bir hayvan 
nim vHiyetimdeo baoka 
Hlyette olamazd1. Bo 

da be 
bir T 

lidlı. 
gidltll 

meçhul bir Akıbete doğru 

Vagonun loeluğandı, 

uafımda mevki almıı olan 

hatıal1rım• h•kıyordum. V ü · 

iki t 
lllQ 

CQdlı rını trenin 11llantı11na 
'Qydur muı olan bu adamlar 

uyorludı. En ufak bir 

t ibrazın• m•ddt n mı· 
takatim olm•dığı h•lde 
bir flklr, mfttemadiyen 
bu adamların Ozerfne 

uyukJ 

ku"e 
De•i 
.. bit 
bent 

ıtı1 ... ğa, herlklainl de birer 
kta de•lrdlkten sonrm 
ğ• l•hrlk edlyot'du. Bal· 
bôyle bir fikir, ancak 

J'umru 
kaçma 
bnkt 
bir d elinin dimağında yer 

lirdi. Trenla geçtiği yer 
ra itibarile çok dikkate 
olmakla beraber bir defa 
pencereden çıkarıb bak· 
rzuıuna doymadım. Bit 
aldımdın geçen fikri de 

bntabl 
1Dao11 

ta1an 
hııımı 
lllak a 
tabı 

tatbik mevkllne koyamadım. 
•yet tren, Viktorya lstas· 
da frenlerini gıcırdatarak 
ğu ••mn, memurlardan 

Ntb 
Yon na 
durdu 
biri d 

61'bal yanıma yakl•ıtı, --
A NADOLU 

- -~ ilıılük Siyasal Gazete 

Da 
Sah.ip ve Baıyazganı 
ydar llClfdCl ôKTEM 

Unıunı i nefriyat ve yazı iıleri 
lllGd Gıii: .ltemal Talat KARACA 

aneai: İdareb 
lznıi c. 8 aı~ İkinci Beyler aokağı 

-..: Fırkaaı binası içinde 
Telgr 

Telefon: af: lamir - ANADOlıU 
2776 - Poeta k.utuaa 405 

BONE ş - g-.rt..t •• 
1200 u tiler, ytr· O 

A 
lıUıgı 

' .ıub 00 ç a 
Yabancı 

Yhtı 500 t• b•elr. ' 
bo memleketler i'Çin eenelik 

ile Gereli 27 liradır. a 
B 

~ilaıG g 
eryerde 5 Kuruıtar. 

eçmit nflebalar 25 karaıtar. 
4NA 

......._ 
DOLU MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

diğeri vagonun kap11ında do· 
yordu. O esnadı dışarıdan biri· 
el .kapıda duran polise yaklaşa· 
rak blroeyler söyledi. Sesinden 
bonon Alan Dlkeon olduğunu 
.uladım. Vagondan çıkar çık· 
mlZ beni lııt11yon mildüriinQo 
odasına götftrmelerlnl t~nblh 

ediyordu. 

olacaktır. Bu sebebden dolayı malarmd.a b•hliyuız. Fakat idi ettltllal b d edilen mo,Ud kolu menfHtlne 

Al 
" , unou zımmın a 

manya'nıo naeıl bir vaziyet Veraay muahedeılnla maddeleri tatbik in.kAaı ol h bir müsamere verilmesi rlcı 
ı & h h - mıy•n ma• e - 1 r 

a ıca6ı enOz meç uldGr. Zın· mucibince ıll&hlarını barakm•ya delerin ıaııımsuzlugu ve hatt& ııını Otıeo kabııl edf'!o kUaar 
nedildlğloe göre, Almany• Lon· mecbur olan blyGk devletlerin ıarurf oldu"uo• ,__ 1 ecnebi ailelerinden miltetekkil 
d k ., ... nmıı o an 

ra milza erolerinln verdiği silahlarını bırakmadıkl.rını gö devletlerin bir hareketi oldu· amatör bir balet beye.1 tarı · 
çok miisbet neticeleri hayretle rayoruz. Bunlar blltklı büyftk ğonu bildirmektedir. fından Cümburlyet Halk fır· 
kar~ılımıştır. Roma mGlakat· mlkyaet• ıU&hlaamakt•dırlu. kaeı vlliyet idare heyeti bat· 
ları esnasında olduğu gibi Al· Bu itibari• blzut kendllerlnln NaziJJj'Jj Isa kanı ve Yozgad 11ylavı bay 
mın gazete muhabirleri son da· yaptılduı muahedelere hilrmet Avni Doğın'ın hlmıytsl altın · 

Kapıda durob vszlfeel dışa· 

rıııını kontrol etmek olduğunu 
ınladığım polis memuru diğerine 
işaret eder etmez yflrümeğe 

klkaya Fransızlarla 1ogllfzler etmemle olan bu büyilk dev· Efenin ölOmQ,. d• 20 2 93!-i çar111mba akıımı 
arasında çok derin f lklr lbtl · !etlerin senelerdenberi mGda· • ••, • Hat 21 de Elhamra ıılnema 
IAf ları bulunduğuna ve Lon· faa vasıtalarında bir değiome Muhabirimiz Mektuba sında zengin bir muzlk btye 
dra müzakerelerinin ameli hiç· yapmayı istemeye mecbur olan tinin refıhtile bir mOt•acıcre 

, başladık. Dışnı çıktığımız za· 
mao lokomotif bacılarından 

çıkan dumanların geniş istasyon 

halini elmelyah bir hale getir· 

bir netlct.ye varamıyacağına ka· bir devlet h•klunda hükümler Cevap Veriyor.. •erilecek n provaları muvaf. 

rJlerinl fnandrrmak ietemişler· vermeye hakları yoktur. Aydın, (Huııud) - :\"t1llU. fakıyetle devam etmrkte olan 
dir. Almanya'nın t.n resmi ga· Berliner Boraen caytuog, Lon· de öldürülen lsa Efe hak.kında "Brovvo.,lo "Kkla Onkkanln· 

zetrsi olan Volklser Beobachter dra andlaemasınıo, bir sil Ahları yHdığım mıkıabı, Nezilll'den dald ruyqıı,, pf yeel tr.meil edi 
dfğlnl gördOm. Gtçtfğlmlz yer· 
ler, o kadar uzun geliyordu kt, 
adeta bitmez ıükenmez bir yol 
üzerin~e yilrfidflğümil zenne· 
diyordum. Biran için durduk. 
Zannedersem, Alon Dikson'u 

bekliyorduk. 

hariciye nezaretinden mOlbem bırakma andlaşm•aına erlımek LütfG imzaelle yazılan ınzlhl leccktlr. 
olduğu anlaşılan imzasız bir için lbım olan bir iradeyi lııbat okudum. Bay l.üt(O'ye daha Blletltr Elbımra sinemasın · 
makalede lnaomamı•I k - t 'ğl ı k d da, bOluimeı ön''nd.... S••f m .. ı gos e etil n yazma ta sr. önce 8f"libiyettar makamlara u " .-. y 

rf yor ve eerbeııçe ellihlanmık Be~llner Okalanaayger Lon· paıtaneslndt', Bornava'da bay 

b kk bl 
baş,urmaeını öğfttlem"yl bir O•man'ın '"'c•ın .. aind.. •• bı'· 

a ı tam .- surette tanınm.. . d 'da dfıırf"r d l t1 ri d t " "' • "' ... y ... .. ra "' ev e e n e ayn vaz\fe aayarım. 
dıkça herhangi bir hal suretinin tr.oriki meHI arıueu ile meşbn rloci kordonda Şove kDtOpba 

dd d·ı ·ı ı 'b d Ben o havadlıl •e vak'ayı nesinde •at ı ı. k 1 re e ı eceg n ı sae t lyordu. olduklarının ka1dedlldlğlnf yaz " 
1 1

öa çı lrı mıttır. 
Bulundutumoz yer; bağ11j U l b sebep olması ihtimali olarak Fiatler .. 0 k rbvr.ndı'r. Koıtuk 

z eomıoın mat uatta uyan· maktadır. F•kat bu arzuyu göı ... 
dairesine iki adım meHfede - l il b dardığı tf"slr bu nokıa i nızarın terenler en kuvvetli bir şekilde soy en en ıe epltri bu lo için numaralara l.iletler fiıerlnde 
idi. Ya.ıımızdu, yolcuların eıya· 
farım nakle mahso11 otomatik 
bir asansör mütemadi yen iolb 

Almanya'nın eııH noktalnazarı elliblanmış olan de•letlerdir. eöz ııöylemlye n gazetecilere yızılıdır. 
olub olmadığım, başlıca Aurupa Bunun f çfn bir ıulh polhfb&1 havadlı vermlye eo ııelihiyettu """'------------~~ 
devletlerinin bütiin uluslara taktb etmek lstiyorlat·H ıUlbların bir makamdan telefonla aldım. Yerli Malı Eşya 
eulh ve oeref temin etmek hu- bırakılmaaıa. lSoayak olmaları Şunu yazayım ki, Bay LtU(ü Piyangosu Biletleri çıkıyor, h1:r Joiılude de takım 

tılı:ım eandılı.lar, paketler, eşya 
yığ1Dları indiriyordu. Or•da 
bulunan iki memnr da hunları 
küç6k bir vagona koyarak 

naklediyorlardı. Epfce bekle· 
diğlmlz haldt1 Alan Dlkson 

bili gelmemişti. 

suııundak.l gayretlerinin gene lazımdır. gazeteye tavzihini yaamadan 
Almaoya'oın anudene reddi ile Kroze caytung, Londra da önce bu tol •rııtıranlara bıt 
çarpışıb çarpışmayacağını göıı- beriki tarafın ulaAlal' korumu· vore•ydı tahldkaıın benim göı · 
terecektir. na hakiki bir tefriki menl ve terdlglm ıebepler lzeılode yft 

Berlln, 5 (A.A) - Alman uılııma T"sıtası yıpmak için rQrGldllğftoQ öğrenir ve kendi · 

htlbharat bürosundan: Fransız . İtalyan mnlı~malarına ılnl beyhude Ozmemiı ve yor. 
Milli f!oeyaliet fırkanın dış lıtlnıd ~derken Almaoya'nın mamıt olurdu. 

siyasasını idare eden Bay Ro ileri sfirdfiğü ihtiyat kayıtlarını lea Efenin milli mücadeleye Bacaklarım fazla yorgunluğa 
tahammftl edecek bir vaziyette 

olmadığından yıoımdakf polfe · 
terden mileaade alarak dinlen 

zenberg Londra anlaoması hık· ve Mussolloi tarafıodco uluslar hizmetini yan·yana çalış1 n bir 

kında Volk.ioer Bohachter gete kuromnoda yapılmaeı istenilen adam olmak hlbarile Bay Lilt · 

lesinde şunları yazmaktadır: değlşlklikler programını da göz fü'den çok iyi bilirim. Fokat 

.. Fransız ve İngiliz bakau önünde tutmaları lazım oldu eski hizmetlerin buıtınkü sey 
lar1Dın Almanya ile doğrudan ğuno yaamaktadır. yiah Oaerhade bir te1ir ve kıy 

mek . için aean!!öriio kenarına 

yaslandım. 
- Sonu var - doğruya ve fillen teırfkl mesai DQyçe Algem•yne cıyıuag, meıl olamıyor. 

~08 Türkçe K.artıhklar 
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Bu minval tlzere - l. böylece, 
bl\ylelikle, 2. bu gidlole, 3. bu 

yolda. 
Miraç 

cık yer, 
çıkma. 

- •ğaıı yfr, 2. çıkıla · 

yQkselecek yer, 3. göğe 

MlrH - 1. andır, 2. bırağo. 

3. değme, 4. kılan. • 
Mlrae hlaaesi - ı. düe~lek, :J. 

dtıoelge, 3. pay. 
Mir' at - 1. ayna, 2. gözek, 3. 

gözgeç, 4. gözgft. 
Mlrfak - l. çıkanank, 2. çı· 

naçık, 3. dirdek. 
Miri - beğlik, beylik. 
Mlrrib - 1. köriit, 2. sakıt, 

3. yaldırak, 4. yuvat. 
Mir11at - bakıt. 
Miııaflr- 1. kavçın, knçun (ye· 

meğe çağırılan, y•taya alıkonulan 

mlsaf fr man.) 2. konığ, 3. konak 
Mlaaflr etmek - l. konukla 

mık, 2. toylamak. 

Mlsıf lrbane - konokhık. 
Misafir olmak - 1. inmek, 2. 

konuklamak, 3. konm•k. 
Misaf lrperver - Konukçu. 
Mleafirperverllk - 1. konak· 

lık, 2. koyurka. 
Mlıak - 1. antla,m•, 2. ba 

cığ, 3. biitün bacığ, 4. bOtGelük 

5. eözleıme. 
Misak aktetmek - 1. antlaş· 

mak, kökleomek., 3. aözleımek. 
Misal - 1. Benzer, 2. örnek, 

3. tergev. 
Mlıık - ı. cıpar, 2. lpar, 3. 

yıbar. 

Mlskap - ı. delgüç, 2. lr, 3. 

ödftrgCl, 4. Odürgfl, 5. üııkO. 
Mlekin - 1. b111ncak, 2. be· 

cerikllz, 3. cığao (f•klr man.) 4. 
çölPf', 4. engtıl, 9. erlğea, 5. eri•· 
cek (gev1Jek, tembel mın.) 6. im· 
sık, 7. lnu, 8 . .körlek, 9. 'll•f· 
mıntı, ıo. pıamk, pıerık, 11. ıl· 

lfm, 1 ~. ılmll, 13. ıôlptl~ 14. 
s6mıDk, J 5. ıünepe, 16. tutuk, 

17. uyuouk. 
Miskin (ctlzamh mao.) - alaf. 
Miel (misti) - 1. Benzer (oe · 

bih ve nazir man.) 2. eo (mOm•· 
ıll man.) 3. kat (znf man.) 

Mlallll, Miıllhi - 1. benzer, 
2. blğln (gibi man.) 3. gibi, 4. 
yollu (bubam yolla). 

Misilsiz - 1. denk.siz, 2. etsiz. 
l'tlisma - duyaak. 
Miemar - 1. çivi, ~. eber, 

3. eos~r, 4. kadak. 
Mişnr - 1. gidiş, 2. toı, tuş 

Miting - yı~ınık, yığu.k 

Miy•n - 1. ıra, 2. aralık, 3. 
bel, 4. orta 

Mlyaacı (m~yancı) - 1 . .ra 
!>ulan, 2. •ucı, 3. 1raya giren, 
4. dftvGrcft, 5. ortanca, 6. &Hcı 
(ııav=ıöz) 

Miyar -
Mhıaç -

tuğa 

1. çekim, 2. ölçO. 

ı. mineı, 2. toğ•, 

Mizaçgir - t. aldıtnç, 2. ıllak, 

e!Jek, 3. yelelkçl 

Mizacı hoımak - lklenmek 

(hast•lanm•k man.) 
Miaah - 1. •lay, 2. bezeleme, 

3. eğlence, 4. gGldilrme, gilldil· 

rGş, 5. taka 
MIZ1hçı - 1. alaycı, 2. eğlen· 

dirici, giıldllrllctl, 4. şzkacı 

Mizan - l. kem, 2. tartağaç, 

3. tartı 

Torkte k•rtıhklar 

nrllmlı, 2. adını almıı, •dını ta· 
kıDaut. 3. allık. 

MHt, - Gltım . 
Me-vta, - ı. ala, ölmilş, 2. 

ılJogG, (otaş cenaıe mmn.) 
Me•'ud, - 1. •daamıı, 2. ıôz 

verilDllf. 

Meni, - 1. badal, 2. yu. 
Menli mahfua, - ı. berke 

yer (mevk.U mllatahkem men.) 2. 
kuytu yer, kale. 

Mevau, 1. düzme ( .. hih 
olmayan mao.) ~. koaulmuı, 3. 
koa«u (ıujet, objet mın.) 4. tuç, 
5. uydurm• (eahlh olmı1an man) 
Menaubahiı, - konuoulan, glS 
rüıillea. 

Mevzun, - dalın (m6teDaalb, 
zarif maa.; 2. da~ıa, 3. 6lç'1IO, 

ölçftlmüe, 4. t1rtılı, ımrtılmıt, 5. 
oıul, 6. yak.ışıklı. 

Mey, - 1. bor, 2. çakır, 3. 
·~ki. 

Meydan, - 1. ıçıkhk, •çık 
T'!r, 2. al•n (her tOrlO açıldık 

ve boı area, huıaelle orman için. 
deki açıklık m•n.) 3. 1ra, aralık, 
4. bahir (dört yol ığıı mua.) S. 
dftzlük, dcız yer, 6. kır, 7. orta· 

lık, 8. ıerek, "· yer (açık ve 
düz yer mın.) 

Meydan• gelmek, _ töremek, 
türemek. 

Meydana getirmek, - tôret· 
mek, 2. yaratmak. 

Meyelln, - l. eğilme, eyllme, 
2. ıbkma (gönQle tem•yOlft man.) 

3. lğllme, lyllme, •· kaym•. 
Meyi (Meyil), - 1. akantı, 2. 

•lum, 3. akıt, akm•, 4 eğilme, 

lğtlme, 5. eneç (lnlf mu.) 6. 

Çocuk Esirgeme ~e Uluaal 
Ökooomi kurumları ~eael mn· 
kealerinio ort•k olarak yapmıe 
oldukları n çf'ktlit gftoa ~5 

ıub•t H35 olan baycık yerli 
mala plyangoıunun biletleri 

Ziraat Bank ıubeel ile çocuk 
eıjir~eme kurumu merkezinde 

satılmaktadır. Bir bilet f>O ku· 
ruttnr. üuou almakla hem 
yordun kiw!~iz 7nrularını 

yardım, beoı de elli kuruş 

mukabillade df"8erll yerli malı 
eıyaııoı Mhib olacaktınız. 
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engebe, engeme (Arıza, iolı man.) 
7. enlt, 8. letek, 9. önleme, 10. 
yalpı. 

Meyilli, - 1. akıntılı, akıflı, 
2. •klam, 3. e~ilmi~, tglln.it, 4. 
Jolşli, 5. letekll, 6. lı. aykımeı . 

Meyletm~k, - ı . •Adamık. 2. 
ağdtrmak, 8. •lnnmak, 4, •kmak, 
5. eğilmtk, 6. töl161 akmak, 7. 
k•yıımak, 8. ıavulmak, 9. yel· 
tP.nlr'ek (arzu, gıpta etmek mıa.) 

Meylettirmek, - 1. a~ırmak, 
2. f'ğmt'k, 3. kayıotırmak. 

Meymeue, - eağ kol. 
Meyroıanet, - 1. kut, kutla· 

lok, 2. mut, muılalok, 3. oleay, 
4. eur (oyuada uğur, fan• maa.) 
5. uAur, 6. yum. 

Meyer.re, - ıol kol. 
Meyuf!, - 1 . bugfn, 2. ıltı~· 

kın, 3. oeao, ıı . Hğım, s. wıat1t · 
BOZ. 

Mey111 olmak, ı. besmek, 
2. bıkmak, bıkmak aea1t111ıkt 
hık.kınlık getirmek, 3. kaaakmak, 
4. nmııınmak, 5. umudnnu keı 

mek, umutlazluğ• d01111ek, 6. 
UNnmak, u11amak, ueaaç getir· 

mek, 7. yerinmek. 

Meyuılyet -- J. besginllk, 2 . 
bJkkınlık, 3. usanç, 4. umutıuz. 

lak. 
Meyut etmek - 1. bezdirmek 

1 

2. bıktırmak, 3. usandırmak, 4 . 
yerirdlrmek. 

Mer.va - 1. eıelek, 2. tusu 
(meafHt, ııemne mın.) 3. tGt 
(m4klfıt, aemere, meafHt man.) 
4. yemlı. 

Meyva babçeıl - ı. bı8, 2. 

borluk (O•lm ba~ı IJ)an,) 3 . ye-

~: 
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Zirai işle 'İmiz FransızNazırlarıLondradanDöndüle z· aat I ek e de Fay - Başı 1 inci sahifede -- Roma'daki akisler: yemeğe alıkonmuıtur. Yemek· 

retle kendisine Londra uzlaş. Roma, ~ (A.A) - Londra ten eonra İtalya ıeflrl Bay 

ı Konferanslar Var .. malarının metnini vermişlerdir. müzakerelerinin neticeleri bu· Grandi ho zftmreye katılmıştır. 

Slr Erik Filipe öğleden sonra rada iyi karşılanmıştır. Ve ga· Hava Mukavelesi: 

Zeytincilik için Yetişen Memurlar 
Köylerde Çalıştırılacaktır .• 

Bay Von Meotaht u,, de gö. zeteler bunitan memoonlyet Loodra, 4 ( A.A) - İtalya, 
rGomOşUlr. göstermektedir: Mesajero gaze· Belçika ve Almanya hükumet. 

Bay FIAoden dôndtı: tesl diyor ki: lerl Londra konferansı netice. 

Parla, 4 (A.A) - Bay Flın· İtalya, Fransa, İngiltere mü· !erinden haberdar edilmişlerdir. 
den tayyare ile saat 10,50 de eelleel lılemlye hazırlanmakta· Royt~r Ajansının haber aldığına 

~~~~~~---~~~~~~-
Ziraat bakanlığınca Burnavı 

bağcılık enstitüsünde açtmlmıt 

(Birinci zeytlnciUk kursu) dere· 

lerl bitmiştir. Kureu;';zlraat mın· 

taka mfitahsssıeı Bay Ferruh 

idare elmiş, kursa delim eden 

altı zeytin bakım memuru yetlo· 
tlrllmlştlr. Ayni zamanda ken· 

dlleri mektep zeytinliğinde ameli 
olarak çalışmışlar ve yapılan 

tnhriı i ve şifahi yoklamalarda 
muvaffak olmuşlardır. 

Ziraat bakanlığı muhtelif zey· 
tin mmıakalarımız için zeytin 

bakım memuru kullanecaktır. 

Emirleri gelince derhal kendi 
mıntakalarında zeytin bakım ve 

tımarı ile alAkndar olacak, köy· 
lüye fenni zeytinciliği öğretecek· 
lerdir. 

Zoytin bakım ve timarına 

dair Ziraat Bıkanhğınca bir 

talimatname hazırlanmıotır, me. 

morlar atlı ve seyyar olarak 
çalışacaklardır. 

• • • 
Evvelki gfln Bornova ziraat 

mektebinde muallim Bay Refet 
tarafından (Sebzecllf kte turfan· 

dacılık) menulu bir konferans 
verllmlştlr. 

ÔnOmilzdekl haha pazartesi 
günii saet onbeşte ziraat mek· 

tehi müdüril ve bağcılık enstl· 

tfisü müdürQ Bay Hilmi Omay 
tarafından da (Ağaç dikimi, ba· 

kım ve tımarı) mevzulu hfr 

konferans verJlecekıir. Memle· 

kettmlzde dikilen f idanlardın 

y6zde 5-10 0 tutmamaktadır. Londra'dın gelerek J..öborjette dır. Ve Avrupa'nın teskini pJa· göre, hava mokaveJesl akdi hak. 

Konferansta bunun tebeblerl ve yere inmiştir. Londra'dan hı· nının tahakkuku lçln kapı açtk kandaki f lkrln yaptığı tesir 

ne yap,lmaeı lbım geldiği an· reketlnden evvel Havas ajan· bulunmaktadır. Nihayet lngll· müeahtfr ve bu mukavele mu. 
latılacaktar. ıına beyanatında, Loodra mil· tere, Rom ı anlaşmalarında ayyen bir şekil aldığı takdirde 

Bornavı ziraat mektebinde zakerelerlnin memnonlyf't ve· Avo!Jlurya'nın lstlklAllne dair merkezi Avrupa devletlerine 
çarşamba günleri aıkerlerlmfze rlcl bir şekilde bhmft olma· olan kısma iltihak etmiş olmaeı müteallik mahalli ikinci bir 

pratik olarak tohum lltçlama, sından rloluyı çok eevlndlğlnl bftyOk bir sevinçle karşılan· mukııvelenfn akdedilmesi müm. 
tavuk bakım1, kuluçkaya yahr· eöylemfştlr. Löburjete geldikten mıştır. kündür. 

mı, pulluk kullanma, zeytin eonra da radyoda beyanatta B. Laval'ın beyanatı: Londra, 5 (A.A) - Belçika 
toplama, bodgma, arıkovanı bulunarak Londra müza erele· Londra 4 (A.A) - Bay La kabinesi dün fevk11llde bir 

bakımı, bıf? hudamıık, bağ ti· rlnln Fransaya ve dünya su). vel matbuat mümessillerine ~u toplantı esnasında Londra'da 

m rı, ağaç dikimi ve muhafa· hüne yeni teminat verdiğini beyanatta buluumoştur: Fransız, Jngiliz görütmelerlnde 
zası usulleri gö terllmektedlr. k d ı · Dfğ f ey etm ştır. er tara tan Almnnya'nın mf'salrnlzln ne· kararlaşan mmtakavi bir hava 
Askerlerimiz; hanları fenni bir b L l d d d 

ay uva a yanın a ışarı tlceJerinl teveccühle karşılaya· aodla~ması proje!lllol kabul ede. 
oekllde öğrenmektedir. Memle· 1 l 1 ı k 'bt h I · ş er gene Atı ay .eje cağını hötün kalbimle ümld ceğinl bildirmiştir. 
kellerine dönünce şüphesiz ki ld b ld L d 'd o uğu a e on ra an trenle ederim. Sar reyiıimtle Roma J..,ondra 5 ( A.A ) - Borsa 
taıblk edecekler ve memlekete 

hareket etmiş ve Vlktorya fs· ttilif !arından sonra vukobulan Fransız İoglliz anlaşmasını çok 
daha faydalı olacaklardır. d b Ed bl le 

taayonun a ay en ve rço Londra mükalemelerl dlplo· müsald katşılamıştır. Anlaşma 

Turgutlu hukuk hald111ll İngtliz ricali tarafmdan selam· masl tarihinde mühim bir devre borsanın temayülüne müessir 

ğloden: lanmıştır. Bay Eden bir gaze. tf'şkil etmektedir. Bay Flanden olmuı,tur. Bilhassa Alman es· 
Toagotlonun turan mahalle· tecfnln ve ben mesaimiz neticesinin hamı daha ııağlamlatmıştır. 

einden değirmenci osman ka - Bay Laval müzakereler. eamlmlyetle karşılanacağını ümld Yung istikrazı iki puan yük· 

rm fahriyenin kocası değir· den memnun mo? etmekteyiz. Alman)'a'nıo ken . selmiş 56 olmuştur. Dan le· 

menci oemın aleyhine açtığı Sualine karşı dhlne yaptığımız müatacel d&· tlkrilıı da lk.t puan yOkaelmlş 
botınma daneında mflddeaaley· - Bundan emin olmak için vete icabet edeceğini ümid 76 olmuştur. 
bin ikametgahı meçhul oldu· yQzüne bakmak kafidir. ediyoıom. B. Çemberlayn ne diyor? 
ğundan mukaddema iltneo da· Cevabını vermlttlr. Bu biztm Avrupa'daki emnl · J_...flndra 5 (A.A) _ Londra· 

veliye tebliğ edilmiş ve muba Belçika'nın Fikri: yet te1JkilAtmı bir usul dahi· da 1ogillz . Polonya kulübünde 
keme gdoü gelmediği gibi itiraz. Brüksel, 4 (A.A) - Belçika ltnde taozim etmek hurıuıon· eöz eöyllyen B. Aoıtin Çem. 
da etmemle olduğundan doıuema matbuatı Londra anlaşmalarını dakl müşterek ümidimizdir'. ,, berlıyn demiştir kt: 

27.2 1935 tarihine bırakılarak mdeah şekilde karşılamaktadır. Bay Laval İngllfı ve Fransız - Fransız . İnglilz anlaşma· 
evrak tetkik. ve karara rapı Yal01z mllllyetçl olan Nulol nazırlarının bütün mes'eleleri sını iyi bir işaret olarak kar· 

edileceğinden ~ıyap kararı itti· Belge gazetesi Vereay muahe· tetkik esnasında göıterdiklerl şılarım. ÇOnkü bu dostane an· 

haz edilmiş ve işbu gıyap ka· deei askeri hükOmlerlnln kal· birlik vcı doetlok fikrini bil· laşma lokarno f tkrl dablllnde 

rarını bir itirazı varsa tarihi dırılmaeına itiraz etmektedir. hassa kaydetmektedir. yapılmı1Jtır. Bay Bitlerin bu yP-nl 
lltiudan itibaren beş giln zar· Umumi kanaat şudur k~. Bel· Londra'~an Ayrılmadan: teklifi ciddi bir eek.ilde tedldk 

fanda mahkemeye bildirilmesi çlka resmen danı olunduğu Londra, 4 (A.A) - Bay La· t:deceğl çağrılan öteki hf.iku· 

aksi takdirde gıyabında moba· vakit bava mukavelesini imza· val dün Sör Jon Simon, Bay metlerle iştirak edeceğini 
keme icra edileceği 114u olunur. lıyacaktar. Eden ve Bay Oeten Çemberlayn ümld ediyorum. Eğer Almanya 

..... Rl!l ................................................ a-............................................ .. 
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mlşllk. 

Meyve fidanı - 1. aşlık (aşı 
yapılmıo fidan man.) 2. çitil, 
şhll. 

Meyvedar. - 1. tGalOk, 2. ye· 
mlşllk. 

Meyvaeız - yemişsiz. 

Meyyit - 1. ölü, ölmfiıı, 2. 
ölfik. 

Mezar - 1. kara orun, kara 
ördo, 2. kom, 3. sin, 4. tüke. 

Mezak - ı. damak. 2. geniz, 
3, tatma, tat ima. 

Mezar taşı- 1. balbal, 2. baş. 
·taşı, 3. sıntaş. 

Mezarlstan - 1. ölfilftk, 2. 
glütlük, 3. eanlağ, 4. sinle, 5. 
elulfk. 

Mezbaha - kanara. 

Mezbele - ı. çôplOk, 2. plyln, 

plylnllk, S. süprnnuılnk, 5. ters· 
ilk. 

l\Iezbuh - 1. boğazlanmış, 2. 
kl"sllmfş. 

Mezbuhane hareket - dev· 
şinme. 

l\f ezbnr - 1. adı anılmış, adı 
geçmlt, 2. yakarıda yazılmış. 

Mezç (etmek) - 1. kanııtır· 
mak, 2. katmak. 

Mezellet - 1. alçalma, 2 ıl· 

ç klık, 3. alçah91 4. aoağılık, 

Meıemet = 1. kınama, 2. 
yerme. 

Mezheb - 1. çığır, 2. gldlş1 
3. eQrek, 4. yol, 5. yolak (oeul, 
itiyat, dogme man.) 

Meziyet - 1. artukluk, 2. ar· 
tam, 3. erdem, 4. Qstfinlük. 

Mez ~ur l. adı anılan, 2. 
adı "1;eçen, 3. adı geçmiş, 4. ını· 

lan, 5. yukarıda geçen. 

Mezleka - 1. ayak kıyacak 

yer, 2. hı.taklık, 8. kaygan, 4. 
kaypak, 5. kaypanacak yer, 6. 
ıtlrçek. 

Mezmum - 1. köUl, 2. ylr· 
dlk, 

Mezraa - 1. ekemek, 2. ekerğe 
3. ekinlik, 4. tarıklık, 5. tarla. 

Mezru, mezroat - 1. ekerle, 

2. ekilmiş, 3. ekin, 4. ekinti. 

Mezon - çıkıahğ (tahadetna· 
meslni almış dfplome man.) 

Mıh - 1. çfvf, 2. eğser, eğse· 
rl, 3. enser, enseri. 

Mıntaka - 1. bôlge, 2. b'ôlOk, 
3. bölüm (kısım, daire man.) 4. 
çevrek, 4. çevrek, 5. kur (kueak, 

mertebe, kemer man.) 6. kurşak, 
7. kuşak, 8. yaka. 

Mıntakatülbfiruç- 1. mtlçel, 2. 
mOşöl, mfiçöl. 

Mısır - 1. cOgerl, 2. darı, 3. 
kargı dalı. 

Mızrak - l. artuç, 2. cıda, 3. 
gönder, 4. göndGr, 5. kargı. 

Mızrak uca - 1 demren, temren, 
2. örpek. 

Mızrap, çalgıç, çaJguç. 

Miat (yfizler man.) yilzler. 

Mlad, (vade man.) gftn 

Mladında yetlomek, - gündnde 
gelmek. gfinGnde yetişmek 

Miad tayin etmek, gfln koymak 

Mide, - 1. böteke, (kuolhık· 
kında) 2. comur, (gnlş getiren· 

lerln ikinci mtdeıl man.) 3. dö· 
tftm, 4. korsak, 

Mide fesııdı, - l. kargınhk, 
2. un. 

Midye, kazganak, 
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-------------------------.--------------------------....... Miftah, - 1. açar, 2. bek.ki, 

3. çit, f· klrft, 5. ıileer. · 

Miğfer, - l. aoık, 2, aşuk, 3. 
başlık, 4. dalga, 5. dobulga, 6. 
dalga, 7. olpık, 8. tolga. 

Mihman, - 1. konağ, 2. ko· 
nak, 3. konat, 4. konuk. 

Mlhmınnftvazlık - 1. koy· 
torka. 

Mihnet - 1. bon, 2. çayn.:ğ, . 
3. emek, 4. mon, 5. ııkılcım, 

6. ııkıntı, 7. sınıkma, 8. ftzftntO. 

Mihnet çekmek - 1. emke· 

mek, 2. kaynalmık, 3. monamak, 
4. eıkılmık, 5. üzQlmek. 

Mihnet vermek - l. ebetmek, 

2. sıkmak, 3. ftzmek. 

Mibr - (nikah bedeli man.) 

1. ağrılık, 2. başlık, 3. kılım, 

4. kalın, 5. kalınlık. 

Mihrap - l. tire, 2. tabongo 
yer, 3. yirün, ylğreğl. 

Mihrlbanlık - 1. ıevgt. 
Mihver - ı. dingil, 2. ekeen, 

(kağnıların tekerleğlle beraber 

dönen dingil man.) 3. germlnclk. 

4. göçer, 5. iğ, 6. köçer, 7. ok, 

8. ıepek, 9. ıibek, (el değirme· 

nlnde ılt taoın ortasındaki kazık 

11 Get tao onun etrafında döner) 

10 toç, 

Mlkı - enen pulu. 

Mlknıtlı, - 1. demir kapan 

2. demir çeken, 3. lntıt 
Mikron, fenik, f folk (bir gOn 

mfiddetlnio ondlnde biri.) 

Miktar, - 1. böl6k 2. den 3. 
denli, denlft, 4 · oran, 5. ölçil, 6. 
ölçüm, 7. eüyün, 8. teyin 

Miktar kafi, yeterğe 

Bir miktar, - l. biraz 2. bir 

bölfik, 3. bir parça. 

Mlkyal, - 1. kevel (on bat· 

man alır bir Uygur ölçeği) 2. 
kfipeciik, 3. ölçek, 4. ölkdlegd 

5. 11ğu. 

Mikyae 1. arış, 2. blllnç, 
3. ebey, 4. oran, 5. ölçek, 6. 
ölçev, 7. <Stç6, 8. eennem. 

MU - 1. göz irimi (ufokğ 

uf kı kadar olan meeafe man.) 

2. iğne, (loce, uzun Alet ve mlh· 

ver man.) 4. yağaç, yığaç (Fareca 

feraenk muadili, serisinin altı ka· 

tı uzonloğonda meeafe ölçtısO 

man.) 

Mtlld - doğum, doğom günü. 
Mllh - 1. çor (tozlu man.) 

2. çora, 3. tuz. 

Millet - 1. budun, 2. çon, 3. 
il, 4. flgiin (ahali, halk mın.) 5. 
türük, 6. ulus, 7. oluş. 

Millet ourası - Kurultay. 

Milli - ellik. 
Mimar - kondarucu (kondur· 

mak - inşa etmek) 2. tamcı 3. 
yapıcı. 

Mina - sırça. 

Minber - ( mlmber, tomıa, 

tümee. 
Minkar - 1. cokma, 2. dldek, 

3. dlktek, ~. dlkdlk, 5. gaga, 6. 
gıgart, T. gakma, 8. kakart. 

Mlnkırt horonla - ı. burnaz, 

2. gagaburun. 
Minnet - 1. başa kakma, 2. 

kolduk (şükran ve teşekkür man.) 

Minnettar - 1. borçlu, 2. iyi· 

llk bilir, iylllk tanır. 

Minnettarlık, - l. iyilik bi· 
Urlik, iyilik tanırlık, 2. ut. 

Minval - ı. gldle, 2. yol, 

isterse Almanya'yı çember lçfoe 
almak mümkQn olamaz. Al· 

manya'ya karşı uluıtlararaeı an· 
lışma olamaz. Yalnız sulhsever 

kuvvetler arasında genel bir 

anlaşma olacaktır. Bu blzlDl 

tahakkuk ettirdiğimiz kıymetli 
Bfrşeydlr. Ve onu mnhafaz• 

için lttlfak edeceğiz. 

Budapeşte, 5 (A.A) - Lon· 
dra'da yapılan anlaşma btıtüo 

Avrupa politikasını derin bir 

ııeldlde tesiri altında bulundu. 

rabllecek geniş bit teşebbiU 

olarak tel4kld edilmektedir. 

Buranın tel4kklsine göre, Romı 

ve Londra anlaşmaları genel 

ğörüşmelerl muhakkak surette 

fcabettirecek olan yeni bir 
merha\edlr. Fakat sulh muıhe· 

desinden askeri m4ddeler kıl 

dırılmıştır. Bunun Macarletrn'• 
dı tatbik. edilmesi icabetmek' 

tedir. 

Londra, 5 (A.A) - Franı•· 

İngiltere mfişterek beyanname· 

sinin alakadar olan memleketler 
üzerindeki teelrlerf oe dair he· 

nüz hariciye bakanhğına hiçbir 

rapor gelmemiş olmakla berı· 

ber hleeedllen lntlbılar mu••· 

fıktır, Ve müstakbel m6zakere· 

ler hakkında nikbinlik uyandır· 
maktadır. Şark'ta karşılıklı mD· 

zaharet andlaşmaeıua ve bund• 

yapılacak değişikliklere gelince, 
bunların alAkadar hükumetlerle 

anlaşacak olan Franea'nın teşeb· 

bOeüne terkedllmeel kararlışmıt 

gibidir. Mıntakavi hava anlae· 

ması hueuıonda iıe, alınan gı· 

zete haberlerine na1aran: Rom•· 

Berllo ve Brükeel'de bonull 
yaptığı teelrler memnuniyetle 

kaydolun maktadır. 

Varşova, 5 (A.A) - Rom• 
anlaşmalarına karşı inanmamız· 

hk göst~ren hnkumet ınehaf fll 
Londra görüşmelerine kaaşı d• 

ayni kanaati taeıyordo. Bo 
itibarla Londra ınlaşmılanoıll 

tahakkuku hdkumet mehaflll 

için ikinci bir hayret 11ebebi 

olmuştur. Hükumet gazeteleri 

anlatma hakkındı hen6z mfitJ' 

lea yilrlltmemektedlr. Fak•' 
mnhallf gazeteler buna Fransı• 

politikaıımn bir zaferi oları~ 
göstermektedirler. 

Korjer Varşova diyor ki: 

- Londra'da ne ğıllp, oe 
namağlup vardır. Şimdi Frane•' 

nın politikası İogllterenln ki Ue 

mutabık olacaktır. Sulh ve elD' 

niyet latlyen Avrupa memoaO 

olmak için bfitdn eebebler11 m•· 
llkelr. 

Bay Titulesko 
Siyasi Duru· 
mu iyi Buluyor .. 

- Baeı l inci y6zde -
Bilkreş, 5 (A. A) - B. rn· 

kola Tltuleeko fD beyınıttJ 

bolonmuştor: 

"Son f ki ay içindeki geoel 

politika lnkiıııfından dolayı ço~ 
memnunum. Roma ınlıtmılar1t 

Sar mee'eleelnln dostane halli, 

Fransız - Alman anlışmaslle bit 

şark andlaşmaeı yolunda yıpıl•O 

mQzakereler beklenllmlyen blt 

v11lyet olmadıA• takdirde 1980 
yılınro hRr•ıı koruma için 1>0· 

Tapu • 1 yük bir mlyetl olacıAıO 
zannet~frf k ecü~aade etmekte· 

cal" bO dlr. Beni 1..ll sevindiren ıey 
·kadar karşı menfeatlere dokO' 
nan mdzakereler arasında l{O· 
çük idlAf ve Balkan anlatlD•' 

nın teeanfid ve inelcamıo•11 

tahakkuk n teyld P.dllmiı oh»' 

sıdır. 
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lr l> 
7. •leis 
ı• 

angala Birşeyler Attı ve Derhal 
· avi Bir Duman Yükseldi. 

11 Yer o kadur sathi ve o ka · 

der Yabancı idi ki ancak Rlear 

ve Peter gibi haftalarca devam 
eden zorlu bir eeyohıtten son· 

~· oraya gidenleri beyec.nda 
• ırıkoblUrdl. Buraıu diğerleri 

1. 
tın ldi1 kücük bir dınıı yeri 
oloı ısına rağmen Rlşar ve fe· 

~~r için bir tebllk«' kaynağı . 
I. Rtear bunu unutmuş gibi 

gö 10nüyordu. Peter ise kendi· 
•lrı\ t mamen eğlenceye kıp· 
lırtn bl d 1e gibi idi. Onun için; r 
8~lka yaşayıQ yaşayıştı. 

b O Bırod ma vl bir boya ile 
0Yenınış ve birer yeoll boyı 

r 11~1 11tıaı bir takım dere, tepe 

lllarızıualarını iblha edr.a bir 
lly 

r i lltro perdesi Rleıır'ın gözüne 
ll~u. Slg ra dumanlan dıbı 
~1Yade kesafet peyda ettiği ve 
k etnan zırıltıları daha ziyade 

b ulakları tırmoladı~ı bir eırada 
Q kaba re1lm Hienr'ı manya· 

tlıe • d eıaıtye baeladı. AdetA ken· 

1 
isini memleketinde muharebe· 

e 'rln ve tehlikelerin mevcnt ol· 

r:rıadığı bir zamanda peaçereden 

ı •evf oıll bir yaz sabahını eeyre· 
dly 
t 

or zannetti. Adet gaaeşlo 
ltlı b L araretlnt, r.traftao ytı. .. 
•eleıı IAtlf çiçek kokularını bf ı· 
l!ettt, fak.at bu tatlı hayal de 
çok dev · 

anı etmedi ve ~ene sı· 
gara du . mantarı araeında pıs bir 
tnanıar içinde yo~adığını göre· 

• rek içi fenalaştı. 
Od yı ısıtmak için her iki 

luraf ta mong Uar yanıyor ve 

bunların ince dumanı bir tOteil 

kokusu neşrediyordu. Birisi 

•lev içine barut atmış ve bir· 

denbire derin bfr sflkönet bae· 
laoııetı. Gerçi keman ıeelerl 
devam ediyordu, fakat Rtesr 
00ları işitmiyor glbidl. Lamba· 
l~r ,. b Buom(l~ ve başka bir zlyı 
ellraılştl. Rlşar; bir z dlkkot 

~dlııce bunların endilerlne 

Oşoıao ol o serseri güruhu 
Old r, b 0c:ıunu anladı. Reisleri He 
eruber dört ki~l idiler. Kör· 

Pa , 
d 0 nuu bir gHn evvel ken· 

tilerine eöyledf ğl s6derln tek· 
arıand dl it ığını doydu ve lken 
endlne bu ndamlarm Körpae· 

ıeo' 
non boynk eğlencesine davet 

Cdilrnl 
t ş olduklarım ıöyledl. Pe· 

1 
er ve Hlşar bir köşede kendi 
erfol k ço zaylf ve kilçük his· 
i!edlyotlerdı. Bunlar· m~ar'ı 
Pek ' " 

Yddırmış olduklorınd n tn· 
•allab k . M • da cndılulol gormez dıye 
Jtı ~(l~Ciyordıı. Onlar hakikaten 

şat ı b' " S ıç gormcmlş glbidller. 
bu &tıd( vaktlle kendllerloe 

f r) Ya dünyanın her bir tora· 
ını ao d 

tı.ıi 
1 

~ amlıır geld i~lol söyle· 

1 
et 1 ~toıdi bu habedn doğru 

cı dug d it unu anlıyordu. Karşısın· 

h i Ahnan'lar, Türk'ler 1 Ya· 
Odi'I ' 

teki er ve eu serseri kıyofet• 
t adamlar hepııi birer çeşld 
eekU ediyorlardı 

ltei · 1 v • manga a blrşeyler attı 

e 0 an do m vl bf r zh·a •Otu 
ı1u k . .1 ı' 
b Yü seldı. Ortaya geldiler ve 

lr d lre teşkil ettiler yüksek 
eaı ' e Şol'kı olromat"ia baRladılar 
OQ c v ı 

ra dündiller, tepindiler Bu· 
nu · 
I> 0 na ıl btr oyun oldur.onu 
,fşar 1 o 

ğll an atmağa muktedir de· 
J> dl. l\lohort:bedeıı az önce 
\Uf!ya'd 8 ı;örmOştO, bu da guya 
nrın h 
1 

rnr,.yen hlre-eydi. flııklkottf' 
ee o· • cyrrdlleçck bir o} un, 

haftf ltğl duyuyordu. Korkusu 
tamamen elllomiştl. 

Yava, yavaş sftlr.ılnet k ybol . 

du -ü"'genC::muelki nağmeleri 
aalono doldacmağa baıladı. Sa· 
Joouo ilk fena teelrint artık 

unutmuşlardı. 

Bu 11ereerl g6rubo~ Ri,ar'ıo 

fizerinde pek korkunç bir teıir 
bırakll. Bay Unetem'in ve h t 

uı Sıom 'un Rlşar'm kalbine 

ilk• ettl~I korku buaan yeoıu . 

da pek haf lfti. 

Aradın az bir zaman geçti. -· - ------ ·-- ... Birdenbire kıpı açıldı. Ve .huı 

~ 

tatlı blr an idi. Fakat bunun 
adına n~ demeli idi? Rişar; oı 

sıl oldu bilmiyor. Bu anda 

kendisini bu plıı yerden, bu 
bulanık havadan, bu korkunç 

tehlikeden uzakla,mıo, genç, gil· 

sel yeni bir Aleme intikal et· 

mlş buldu. Tiyıtıo perdeılnln 

pekiz eYel göılerlnfn önGnde 

canlandırdığı nefte manzaralar, 

seyrine doyulamıyıu letıfetler 

tekrar bellımeğP. ba,ladı. Sanki 

bu perde tabiatın 111la kıskan 

madığı en gOzel bir cennetin 

pençerestol teşkil ediyor ve 
Rfşat da f fle bu peoçereden 

hte bu Alemi ıeyr,.dlyordu. 80 
4ltm şimdiye kadar gördüğü 

manzaralardan daha boş, dabı 

ruhnQvaz idi. Anc.k bfr çoco· 

ğun eeher vakti blıeedebildi~l 

glbt r0zg4r salonun : ıçtoık";p.
ladı, lamba ıöndO, fçerlde bir 

arbede olmımınna rağmen bir 

gfirQhO. koptu. 

- Sonu var 

Maliye vekaletinden: 
1 - 2257 'o. lı madeni ufaklık para kanununa teyf ikan 

Devlet alac.klarına mahsuben otoı eekiz kuruştan alınmı .. te 
olan beher mecidiye, gQınü~ ftatlnhı yükeelmcel hı eblle kırk 
bee kuraıa çıkarılmıı vn bu f iat Orerlnden kabul edilmesi için 
maleaochklarıoı tehllğıt yıpılmı,tır. 

:.! - Cftmhorlvet Merkez hımkıeı dı bl'her . 
meskuk n gayri mc kdk halis gümüe 22 kuruş 
satın alacaktır. 6 8 l 1 

on gram ııaf i 
50 aotlmJen 

24~ 372 

Maliye vekaletinden: 
DarbedUmekte olan gümOIJ paralardan Dört milyon liralık 

kııımı az bir zaman zarfında tamamen tedı•Ole vuedllmlş ola· 
cağından r.skl gnmoo pualar1n 1 oubıt J 936 tulblnden itibaren 
herhangi bir kıymetle mübadele •Hıteeı olarak kullenılamıya· 
cağı bll4fıoa hırekf't edenler hakkında kanuni takibat yapıla· 

cağı 2257 No. lı kanunun e,.kizlncl roadde1f rııuclbtoce llAn 

olunur. 6 8 11 14 17 20 23 244 3i l. 

Iran -Afgan Hu
dudu Hadiseleri .. 
. - n.,. 1 inci yftıtde -

ları tel•f 1 ve e,.beb olaulırın 
da tecziye edlldlklerl blldlrll· 

mekttdlr. Blnıenaltyb bn h4· 

dieelerln lkt devlet ar11ıodakl 
iyi mOnasebetlr.re a lı tcıılrl ol· 

mımı~tır. 

J,ondra, 5 (A.A) - Irak ha· 
rletye bakanı N url Pışa lran 

hariciye bakanı ve halyım ra· 

portörü ile beraber İran Irak 

hudoduuun teebltl m6zakerele· 

rlne dnam etmek. üzere Lon· 
dra'dın Roma'ya harek"ı ,.t. 

mlalerdir. url Pa,a Roma'da 

yakında bir ozlaema bt\eıl oln· 

cağını ilmld ettirecek pek r:eaa 

lı ıcbeplcr bnlunduğonu Ye bir 
kaç haf toy ked r Loudra'yı 
dönebllec,.ğlol eöylemiatir. 

Menemen Milli Emlak Memurluğundan: 

Cinsi 
Tarla 

Area 

" 

" 
" ,, 

" 
" ,, 

Bağ 

Ana .. 
" ,, 

Hane 

Arsa 

Tarla 

Bağ 

Ara 
,, 

" ,, 
.. 
·ı 
" 

No. 
1:1~35:3 .M.M. 
230 

82.92 
ı 12.48 
95.95 
169 
694,40 
144 
36}0 
1888,40 
37,20 
;199.29 
13 n 0,30 
37 

" 
" 

•• 

" .. 

•• .. 
,, 

Bir odalı 

1,02,1192 " 
4 6 Mo. 204" 

1819 " 
1840 ,, 

20 n 0,87 
42, :?O 
18;l,9Ü 

10,20 
870,20 
870,:W 

.. 
,, 

" .. 
" 
" 

10 DO, 110" 
'' 8 no. 71,50" 

Bıne 56 no. 

Arsı 1500 

" 

Sokak 
Ortaköy 

Köyiçl .. 
" 

istasyon kenarı 

Elagöz bığlırı 

Köylçl 

" 

.. .. 
'/.,. gök.alp 
Hurmalı 

çukur bahçe 

Kıraç 

çukur köy 
.i\I uta f 

Yeni cadde 

Kemalpı~a 

" .. 
cami eokıığı 

Kumru çıkmazı 

Kemılı:;aşa 

cami ıokağı 

Tahmin k. 
Mahalle 

Keıılk köy 

Ulucak. 

" .. .. .. 

Llra k. 
500 00 

15 00 
10 00 

12 00 
10 00 

8 00 

" 50 00 
Ali ağa 10 50 

Ulucok köy 120 00 
,, t)() 00 

Ali ağa 7 öO 

.. 
" 
" 

1\1 erwerll 

" 
" .. 
.. 

.. .. 
Kaeımpı1J11 .. 

" 
" 
" 

ıu so 
() 00 

20 00 
30 uo 
96 00 
30 00 

i72 82 
.ıo oo 
17 40 
2 ı 10 
ı ao 

130 5;~ 

ı:lo o:ı 

130 53 
44 00 
14 00 

150 00 
450 00 

35 20 

Sahibi evveli 

Lapyot 
Rom ldllse vakfı 

Haci davit 

" " 
Rakkul yoeef 
:\!eçhul rum 

Baci dnh 
Meçhul rum 

Hazine 

Meçhul rom 

" .. il .. .. .. .. 
" 

l>oıya No. 
207 
~59 

455 
457 
454 
452 
456 
475 
460 
52:3 
.ı 76 
4S3 
524 
470 
4 2 

Karrıgfta o~lu l'eres"el 

Meçhul rum 

:H3 
306 
311 
205 
101 

Saoida yorgi 

Meçhul rom 

" " .. " 
Kara yorgl 
Bataka pıoayot vNc&,.el 

" .. 
" il 

Meçhul rum .. .. 
MahlO.l 

Kaeobalı nikolııkl 

Meçhul rum 

.. .. 

6:1 
31 

n4 
93 
95 

~J27 

389 
393 
108 
328 

" 10" 128 " gön görmez camii kebir 12 () " " 241. 
Bağ 3300 ·' Uluyol Menemen 125 00 " " 525 

8no.176'' 

Arsa 2044 " Klremhçt Ahıhıdır 7 ü 00 El4gözli1 vao~el ve yani 107 

Zeytfnllk 32t0 " Mahmut ef. çtf. knan çukuru 150 00 Kara kullukçu nlkoll !l2L 

Uaoe S2 no. Köy içt Yanık köy 20 00 Mahlul 517 
Yukarıda yazılı gayri menkul emvalin mülklydlerl peşin pıra veya tklncl tertlb mübadil bo· 

noıu nyabut y6zde 5 faizli hnine · tabvUl mukablllnd~ eatılmık üzere 28,1,935 tarihinden 

t 6,2,9 ~ 5 cumartesi günfioe kadar yirmi gün mOddetl~ müzayedeye konolmuGlur. Talipleri ihale 

gOniı f. at 14 tr yn1dr. 'i ,fı clt[>O!İtolarmı h"mtlca komlı;yonu mohen nna mQracaatluı itftn olu· 
() ~ ı 2 15 360 

nur.. 

Zekai Tarakç ---
Dahiliye Mütehassısı 

- ikinci Beyll'r eokek ro. 45 Beyler Hamamı k roıeında .. 
Ôğlr.den eonra 3 - 6 ya kndar hastalermı kabul eder. 

TELEFON : 3806 

11111111 111 1 111 1 1 1111111111111 ili 111111 111111111 11111111111111111111 il 11111 il il 111 ili 
lzmir ithalat Gümrüğü Mü ürlü-
ğOnden: 

Alman ltllAfını bığlı kontenjan listelerine giren nesnelere ıtt 

beyannamelerden ııahlplerl ellerinde olanlarının 6·2 935 çarşam· 
ba göod akoamıua kadar mutlaka gdmrOk idaresine getirip te&· 

llm etmeleri ekel takdirde koorenjan eırnlnrının geci meslnden 
doğacak mee'ullyetin eabfplerlne it olacağı UAn olunur. 

366 5 6 

_ ı ı 1111111111111111ııı11111 ıı ı ııuıııı ınını 111111111111111111mıuıuııııu1111nw1111 nı_ 

- Meyva Fidanları ;:;; 
- --- Tiirklye ve Avrupanın en iyi cine damızlıklorındon = 

aiılı hastahkeız ve fennt surette yetfştlrUrolş meyn fi = daolarlle : = Aşısız f itlanlar İzmir' de Bo~turakta İzmir ve civarı _ = meyve ve sebze ıotış kooperatifi tarofıodan entılmokta 
- dır. Fazla ıafsillu almak lstiyenlerln kooperetlClmtze nıü· 

racaatlerl. 

il 111 1111 ~ 111111111111 11111 il 111 11111111 11111111111111111111 il 11111111 il 1111111 1 
lzmır Tranıvay ve baaeında yaptırocakıorı evrakı 

Elektiri Şirketinden matbua bedellerlle itfa ve te· 

~ebP.kede yapılacak ameliyat dlyeye hazır olduğumu lldn 

dolnyisllc cereyenm bu ayın 7 ederim. 

el perşembe, 9 cu cumartesi İzmir Postası sahibi 

ve 10 ncu pazar günleri eaet 

sekizden 16.30 u kader Göztepe 

karakola ile Güzelyrılı tramvay 
deposu lntlha~ı ernı:ında tram 

voy caddeııi ve mücavir sokak· 

farda keelleccğt muhterem bal· 

km malumu olmak fb:ere illin 

olunur . 

lzmir Postası 
Abone ve Han 
Borçlarını Veriyor. 

Vekiller Heyeti yQkee kara. 

rlle muvakkaten tatil edilmiş 

olun lzmlr Posta mm yenideo 

intişarına mOaaade buyurula· 

cağını yükeek cümhurlyet ldu · 

re lolo bQyQk adaletinden bek· 

lernekteylm. 

3500 liralık matliibatımızın 

tahslll lmk4nım hulamamış ol· 

maınıza rağmen gazete abone 

ve illin betlı•llerlndt'n ınatlıtbn 

kolan zeılardan tk\blu lirayı 

g .. çen matlı.ibatını ticaret mat · 

Raşid Yılmaz 

ADEf LiRA 

22,lnktital 20000 
1 lkrıımlye 25 000 
1 
1 
1 
2 
4 

30 
50 

100 
300 
510 

ıoou 

" 10000 
" 4000 
" 3 o o o 
" (2000) 4000 
" (1000) 4000 
.. (500) 15000 
"(150) 7500 
" (100) 10000 
il (50) 15000 
" (30) 1 fi300 

132800 

Amorti (20) 10000 

adet ) 4 2800 



A ~şehır bankası -
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~möır ŞYlb~~ö 
ıJdncl kordonda Borsa cfvarmda kendi binasında 

TELEFON: 2363 ----.. ··---
Heı·türlil Banka Muamelatı, Enıteu 

Kumusyonculuğu .. 

Mü ait şeraitte mevduat kabul edilir 

---

~I -

----
Hububat, O.zllnı, incir, pamuk, yapak, zeytin· = 
yağı, afyon vcsair emtia kumusyonculuğu ya· = 

_ pıhr. Mcıllarm vn.rudunda sahiplerine en mtısa· S 
= · it şernitle avans verilir. 

111111111 ili il tll il 11111 1111111111111111111111111111111111111111111111mıil111il111 111111111 -

~..,ratel i Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAl5i KUMPANYASI 

"HERMES11 vapuru 9 .. ubattan lı:i şubata kadar doğru An· 

v r , Rotcrdam, Ameterdam ve Hamburg Jimauları lçlo yilk 

ulacotır. 
•·GANYMEOES,. vapuru S ~ubatta beklenmekte olup Burgu, 

Varna ve K6atenco için yük alacaktır. 

••GANYMEDES,. vapuru 2:-ı oubattan 2 ' ~ubata kodar Aovers, 

Rcıtcı·dam, Ameterdam ve Hamburg için yak alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LlNIEN 
"fı'ROST,, vapnru 12 ı,ubattn Roterdam, Bımburg, Copeoha· 

gen, Dant:ı:lg, Gdynla, Goteburg, Oıln ve İi!kHdlnnya limanları 
için yok alacaktır. 

"BEDRU.N,, 28 şubıttll Roterdam, Hamburg, Copenbagen, 

Daoızfg, Gdynfa, Goteburg, o~ıo ve fakandfnnya limanları için 

yok alacaktır. 

NATJO TAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

1ımlr NeY· York ır111oda ayda bir muntazam sefer 

"RlNOS,, nparo 10 şubatta lamlr'den doAru Nevyork için 
yilk ılıcaktır. 

"TAMESIS,, vapuru 12 marttı lzmlr'den doğra Nnyork için 
yik alacaktır. 

SERViCE MARlTlM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz fçln ayda bir Muntazam Sefer 

"PELES,, npuro 15 şubatta gelip 16 ıobatta Malta, Cenon, 

.Mantıya, Baraelon ve Cezalre hareket edecektir. 
11ALBA JUI~YA,, nporo 12 marna gelip 18 martta Malta, 

Cenova, Marallya, Barıtelon ve Cezalre buekot edecektir. 

H11mf~: iJAnlardakl hareket tarihlerindeki değltlkllklerden acente 

meı 'ullyet kabul etmez. 

Fazla tafsillt fçlo İkinci Kordonda Tahmil n Tahliye ıhkotl 

binası arkasında Fratelll Sperco ıcenlalığına mOracaat edilmeıl 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUl'SCHE LEVANTE JJNJE 
"DERıNDJE,, \'8purul:1 şu · 

lıatta bekleniyor fı şubata ku · 
dar Aovere, Hoterdam, Ham 

burg V6 Brem en lçf n yük 
alacaktır. 

"ANDROS,, vapur<l 15 şu· 
batta bekleniyor 20 oubota ka· 

dıır Anvere, Roterdıım, Bam· 

borg ve Bremen lçla yük 
ıılrcoktar. 
"AQUB~A11 vapuru 22 şu· 

bııtta bekleniyor Hawburg ve 
Anvl"rsten yok çıkaracakhr. 

ARMEMENT H. SCHULOT 
HAMBURG 

u HA~SBURG., vapuru 23 
şubatta hekl~niyor Anvcrs ve 
Hambargııın yük çıkarıp Ro· 
terdam ve Hamburg için yük 
a1acıktır. 

JOHNSTON LlNE LTU. 
LlVERPUL 

'' KENMOUE ,. vapuru 31 
ııoo kAnunda gl"lip Livl"rpul Te 
Anveraten yük çıkarmı~tır. 

EKSPORT STEAMSHıP 
CORPORATaON 

~i-------Ôksilrenlcr! l\lut· • • 
laka (Okanıentol) ;... 

Ôksnrnk Şekerle- = 
rini TecrOhc Edi· ~ 

niz ... ~ 
·~ = 

YC Poıjen Şuluıprn 

En ÜstOn llir ~lfis· ~ 
ihil Şekeri Oldnğu· ~ 
ııu uuutmaymız. >QJ) 

Ku n·eıl i l\f Os lıil ~ 
İstiyenler Sıhhat • SnrgO.n Haplarını QJ) 
Arasınlar. ~ 

Maruf Eczaneler· ~ 
dı~n Arayımz. ifl 0 EKSELSIOlt ., vaporo 10 

şubıtta bekleniyor, Nevyork ~·----•• ti 
için ,.01c .ı.caktır. Olivier ve şilreka-
"EKs&ııNsTER" nporu 13 

.,ubana bekleniyor, Neyork Si Limitet vapur 
fçln yük alacaktır. A 

·• FKSARCll ,, npuru 2 CelllaSJ 
martta b~Jrleıılyor, 

için tıyk ılıcaktır. 

Nevyorlı: 

N. B. - Gello tarihleri ve 

n pur tarihlerinde acentemiz 

hiçbir meı'atfyet kabul etmez. 

Telefon No. 2007 · 200~ 

c.,ndell Hıu. Birinci Kordon 
Tel. 24.43 

Tbe EHermın Lfneı Ltd. 

.. TRENTINO 11 vapo.rn 29 

iki ncl kAnund• Loodu, Holl 
ve Annn'ıen ~elf p tahliyede 

4\ bulunacak ve ayol zamandı 

Fotoğrafçılık 
----.·---

Makinelerinızi 

Fil imlerinizi 
Camlarınızı 

fotoğraf kiğıt, kart ve fotoğ· 

raf malzemenizi bizden ahnu. Her 
çtıit amatör itleri kabul edilir n 
en iyi ciıııten U&ıt kullanılır. 

Atölyemizde 

1 

Loodrı 'fe Hail için ytık 

alacaktır. 

.. ALGERIAN,, vapuru 6 ou· 

batta Lherpool ve Snansea'dzn 

gelip tahliyede bulunacaktır. 

.. MARONIAN,, vaporo şubat 
sonunda Londra, Hull ve An· 
vera'ten gelip tahliyede bulu· 

nacak ve ıynt zamanda Lon· 
dra ve llnll için ydk alacaktır. 

rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 .Ml1e11e11emizin çektiği foto&· 

•========================• raflar, kert po$tallar •~ ağrandiı· 

The General Steam Navf· 

~atlon Co. Ltd. 

"ADJUTANT,, npuru 5 ,u. 
battı beklenmekte olup Londra 

Yerli Bıçak Ve Hassas '"f erazi 
imalathanesi 

l 

mantarı t niyedeu ıııüıtağni gö· 
rilyoruz. 

Ucuz, gOzel, ze,·kli, te· 

miz, çabuk, taze i~ ve 
malzeme ile aj 

Hamza Rllstem 

için yok alacaktır. 

Deutscbr, Levante Lioi~ 

"ANGORA,. ' 'apuru :rn ikinci 
kanonda llaınhurg, Hrcmen \C 

Anveu·ten gelip tahliyede bu· 
lunacaktır. üseyin Usta 

---···--- Emirler Çarş181 Noı Vurul tarllılcrl •~ va 
\.. ,,,/ purlcrın isimini t1urhı~ deııl· 

Herııc' i bıçak ve el terazileri toptun ve peı-akcn· 
de eipuı·i~ kabul olunur. Terzi nuıknsları~ zirautc 
ait lıerrıe·ri nltU imal olunur .. 

1-,---1-,--.----- elidikl~rdı·n me@'ullyeı kabul 
uzc~ cnıız rfltlmrz. 1 

ve Ucuz ilaç • 
JZMIR Kontarcılcr çar~ısı No. 39 UAŞDURAK'ta 

Alan1eti ~"'arika Horozdur .. Hanıdi N tızhet 
Sıhhat Eczanesinde 

·=-===========================ı· Bulunur. 

Aylık elektirik 

Masrahnız yüksek mi? 

içi gazli 

l\IETALLUM 

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

t\'lehmet Tevfik 
Bnyok Elektirik, Telefon v~ 

Malzemeleri depo!u. 
Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

Ü of verftlteJr. Uöçen t 
Muavin ProfcRör 

Or. A. Safeddiıı 
Ağız ve Diş Hekimi 

llaetalarıı hngün ö~ledeo 
sonra bnkar. 

fstiklıil l'ttddeıi No. 99 
Ankara npartmnm 2 inci kat 

Telgraf · ı S TA N U U L 
Telefon : 49250 

Salihli hukul hakimliğinden 
Sallblfofo yeoi mahalleden 

İ&moll kızı Fatma tarafından 
ayni mahalleneu Mustafa oğla 
HQseyln aleyhine açılan boşan· 
mı ve nafaka dnaaındao do 
layı mt1ddeleleyh Mustafa oğla 
Hfieeyfnfn waballl ikameti 

meçhul olduğundan davatlye 
tebliğ edilemenılo olduğundan 

davetiyenin llAneo tebllgloe 
karar verilmlt olmakla moha· 

kementn muıllak bulunduğu 

ll ·2 93() tarihine müıııadlf pa · 

zartesl günü 11at 11 de mfld· 

dflialeyblo bJızal veya vekAlet· 

nımeyf haiz bir vekilin _gelmesi 

tllo olunur. 37 4 

' . 
Ay•lın Demiryolu üzerinde){i istas' 
yon ve vilayetlerdeki tüccarlarımı-
zın dikkat gözüne. 

Antalya Nakliyata umumiye şirketi, son zamanda mulıtereııı 

mfiştnllerlod~n gördilğfl derin alakaya karşılık olmak üzere 

B§eğıda güsterildlğl şekilde nakliye ücretlerinde yaptığı tenzilfıtı 

ilan eder ve Hygı, sevgi deger müşterHerlnden &onsu~ yardıı:ıı· 

tarını diler. 

1 - Aydın Demlryolu ÜZl"finde bulunan rn Denizli (Oı1bil) 
ye kadar olnn istay<mlııra se vkettfğl (.\fohilyrı boş kah huiç) 
t6ccar f'Şyımndan almakta olduğu bP.lıer kiloda iki kuruş oak 

Uy~ fkretl badema "60., parayı. 

2 - Sütldç'run itibaren ba~lıyan Eğirdir hattıue sevketıi~l 
(Mobilye hoş kah hariç) r.şyadan ştmeodl(er navlun ve latanbol 

İzmir nakliye ücretleri olarak nldığıoıız beher tonJa "40 .. lira 

yı da ":~5 .. lhııya tenzil etmiştir. 

AntalyR Nakliyatı Umumiye Şirketi 

Tesviy~~i v:
1

T~;:~·~u;
2

Al~ 
nacaktıı·. 
Aslieri Fabrikalar Unıuın ~f ü,lül'~ 

lüğünden: 
Kınkkale fabrikaları için tesvlyı-cl ve tornacı alınacaktır. 

lstddllerio imrlbso lçir.ı ietlda ile An.karada Ffeıok fıhılkııAırı' 
İı:ıtanbnldu Bokırkı1y h11rut fıbrika!ına, 1zmirdt:kiler Balk11pınat 
silah tamlrbanl"&lne müracaatları. 

3 4 ff 8 10 12 14 l~ 18 20 22 24 t6 2S 2 3 

11 ' 1 il il "' 11111 111111111111111111 1 "'" 1 .. 
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Esnaf· ve Ahali han kası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M 1 R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. 
---··---

HertDrlO Banka Muamelata Ynpar .. 

Bir eeoellk mevduata 
Ahı aylık 
Vade&lz hesabı 

o/o 6 
% 4,1·2 
% 4. fahr. Terlr. 

Jandarma Umum Kumandanlı' 

ğından: 
Hozat, Mazgirt, Kızıldfze ve Silrtte bulunan jandarma kıt'# 

larıoda iş görmek üzere Hekim ihtiyacı vardır. Bu yerle# 
iş görmeğe lstt?kH olan mütekait ve serbest hekimlerin bulaJ1 

dukları yerin jandarma komandınlığıuı dilek kağıtları ile ıııOt1 

caat ttmelerl. 4 6 8 228 355 

Bornava satın alma komisyonunda iha· 
leleri yapılacak olan asker ililnları 

liurnan Aakeri tıa. al. ko. dan: 

Fırka kıtaları ihtiyacı olan 15500 kilo zeytlnyığına talip çı~. 
mamıı,tıt. Son pazarlıgı 10,2,935 pazar güoll saat 11 de ourıı 

1 
vıtdald Aekeri aatın alma komisyonunda yapılacaktır. Mu'ltlı~ 
teminatı :J49 liradır. leteklllerin vaktinde müracaatları. 358 


