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ANADOLU ----
sayın Okurlarına, 

~yeni Yılı Kutlular 
vı Kendileriue Gö· 
neııçler Diler. ---

J984 yılı dı, dftaf.•gece ya· 
0dın beti ö L "' tıfl • • tıdlocOa (Tart· 

•ıo) denallklerlne gömOlmftı 
~0ıoauyor. 

L)oftllen " ı ., ı 1D gOneAtndea 
T trimlodeu) L • 11.opardıgım ıon 
,,prak, m1ta1Qın Gatftnde do· 
ro1°r. GeÇell bir yıl içinde 
ttlllf> bitenleri, bu el kadar 

kll'1 parçlllllda okuyor gl· 
blflm .. 
~ .~ııc;, acQa gldltladen ıöte 
.,....ıya un. BGJ6k .... , ıoaa· 

0o ulaılır 

fz yoktur. 1934. yılını girerken, 
genel ııkıntının da ortadan 

lr.albeı&ını umanlar olmupu. 
Ne yuık ki, bu amod;da bota 
çıktı . 

• 
ıy s ö onom·k ve üt n 

t Yapıyorla • r. ______________ ... l...;..oo---------~~ 
Aokar-, 30 (A.A) - Mosko · 

va'da çıkan baltalık Le Jurnal 

De Moecou da A. Filiporuo 
"lfirk iye 'de yeni iok11ApJar,, 
ba~hğı •hındaki şu yazısı çık· 
mıttır: 

- Francolıı Villandry şaşırd ı ; 
~ederlendi ·Bu Vf'ni Türkler· 

~ 

diye düşündü Bir de milliyet• 

perur geçinirler. Biltfto bir 

maziyi inkir, bu oc çôcukluk? 

Claııde l<'arrere 1 g33 de Pa· 
rfeıe bHrndığı "Aokara'uıo 

dört lı•nımı.. lıhnU roı.nıoıo· 

dakl f ikhlerin nakili olan bu 

Fuocola Villaodry'io tclr,bQf. 

lrri TOrkiye'.ıin eôzdr.ı eakl 

doıtlarıoı çok iyi yııa1ıyor. 
Donlar Tftrklye'nlo tanlı mHl· 
ılni kederle anarlu Ye <'DUD 

bogtınktl halinden, letlkbaltnl 
aaladıkıan ıonra <tfyanl, öko· ~ 

gaybubetten eoora döodQ~ii ı diğlmİI bir tar•oedfr. Bazı ıofu 
zaman Ankara'da veni binalar, taşra kadınları Moskova'da Kı· 

" 

... Atatürk B!ty:ük Uloı lturultayında bir eöyleviod.-.. 

oomtk n ıoyaal bayatını yeni battA y~pycnl bir tehir görftyor. 

den tanılme bıılıyan TOrldye Bu . yenl evlerde hakiki 

zılmeydın'dı Jberya Meryem 
- Sonu 4 neft 11blf~de 

Altı Yıl önce Bu· 
gDn ölmDşUl. 

Merhum Moetafa .A Necati; 
f zmlr'in değerli n akmau 

çocuğa Moıtafa Neeatl öleli 
bagQn tam altı y.ıl oluyor. 

Maıtıfa Necati, TDrk c1eY· 
- Sona 4 ftnca uhlfede -

Bize gelince: Acanaa ılyaıal 
duruma brtııında el·kol bag. 

- Sonu S neft 11blfede -

Ctımborlyetlndr.n nefret ecferler T6rk buıuıfyetlerlnden hiçbir 

Fraocolı Villandry niçin tqlun ıey yoktur. Ve bo e•ler, dedi· 
Te kederli idi? Çftnka uıun bir ğlne g6re, L!zboa :ile V •nova 

~------s:ııı:dıc:::::===ı-~=~=====iı:::::::-=---~---. ' araaında bugt'lnftn mlmarlarmın 

lzmir Vila"'yeıı·nder~Ku·· ııür kordulduı teylerio •oaA• yukarı 
.,, aynidir. Ba blalm çok iyi bil· 

~~-----~---~--~~-· 

lşleri inkişaf Etmektedir 

Y ılhaşı Piyangosu 
12,199 Numaraya 500 

C.H.F. ' . 

Sayısı Elli- Vilayet Kon-
• •raıındı doıordoğa 
,o•enetlıUk, lııa11c111lık 1933 k 
~ ne ldlıe, 193, de de Gyle ilk Me lehlerde Talebe 

Bin Lira lsahei Etmiştir 
Yeni Senenin Talihlileri Kimlerdir? 

birbin'e Kadar Yükselmiştir. gresi Ayın Seki-
. zinde Toplanacak 

oıoıu~ur. 193• yılını ayak .,..-r .. en 1 ' cunun dtlzeleceğlnl 
oıoanlır lard N . L LI 

t 
1 

•. e y11ıa • , 
it ere ne oldo. Acunun ıiyaaal 
.1dlol, g 
ı· d 9Çe11 yılankloden dıba 
•11 eın, dıba kata 'fO dıbı 
fDk karışıktır, 

A•ropa'd 
i h 

• olup biteolerl, 
1t.D •ıtan h' k ırr.r binr 11yıp 

dö ~e~- boıtur. Cldtıin kôtCl 
•• &Orıu:ıaç 

L .a olduğunu ıöyle· 
ote .. , n'9rtıp 1 • • ya11l durumu· 
o;n ne biçlrnde olduğunu 
~B:tcrmeğe }'eter Ye artar bUe .. 

utan nluıı 

d t ar (Dnletler) ttpe· ı · en ıroa& • 
1 "'' kıdar bellkl~nl· • 

yor •r (SHth 
d 

!anıyorlar). Biri 

Cümburlyet Balk fıtka4ı İz 
mir Ylltyetl kuı kongreleri 

bitmek Oserodir. Fırka Ylltyet 
heyeti dftn toplanarak, '9iliyet 

kongrcsioio hangi gftn toplan· 
maaı uygun nlaca~ı konu9ulmut. 
neticede İkinci ktnunuu 9 nnco 
Çarıamuı gOnil Hat 16 da ulua 

nlbde toplıooıaaı onaylınmıt· 

tar. Keyfiyet kaulnn Ye nıhl· 

ytl,.re hildlrilec~ktlr. 

Bugece 
Ulusevinde 
Konferans Var .. 

on au, ôbtl fl 
hepsi blrb t bcrlklndnn ve 

A l hinden korkuyor. 
ra arınd'1 " 
k g'49 en n inan dftn 

yo tu, bugfto hiç kalmadı. 
Bir yeat 
? Ol genı,t HHf olacak 

Olb 
1
k 

1 
abUJr ıni? GörftoOıe 

ı 1 ıraı, d 
U l 

nruırı korkunçtur. 
loı ar 'e 1 
1 

o o~lar araıındıki 
an ııamd•Qlııtaıdarsa biri kı· 
panmı an b! 
E 

. r yt-nlıl çıkıyor. 
a YPDı!I· J . 
er inli • ' tılya Habt111tıo 

g g !idlr. İtin tçlne İngiltere, 
J•poaya , F 
Hu idi e rınaa d• karıııyor. 

g tlrı ıono h•kahm nereye 
n neye '•rırJ .. 

Acun ' (Buhruı) adı nrtlen 
~enet k 
d ıı •nhd•n da kurtolmuı 

etfldfr. İtılıllk, Anopa'yı 
kaııp k . Haruyor. GlSrftn6rde, 
ı) ill&e pdUcll&laf 10tteren bir 

.ızmir valisi muallimlerle bir_:aro1da .. 

VH&yet Umomf mecllılnin 
geçen yıl toplıntııında kabul 

ettiği 925 moılllmlf k tıhılııatı 
bOtçede tımamfüı kollınılmıı 

n bu yıl 925 muallim it hı· 
tına getlrllmltdlr. 

K.~ylerde 323 Millet mektebi 

açılmıı n ha millet mekteble· 
rlne 11600 kiti denm et· 
mltdir. 

Hu yıl millet mekt"blerloden 
alınan aetfeeler çok nrlmlidlr. 

Millet m•.ktf'blerlne dnam 

edenler çok lıtlfıde görmflt· 

lerdlr. Bo yıl İzmir .. u&yeıi 
içinde ilkmekteblere (51,000) 
talebe dnam etmlıdlr. Ba mik· 

dardan ('7,600) Cl teımt 111ık· 

teblerde, 400 d huıoetJ:mek·f 
teblf!rde ve kalını da Muın! 
muhtelit mekteblndedlr. 

VllAyet Umom! meellıl geçen 
yıl toplant111nda 4:0 bin ilk 
mekteb talebeılnf D '5000 ol· 

maeını karar Termit n deA11rli 

nllmlı çok çalıearak bu ye· 
kdna 6100 tılebe daha ekliye· 
rek talebe mlkd•rını 51,100 e 
çıkarmıttır. Viltyet umoml 

mecllılnla geçen toplantııındın 
ıonra 18 kôy mektebi d•ha 

yapdmlmıf, ancak dere ııralın 
tamamlanmadığından 'fe moıl· 

Umlerl de olmadıgından açılı· 

mam>tdır. 

- 9oD8 8 Jlt0 11)aif9tie 

Uluıe•lnde nrilmeğe bııla 1 
nın İnkıltp(konfer1011larındao 

lklnciıl bu akıam ıut 20,30 da 

Moılllm mektebi mftdOrft Bay 
Rdet Sadettin taralındırı ve· 
rllerektlr. Konferanam mevzuu 
(LAylkllk) dir. Bay Refet kon· 

feranıta niçin lAylk olduAo· 
muıu anlatacaktır. 

Konferınun menuo çok 
mdhlmdir. Bu itibarla, yurd· 
daılarımızın Uluıevlne giderek 

konferansı dtnliyeceklerf ta· 
bildir. 

Yozhin lira 

23253 
12199 

5 yüzbin lira 

Yirmihjn lira 

1883 
1094 15 hin lira 

- Sonu 6 ıneı Hhlf edo :-

Rusya'da Yeni Bir 
Mahkeme Kuruluyor. 

Burada Ecnebi Bir Konsolosun Oa 
lf ad esine Başvurulacak! 

Moskova 31 (A.A) - Le· 
nfograd ıuçlularının korıunı 
dlzllmeıile Kh·ofan ôldftrftlmeıl 
işi bltmlt olmuyor. Hakılmet 
mflrkezlnde meydanı çıkan 
gizli teekUAt menıuplıt1nı da 

içine alacak ikinci bir mahke· 
menin burada yıpılm11ı moh· 

temeldir. Ba mahkeme gizli 

yıpılmıyaeığı için, Lenlngrad 

mıhkemeılode adı kapalı bir 
surette geçen yabancı konıoloso 
ıl&kıdar edecektir. 

Suryet maıboıu Leolapıd'da 

verilen bOkftmden dolayı mem· 

aunlyet gôstermekte Ye So•yet 
birliğini l:rıkmıgı çelıpnlırın 
ayni akıbete ogramaaını itte. 

mektedir. 

Moakon 31 (A.A) - Kirofa 
yapıl•n ıulkaıd netlceıılnd11 

kurıuna diıllen ıoçtular fUD· 

lardır: 

K.ıtll Nlkolılef n arkıdıo1an 

Kotoltnof, Satlsld. Bumaiaatıef, 

Mandehtam, Mlıneoikof, Le.in, 4 

Soılıtkl, Sokolof, Lftıldn. zı. 

- Sona 6 ıacı 11blfe 



yadlannı Kütüğe Yaz·(Te oya z 1 Duyum o arı) Go.non . 1 

1 5 8 • • 8 } .. - KO.çflk Haherlerı . 1 

ran ar •.. ~.?1 u uyor. Ka ak Seker Sokuyorlardı, · Izmir · 
1 

• 

.,_.._ ..,.., ı.aıe,n.. ı..11••168, ,.,_ Kon••aa·.ı. Ç ' • Liman ve Rıhtım 
,..aına1ar db de nQfaı mtl· Milat Pata caddcılnde •S na- • Al T dh• ı s 
........... ılaemmlyetll bir ka· mar8da Ree" balkır, belediye Kaç!lkçı Şehekesı ınan e ır er a lşleı·i Hakkında 
.... lak tttkll ediyorlardı. So· kı•tarc111 Şaban boakaya, Buı· l 
~ı alfaa k6tlklerlae kaya, Baeab 1'bam bakg6r, • El G • •ı • • •mir rıhtım ve liman 11mum 
,........... m.lkdan '500 d Golnal ••nl•t ea~erlye aoka· yesınde Tamamen e eçırı mıştır .. mCidlrl~lae Bay Dr. BalGlt-
...... t PWdlr. Nlfuı klttlk· ğında 57 numarada F•dıl bık· aln tayin edlld~l bak.kında 
ledadea ılcLlımıa aoyadlırını m•ı, Doyçe Oryent bankta AH • henGs tebligat yoktar. Sebebi 

lataabul. Sl (Baıaıl) - lhal•arittall'daa memleketlmlae kaçak ıurellle eeker:ld!ııl eden bir M li B L--}J. b lan ..,.,, deYam edlyorua: boı, Bama•• aıun aokakta 66 " • ye •.-. -e••ca asır •n 
ı- r tebeke tatalmaıtur. Ba •ebeke ton defa meaileketlmlae (•OO) bin kilo kaçak ıeker ıokmak hl bL L.• b• .&A ı 8S •amarab poliı İbrahim namereıla Btelm ı.o.gtylk, H· v r ay .. mava.. at u--en a 

lıd•onlu. Ahuan tedbirler H'fMlnde ka._.k,.ı ,.bekell t•mımeın yıkalan•nttar. Baklınadı tatulan b .._ BaL. n\ H '! tlo..ııen 
~kay, cleherMıbk enak il. kıf •ktUOMI ff RHd Btıtice J ,... ,, eaua •• K e e u 

t.bLILat e•raLlle lbtlı•ı mahkeme1lne •erllecektlr. t diL dlllb ç L ima :al111&afa aytal, erkek llteıl ma· l.tDset. a • a 88 • e ıamamıı 0 • 

..Wmlerladen Ferit Arek, ket· C • • • • f f • • • • ııdır. Maamaf ih bugln tebllg•t 

ta•• .,...nH. 9 ....... M. Atatürk Adliyede f eni Kadro beklenmekıedn. 
~Alp e.., adll7e mlbatlr· Karataı maliye- tuhell U&De· Ik. .. ıı "k. T f. Hila1iahmer 
4eftndea AU ıtacan, İsmlr ltmaa dmrı İbrahim Canıtes, Gasller • ·•· a ıyuz a Jm 88 ıyeye 
~ı.1er1 llllaları mahuebe mld4· mahalleli dGaerU ıokal!acla 12 General Nuri'yi Fakirlere El Uzatıyor. 
d ........... Rahmi .. Saley- aamarıdı Sami canı, Karan· T h. r l Billllahmer cemiyeti tarafın· 
... lleflk atb, fatih m•bal daa Maa1ar sade IOkqında Kabul But7urdu a 1 ( ulu muştur.. dan p•rıembe~la· .. brlmlue· 
leJbade S... ıp eokataada lamall cem, telefon tlrketlDde J ki fakir çocokları elbllelik 
I08 ••w•• Reealotla lleh d•ktllo Raıl ceybau, Salb•aede Ankara, 30 (A.A) - Irak AnkaH, 31 (Baıuti) - Adliyede yeni kadronu latbikJne kumq •e ayakkabı dalıtdacak· 
... ., .. .., akpla meeclt 28 berber ahmet coyalmH, birinci dıpıı itleri ba .. aaı General yarından itibaren baılanacaktır. Yeni kadroya gire lklyls hlklm ıır. Bunan için cemiyet tarı· 
••mm•• a...ı akhaa, polla balmk m•hkemeei kltfplerta- Nuri buglln lıaıbakan Gener•l beflyeye tlbl tutulmuotor. fından tertib.t ah1t11111ttr. 
AA ı~.. L femet İoôuCl'oaa kötkleriode 8 A • O 
7V ..... ., ..... , DOtel' e .. n den Kadri cllklr, belediye t•h· H . . A . ' n k Eıı· ay voı o~ao 
~ --. deuet oduıada ıll memur maHial Fethi C&• Gtle yemetlai baıaıl ıarelle eyetımız tına ya are et 1 M 'd G idi 
............ prdtyıa Buea lın, Hukat Omer Faad çorak, yemlf, ak11m tlserl Çaakayı eoemen en e . 
..... &.q.,.a•da Sual altı Ballmaıa Ç81'fl81 ,6 numarada kôtkClnde Atıttrk tanfıadaa Balkan Ik tısat Konf eran- Ctmharlyet Balk Fırkan ... 
,. .... ltrefpqa ••llye ıabe Uıman Fikri elllo•, Gaselyab kabul edllmlttlr. llyet idare bey-al bqbm Yo•· 

... AbWbı ıygel, Halil Rifat ballmat• tırlııendı erik IOh• Aokara'da • • k Ed ki gıt aylın S.y A~·· · Dolan 
,..._........._ 28 aamında giada Mehmet Cemal etmtay, 8108 JŞtJra ece er., dla Menemea'• giderek 6rb 
il. ş.._ akaa, maalllm Delil mimar K.aum eokatında 11 na· 8GyOk Balo bu -..... lluar balaa· 
.._ _ __..._ ........ -L da R b l.tanbal, sı (Bmo•I) - Balkan lkhlll knafel'IDllna lttlrak mat .. -L-- _ .. _._ .. e .JI•-....... •-e-• gtlmna.. ma· mmra ece H allffi elndı ....... ~- uuu• 
.. .,.. ...arlanadan Faik cako••, 166 aumanb poUı Ankan, 81 (B......, - 8a eedecek Bay Duan (Trabson) an batka•bliaukl heyetimi• ba· mittir • 

.._, laW.Ular ldaretlnde memura Mehmet clrlk, Karp- gece blWlabwer m•"8ttae iç gGn Romanya nparlle Aılaı'y• doıra laereket etmlttlr. Metsinli'deki HAdiıe. 
.... bla... Mebmed Aaya'b yaka'da Mlr.t IObAıada 4 Da· bia kltlllk bOyek ltlr helo ••· 
117 ..... 11 .... fa •YfU, Bar· manda Ali Arif caaım, 280 rHmektedlr. -··!WdlbHe Ali aaal, ... numarah pollı Latfl cotk••· Şftrayi Devlet 

erf bymakam Blıao ıkaen- pınar, f4ret,.11 buaaaeti ope· 
..... ....... memarlınndan ntGrl Eeaı clmeoa, bumalaane Ba,muavinliği •. 
il..._ aıllr, dleymıalye mı· btaıyoa memura Nadır coyrat, hbn s (B 
ıa.u..t.a. Emin o•la Maıtı._ Ba Lb'da M • 1 mml) - tl6· 

19 •• yraa. enemea caddeda· ıayl dewı.& ~mnial.,._ bf. 
• .,,_.,, il. il. llahuebe b.tk•· de 27 numarada Ba•n Coatftrl l d 

ılacl •••• mu•l11ler en Bey 
ıibi Me••ed Zeki m dura, tlçlacl koml1er Bımdlcaa bay, Zibal tayla olumattar. 
rrt tllfla tlrketlade B ... a Aydın demlryola M. Kl1Dil cip, 
_.., .... .._ ..Wldua !adak Amele Grevi 
••or, ticaret boran kltlbl F llairit, sı (A.A) - ATat· 
.... .,_,.aa.. t.mk nllaı Sabık ._.el aoter •anlal taryı kGmlr ocaklarında itler 

Slleymuı ılak, bando M. Cemaleddla Fireıar, telgraf teknr batlamıttır. Htk6meda 
---' Nlyul •rkıyın, bay mld6rUijl odacı11 Cemil Ferelf, tömlr ocaklannı kapmbali•• 

~adı 18 aa .. rada Bam Slley- we .. hdamları dair çakan haberler tekslp edil· 
~- •lklt. ıtlmtlk mtahafaa FlllbeU, İt B•nkaıı me1Durl•· mektedlr. 
me11arlarıadaa 2'89 l.mall rındaa Duan F'-n, •Gmr•L ..ıı_ -• bU - y 
8..1.1. ...... " ua ... n .... mi 6menay, emlt· 
~· lbkı~ G•I ltalTUıada mablfasa alay kar•gtbıada Ah· çmqııında 51 namında ıald 
81 ..._.da Vlaıf arkayıa, met Halil Flllıei, icra -ah•ıe· .... p -..1 --L• .... Gzwgea, ,_.,erlaue lımıll 
.... t6nyı dnlet UUlndan M. beıinde Baaeyln Fethi Fin(, 6sfınlık, ~ıntlaı'da mtllrh 
..... ........ emlak hank•ı 560 IOkapdı 30 numarada caddetlade 2'6 namarıcla Dl· 
eytaum tefi C..td ••kay, pollı Mehmet Fıtkıa, poliı 263 Faal nyfa t911at Gsln, e.teame 
176 NMI• alp ua, hledlye Ôul•lay, gGmrlk muha(aıa me· daireelade Abdurrahman htek, 
.. laeyetiade Sabri •gardır, mara 2640 Btırban ÔtQnç. lcrı 23 aumanb poUı maaffer 
llt~~bgıada 23 Damara · memura Maıtafa Gurkun, pollı 6spıaar, Oltl mektebi muallim 
da &Dnllll81 ıltın•y, pollı 29 16 Eyap .ıt..-tl, 'll'arııyaka'da d E L vyı;; .n lerla en mine ôuaay, pollı 
Talalr aktan, mmUye odacaların · Zekeriya ôıgOn, Yeni Aur g•· 110 lbtablm Gren, Ziraat ban· 
daa B ... ı •kbadak, ıeteal disgenlerladen Salih ô•· kaıı eeaedıt tefi Abdtllbıllk 

8 kırabay, Bumabaae maliye fU· Gncel, hlkdmet Hh11ada palca 
beıl tahakkuk memuru Mehmet Ali ösçnlk, Barnan bağcıhk 
6ıtamar, bina kltlbi Mehmet enıtlttlllade Şnket öıney, ~06 
Gzakman, telefon tlıketl mil· pollı Muatafı Gzearan, Natırade 
bendlıl Cemal nuclak, Karataı· mıballeıtnde 38 numarada Mah· 

76 aamarab bekçi Sabri ba· 
•U, 7. polle BalU barut, -·da Rı.. bayender, bCllbCll •oea •bjlntia Aıloıtafı bilecen, 

... leelndea Oıman 
lllıllııllio/.lll99lld bau..t, aaayolda 

_,.da Fatma barakçı, 

·~ -•u..ı .._ aob· 
..,. ab Damanda Mebmea • ı• s, ... lllellllde YUM1f 

&.rpyıb'lla Kemal· 
.... aaddedade Şin..ı blder, 
&lmrlk• ......... ,. 1671 
Şenf.wla barpea, gtlml1lt 
....... alay lltlbl A. Bıy· 
fit t-.,ı.., Wçeımelik cadde· 

145 aamanda Bacı Ra· 
,.,..., Namuglh Old mek· 

..W .. wmıertadea Kadriye 
iı111 ... , Oltl mektebi mual
liil1ubıdea Abide te kocaıı 
a llertla, belediye c1 .. nnda 

........ t9ccan Yaeaf otla Faik 
....... ~yakı9da e ... D Ya· 

IMJrkmen, K.ataadna'da Se· 
~ 11>bg.aü 3 aamırada 
~ mrbar0t, llmaa •e te· 

16ontaftflada llalamad 

Bayrımoğla ıobjınd• 2 nama· mat nedim ôaderell. 
radı AH Rau otlu Remsi hdeC", • 

• • 
kere1tecl lıfınba'b Mellmeı O.· Aldıklen aoyadlanaı ••••· 
uruhan, merkez poetaned teni mise bildirenlerin adlarını da 
memura BllllD hkorkad; bl· •f8~Y• yauyoru: 
Jlk Bereket hanı •bibi V•h· TltGn fabrlkuaada moh•tebe 
deubı &malkoç. Atçabmeaclt'le mua &miri bay Mlnakul (Kn· 
32 aamuıda Abdurralamaa 6s· aıtamkal) lnuım &miri b•y 
adaklar. Ali Kemal (G6kon) humum 

Banawa belediye M. Rı• bay Bekir Receb ( Usunojla) 
~ç, Baımalaane maliye f11· kını bay Mehmed (GGıe) bat 
heelnde memul' ŞllLrG Ô•et, kondoktl\r bıy Cemal ( Akkap· 
karanbk 10kakt• 15 namanda tan) ıiell tmfrl bay Zekll 
Mihriban laocak, Haf.. Ali (Bel•ıcıoAla) ka .. ı b•y Camı 
mıtbauıncla dlsgenlerlnden Kt· (İmre) kna1 b11y Şnkl (K4k) 
11m hbalkaa, hlkdmet poıtı· kıftl bay Mehmed ( Yenlmın) 
ned le•ıl memura Da.eyin Sallhllde hbrtkıtlSr bay Muıtafa 
Subhi Gserkal, lklacl ıultanlye ile opllın hay Blmft, bay 
mıhalleılnde Ahmet Hamdi Selim n bay .Kttmıl ( Akit ) 
hglrgln, Bıcaall efendi cadde· otomıdk telefon ılrkeıl len 
ılade 15 aumarada ukert mi· memura bay Nami ( Yalq9) 
tekılt l.mıll hakka Bsceak, hilkdmet kaqııanda Yaaafogln 
2'73 numaralı pollı Saadettin bnında 10 Dumanda aqkaı 
'H kardetl Emin kere-. F..nıf bay e •••• oıla Maetıfa ~Stmer) 
H aluıU bubu memarlana· NJı•ıa ... el•ılaım. 

Hokftmet için Tenz·ıatlı Tarife 

Telef on Şirketi aldığı faz. 
la Paraları Vermiyor 

bkara, 31 (Baıml) - l.mlr Telefon tlrketi, Baca Ye Bar· 
DHıda ttll merkealer te1lıinl kabul eımlt n btlk6mete ıeaal· 

tatla tarlfealn tatbikini kabul etmfttlr. 
Şirket, fazla ald•i• paraları, hlkllmet mClHıde :euııı için iade 

etmek laıememektedlr. 

Saylavlık için Moracaatler 

Müracaatcıların En Ço-
ğunu lzmir Kadınlan 
Teşkil Ediyormuş .. 

Ankara, 81 (Baıaıl) - Saylnlık için C. B. F. genet yH· 
pDhpnı ılmdiye kadar qlı;i mGncaatlerin yek6na bin altıylıQ 
balmattar. Mlncaatcılınn ek1ertel kadıadır •e baalana çopaa 
da l.mlr kadınlan tetkil etmektedir. 

Eski - Fransız .Mubariple
rinin Mektupları •. 

Silah Arkadaflarına Aralartoct.ki 
Bazı Farkları Anlabyor. 

Parlı, 31 (A A) - MI Fna· 
11• ••8Kllan Lehli •ftf911ar 
federaayonanı bir beyanname 
gönderenk Lehletın'ıa Çlbt· 
malannın ~doka.en aoarı dl· 
yor ki: 

- Lehlllu F,.....'ma ken· 
dielni takdir etmedt@IDd•n tl· 
ktyet ediyor " b.u aykırı ba· 
rekellerinl hakli ga.termek U · 
ıiyor. Halbuki Lehill•'•• ma· 
nıalan onu dtayaya feaı bir 
tanda tanıtmak lıtlyorlar. 16 
ıeaedcaberl Franu bantın mu· 
hata.... lçla çahımaktıdır •e 
ilı de blllyonanaa ki buaun 
için bGyiik fedıklrlıkları kat· 
lanmııtır. Aneak Fnnea ilsin 
gk&nClnde tutmata mecbur ol· 
dupmas itlerle ôlçtlemlyeeek 
çok ftlerl hetalNı katmak mre· 
barl7etiaa.ilr. Çifte pekU 

F ..... LelalataD met'eleli ftf· 

dır ki 61ekl -lekeılert de 
ıllkadar etmeeln. 

Lehlıtaa dls bir yerde çah. 
...,, Fraaaa l1e b'1'çok ..anlı· 

ı.n gô• lSaGnde taımap ;mec. 
bar olan mimara hen•etlleblUr. 
Frama. Lehlıtaa Franıı• itdla
kını genel bar•ı •yealnde çok 
degerll Ye dok1111almamat1 it· 
••mgelen bir yapa olarak ıelik· 
ld eder. Birbirini iyi tanımak 
ınlatamamubklnı yenmek de
mektir. Sl11b aıkıdatları Ha• 

andı lam bir yardım •e eabt· 
mı benherli~ temin olunma· 
bdır . 

Bay Ibrahim Tali 
Ankna, Si (Bmad) - BI· 

rlnel m6fettlt Bay lbrahim Taif 
yın11 'Jnkyı'ya ı•det edeeekdr. 

Menlall'de blalNlta ili IMly 
V m 1 Yeretednla bahteled ha· 
dadan bosmak n mtDI olmak 
laaiyea Nimet •e Zekiyeyi yı· 
rılamak 111vtle muau ller· 
llali'de çlf ilk eablbl Abdar· 
rahlDaD ile 13 hlametklrı Aı· 

llyecna malıkemeilae •erllmlt· 
lerdlr. 

Kız Talebeye Yurt 
V aU ıeaeral Kaum Dlrlk, 

clAa Karutlaı'da Talebe yar· 
da•• ılyuetle tılebeleıla ..... 
yetial g69dea t g-.trmlfllr. &.. 
talebe lçla aynca 1'.aıaatlm'• 
6yl~l ayında bir yurt ltÇlla· 
mkbr. 

Adliyede 
Şebrlmls adliye kadroıanı 

40 lira maqh bir ıulh htklm· • 
fiği ..., Torbalı ile K.emalP9f1 
kıdrolınna 30 ar Un mıatlı 
birer yardımcı eklendlgt Adliye 
BakanhRından oehrlmlı mld· 
dHumomlU&lne telyHlll ile bil. 
dirllmlıtlr. 

Bay Nabi Koçak 
Slmn jındarm• kumandanı 

Bay yaıbııı Nabi, babuının 

ceaueelnl ka•dırmık bere 
geoea gln lılnle Aydın'• git· 
mitti. Slma.'a :: gitmek ftıere 

dCla Aydın'dan oebrlmlze gel· 
mletlr. +Bay Nabi (Koçak) IOY· 
adıaı ılmıftlr. 

Çankırı'da 
Peçe, Çarşaf Kalkıyor 

Çanbn, 31 (A.A) - Din 
ıeoe bltftn kuramlar l Balke'fl 
6rka komite n ctyelerlle yO•· 
lerce halk BılkHiade beyilk 
bir topl111tı J8P••thr. 

Topblntıcla &tıtlrk"iln:ıçtı~ 
yeni yollarında Çaakmillma 
beraber balaam111 için kadına.. 
rımısıa giyim aluı1111un delltd· 
rllmeelne, peçe n tttrtaf lana 
kaldınlaa111na kanr Yerflmlt 
•e ba kannn derhal tatltlklae 
geçUmitdr • Y albıp dollyııılle 
bugeee Bılkerinde k•dıab er· 
kekli bir toplaatı yıpalacak tep· 
ı.nhy• herk• ıRelerUe ıeleeek· 
lerdlr· Cerkette de kılftnlena 
peçe y e o-rıdten Hlta ..... 
,........-.. ...Umlfdr. 



1935 Yılına 
Girerken .. 

- Başı 1 inci sahifede iz ir'de Say av Seçimi 
lığı Artmaktadır .. 

~~~~~~~~-c=mm~~~~~~~~-

34 Seçim Mıntakasında Vazife Gö· 
recek Olan Zevat Seçildi .. 

Dü , üç I 
e 

e 
Tutu 

Rüsve 
' 

ulaı~. 

Daha Evel Zahı-

lıımış duruyor değlltz. Bnraş 

severiz. Banş sevenlerin önde 

gldenlylz. Bono bllmlyen, öğ· 

renmlyen kalmadı. Ancak, 

barış istemek için savaşa anak 

(Hazır) olmanın gerekliğini de 

hiçbir vnkıt unutmayız. Güçlü· 

yüz, Bütünüz. Biriz. Beraberiz. 

Tortop olmuş bir Ttlrk varb· 
ğıyız. 

Genel eıkınh, günden güne, 

yurdumuzdan uzaklaşıyor. Bu· 
glin dfinden daha iyiyiz. 1933 
Y1Lımn eıkıntıeıoı 1934 te gör. 
medlk. 

lımir merkez kszosımn :J4 
saylav seçim mınta asına ayrıl· 

mış olduğunu yazmı~tık. Bu 
mıntakolarda çalışacak kişilere 

tebligat yapılmıştır. Defterler 

bu ayın ht'şinde indi riler.ek, 

oyın 12 sinde de ikinci seç · 

menlerin eeçilmcelne haşlanacak, 

11 günde tsmamlsndıkten son· 

ra iki gfin içinde de reyler 

tasnif edilecektir. 

1 
bay Büımü, Seydlköy mıntakasına 

Cumaovası nnhlyo azasıodso 

boy Ualll İbrahim, Cuı:naova'3ı 

Yıldan yıla iyiliğe, holluğo, 
gönence (Saadete) gidiyoruz. 

Bunda hiçbfrlmfzfn fşkill (Şiip· 
hesi) olmasan. Bir kendimize, 

bir de acuna bakahm. BütOo 

bunlar, tôrümüzüo (Hükume

timizin) tutumlu, yordamlı, 
düzenli gidişi ile bıışanlmıştır. 

1935 yılına, daha iyi olmak 
inancı ile giriyoruz. inanmak; 

yapmanın, başarmanın yaruııdır. 
Bogfine k dar hep böyle yap· 

madık mı? Ôzdlllmlze kavuşma 
yollarında hızla Uerlfyoruz. 

Ulu&ııl muslkıye erişeceğimiz 
günler uzak değildir. Sanayi· 
Jeşme dannnışımızı da çoğa 
varmadan başarmak, amacı
mızdır. Sözün kısası: Türk 

ulasunu, uygurlokta (Medeni· 

yette) en Uerl giden olusJarıo 
ilstfine çıkarmak ülkümüzdür. 

1935 yılının Tilrk olusuna 

uğurlar, giinençler (Saadetler) 

geılrmeel nl dllerken, yazımızı, 
Bfiyük Fırkanın genel katibi 
Bay Receb Peker'io Kütahya 

söylevindelı.i Bon sözlerile biti· 
rlyoruz: 

"COmhuriyet hilkômeti 
hu çalışmalarında havale 
ve taklitçiliğe sapm~dan 
yaşadığı gilniln hnınn 

icablarına uygun, ulusun 
ihtiyaclarma tam karşılık 
olan tedbirleri hergiln en 
dikkatli gôzil ile aramakta, 
bulmakta Vf! bu yolda 
ceearetle, emniyetle ilerle· 
ınektedir.) 

Kemol Talat KARACA =-=----
M ekte b t ';de 
Y ılhaşı Tatili .. 

Yılbaeı ve bayram mfinase· 

betJle bugünden itibaren şehri· 
mlzdekt bütün mektebler KOi· 

Uir Bakanlığının emrlle eeklz 
gftn kopalıdar - . 

lzmlr'in 34 saylav seçim 

mınıak:as.ında vazife görecek 

Bayları aşağı1a yazıyoruz : 

G6zelyah mıntakaeına homie· 

yonca bay :Eahrf, Karantina 

mıntakasına Sıın'at mektebinde 

memur bay Naci, Karataş ma 

hallelerl mıntakosına muallim 

bay Reşid, İkinci O~maniye · 

Selimiye, Mecidiye ve İkinci 
Mahmudiye Til4yet mektupçu· 

lak kalemi memurlarından bay 

Adil, Süleymanlye - Bozyalı:a 

ve Kıırahaglar mıntakasına Do 

laplıkuyu ocak azesından bay 

Kemal, E~refpaşa mıotakaeına 

eski noter bay Muzafler, Ya· 

pıcıoğlu mıntakasına dok.tor 

bay Osman Behçet, Fevzlpaşa 

maballesloe bay doktor Şfikrü 

Nari, Kestelli mahallesine b11y 

eczacı Cemal, İklçeşmelik ma· 

halleelne doktor bay İsmail 

Hakkı, Toraman meeçld mınta· 

kasına Hilallahmer cemiyeti 

veznedarı bay Necib, Pazaryeri 

mınlakasma kereet~ci bay Sıdkı, 

Hıtunlye mıntakaeıoa Sıns'h 

bay Tahsin; Çorakkapı mınta· 
kasına belediye mıutaka Amiri 

bay Tevf lk, Ballıkuya mınta· 

kasına fırıncı bıy İsmail, Te· 

pecik mıntakBBına belediye te. 

mlzlik işleri müdürü bay Ha· 

san Fehmi,, .Mes'udiye, Şehitler, 

Mnsinll mıntakasına avukat 

bay Halid Tevf lk, Balçova 

mıntakasına bay Salim Hakkı, 

Boca mıntakaeına bay doktor 

İzzeddln, Knreıyaka mıotaka 
sına komisyoncu bay Tahir, 

Karşıyaka ikinci mıntokasına 

Şeyh oğla bay Hüenü, Koreı· 
yaka 3 üncü mıntakaeına Kar· 
şıyaka'lı bay Kasım, Toran, Bay· 

rakh mıntokasına eski muhtar 

mıntakosını nahiye fırka bae· 

kam bay Halil Hilmi, Cumao 

vası ikinci mıoloknınno aıadan 

bay Sabrf, bay İbrahim çavo~, 
Burnava mıntakaQına nablye 

fırkıı rei i bay Cemal, idare 

heyeti üy<'sinden bay Etem, 

kasap oğlu bay Halit ve bay 

Hüsnü, Değirmcndere:mıntako · 
sıoa Bayrakh'lı bay Suat, be. 

tediye memurlarından bay Soim 

ve Musevi mektebi muallimi 
bay Hftsnü. 

lzmir Vilayeti 
Ki\ltür işleri 

inkişaf Ediyor .. 
- Başı 1 inci sahlf ede -

Ödemiş, Kaymakçı, Biiy6k· 

kale, Bergama, Tire, Selçuk ve 

Ulucak'da sınıf teşkil edemlyen 

küçük köylerdeki Yörilklerin 

birçok çocukları toplanarak bi· 

rer yatılı pansiyon açmak so· 
retlle Yörilk çocokları .MaarUio 

kutlu çemberine alınmışdar. 

Yatılı pansiyonlara devam 

eden Yörük çocuklarının sayısı 

dörtyüzden fozladır. lzmlr'lo 

kültör yolunda attığı lıızlı 

adımlar her gün biraz daha 

artmaktadır. Bu yürüyOşe önü· 

müzd"kl senelerde daha geniş 

bir şekilde devam edilecekdir. 

Bekçiyi Dövenler 
Değirmendere nahiyesinin 

Bulgurca köyftnde çtf tlik kira· 
cısı Bay Hüseyln'ln yanında 

çobanlık eden Selim ve Elmas 

Keler köyü bekçisi Bay İbra· 
blm'to stl4hını alarak kendisini 

dövdilklcrioden adliyeye veril· 

mlşlerdlr. 

Bir Nüfus Memuru. 
Zabıta memuruna bakar~t 

r:tmekle suçlu nüfoe müdürlüğfl 

memurlarından Bay Zekinin 

suçu sabit ulm1Jmış ve · sorgu 

hAklmUğinco aakkınd11 men 'f 
muhakeme kararı verilmiştir. 

Tayyaır~ Sö1n1~maso 
Telefon: 3151 Bugfio Telefon: 3151 

Yılbaşı mftnaschetile iki bOyük filim birden 

PROGRAM 

ı -- FOX Dnnya 
2 -- AŞK 

Havadisleri (En eon havadi:ler) 

ANGOSU [Almanca] 

İatanbul'da eftreklt alkışlarla karşılanan ve fı;lndekf musiki parçalarını plAklarda, 

ve orkestralarda eeYe seve dlnledlğlm1z hftyiik operet. 
~~~~---~~~~-

radyolarda 

3 -· l{OCASIZ KADI 1LAR (Fransızca) 

Dorothy Jordan'm busene göreceğimiz serapa his ve heyecan dolu biricik filimi.. 

Seanslar: Perşembe ve cnma 13 - 16,30 - 16,45 aşk tangosu, 
21,30 kocasız kadınlar. Diğer günler 14,~5 te başlar. 

Fiatlerde Zam Yoktur. 

Bayramda 

14,45 - 18, 15 

L ü lb> ifil a 1n1 MeDülkesö 
PJerre Beooh'oln meşhur romanından muktebes Suriye çöllt~rlode Ye Liıbnao 4lkeslnde çeY· 

rllmtş dünyanın en bftyük filmi Tayyare sinemasında gösterilecektir. 

Oynıyanlar : Spinelli, Jean Murat,, Cbaratouni 

Dün tevkif edilen nıemuılar 

Dün rüşvet alan def tcrdorlık 

cmlıl i milliye memurlerındau 

ftçü cürmü meehut halinde zıı· 

bıtacn yakslaunıı~tır. Tutulnn 

mtmurJar emltiki milliye Amiri, 

eski Urla iskan memuru Bay 

Fevzt ile ~mlikl milliye mun 

me14t merourn Bay Tevfik ve 

enılAki milliye bekçisi oldoğu 

halde dosya memuru olarak çn 

lıştırılau Bay Siyamettin'dlr. 

Yop1lan resmi tahktkata göre 

aldıkları rüşvet miktarı 200 
lira idi. Haklarında tutulan'tah 

1 

klkat evrakile okşam üzeri nd· 
liyeye verilmf şler ve sulh ceza 

mahkemesinde lsıicvaplarından 

sonra tevkif edilmişlerdir. Vi. 
ldyetçe de resmen elleri işten 

çekthilmiştlr, 

Ba memuTların rOı,vet aldık 

lan kimse İzmtr'de herkesin 
tanıdığı Bay Saraç Rıza'dır. 

V ak'ı şöyle olmuştur ; 
Hay Saraç Rıza; Tepecik ile 

Halknpmer araeJDda emvali 

metrukeden bir bahçeyi kirala. 

mıotı. Bu bahçe yanında bola. 

nan bir kısım da, bahçenin bir 
parçası idi. 

Fakat Emldki Mllllyece ya· 

pılao tahkikatta bu tarlanın 

bahçeden ayrı olduğu· 'teeblt 

edilmiş ve Bay Saraç Rıza na· 

mına cezalı olarak bin liradan 
fazla kira paraH tahakkuk et· 

ilı°llmlo~Bay s;;;ç Rıza; bak~ 
Bızlığa uğramamak için Eml4kl 

Mllliye dairesine başvormuetur. 

Nibayf't bu mee'elenln kapa· 

tılmaeı kabil olduğu kendi ine 

haber .erilmiş ve tlç gün evel 

bir gece kordonda Bay Mltat'ıo 

lokantasında üç memurla Bay 

Rıza ~eç vakite kadar yemişler, 

fçmteler ve bu mes'ele hakkın· 

da görftşmüşlerdfr. Memurlar; 

gerek kira ilıo: tnhılan hnbçenln 

klrASına VP. gerek e bahçeye 

ekltınen turlanın kira parasına 

ve cezasına oh bfttüo evrakı, 

kayıtları, hııtt:\ dosyayı ortadan 

kaldıracaklarını söylemişler ve 

valdde bulonmuşlor, bu fş için 

kendisinden 600 lira letemlş 
lerdir. Bay Saraç Rıza bn pa 

rayı ço balmao ve evvel! dos· 
yoda bulunun mnkııveleyl ken· 

disine getirmelerini itekUf et· 
miştlr. 

Memurlar evelki akşam için 

Kemeraltıoda bir kebabcı dük· 

k4oında buluşmayı kararlaştır· 

mışlar ve orada da rakı içerek 

pazarhğı tezelemi~ler, nihayet 

200 Uraya razı olmtışlardır. 

Memurlar dosyadan çıkarıp · 

getlrdlklezl mukaveleyi de ken· 
disine vermişlerdir. 

O sırada Bay Fevzi; paranın 

tamamını amir olmak itibarile 

kendM alacağını ve öteki me· 

murlara htediğl kadarını vere· 

ceğinf söylemiş he de diğf'r 

memurl.u bunıt razı olmamı,lar 

ve arslerında gilrültü yapmıo 

lardır. Bunun üzerine bepeine 

vc-rilect>k para mlkdarı ayn ayrı 

kararla~tırılmışıır. Bay Fevzi 

120 lira, diğerleri de krrkar 

Ura alacaklarmış. Dün Jçfo rın· 

devu verilmiş ve Bay Rıza pa 

rayı Hnl 12 13 arısında ge· 
tireceğiol söylemiştir. 

Bay Rıza dtln sabah emnl yet 

müdürü Bay Fevzi A kora 

miiracaat edercsk mes'eleyi an· 
latmış ve: 

- Ben dolamhaçlı leler ya· 
pımam. işler dQrlletQr. İşte af· 

ze haber verlyoro m. 

Demiştir. Bunun Ozerlne adlf 

kıeım başkanı Bay Bt;lılei Gtı 

mOşün aldığı tedbirlerle taharri 

memurları işe Jıaşlamışlardır. 

f>O Ura paranın üzerindeki nu· 

maralar ıeebit edilmiş ve zabıt 

tuııılarnk 20 şer lira olmak 

üzere üç zarf içine konmuştur. 

Buy Rıza; bunları eaat tam 

13,35 de Kemeraltında Meser· 

ret oteli altmda mohallebfcl 

düklutnına götilrmilş, kendisini 

bekllyen memurlara -.ermiştir. 

Onlar da ceblerlon koymuşlar· 

dır. Fakat dükkAodan dışarı 
çıkıncı taharri memurları tara· 

fından yakalanmışlar ve müte· 

ferrlkaya götürülmü~lerdir. Bay 

Fevzi; kendisine üç gfio eni 

Ankara'daa 1500 lira geldiğini, 

böyle mürettc-p vık'alerdın 
korkmıya~t;ını söylemiştir. Ad· 

liyece tahkikata devam edile· 
cektlr. 

lstanhııı'iu 3 
ırsız tt ldu .. 
1.ıtaııbul'Jn bazı cükkio ve 

evlerden mühim rutkdarda eşya 

çtılnr k İzmlr'e getiren üç 

mt·şhur hırsız dOo tab rri me 

morları tnrafından şebrfwlzde 
tutulmuştur. Bunlur Kürd Şa· 
ban Ut, arkadaşları Aziz ve 

Rın adlcnoı tı~maktadırlar. 
Kendilerinden şüphe ~dilmi~ 

ve lstiuabları sırasında herşeyf 

itiraf etmişlerdir. lst•nbul'da 

Mahmodpava'da bazı düklAn· 

lardan çaldıklım potlaka tepi arı 
ile 10 deete kadın torabı, fao· 
tezi tep Her, yün ve IJ>Hk ku. 
maşlar, lıezır elblseleı Te zinet 

boncukl rı elde edflml,tir. 

Boalar bir haf ta e•d ~fJhrl· 
mize gelmlş~erdl. Fazla mııEraf 

ettikleri ve ~ık elbiseler giy· 
dikleri nazarı dikkati celhetmio 

ve hıreıE oldukları m ydana 

çıkmıştır. Tahkikata deHm 
olunmakıadır. 

Düşündüklerim 

l' ılbaşı11ı ·1 

edeni liği!:J 
Dün gece saat } ircıldördft 

vuıo::ken, şei:ıirde lambalı.r b ran 

için l:rnHldı ve yeni yılın ilk 
dıktkc;r, bir hısım insan oğul· 

)arını ~öyle gördü: 

İçki mnaalara ktirnlmu~ .. Ka· 

dehler pırıl pırıl .. kumar mısa· 

hmoın elrdfındc geniş halkalar, 

pıra, fi~, kağıt, rofet ve!afrc ... 

Boyala, J arı dekohe kadınlar, 

kabuğu soyulmuş birer nıuz 

gibi salonlara atılmışlar,. 

Hl.inan adıırn, 

- Medf'nlllğr: ayak uydur 
mak. 

Diyorlar. 
• • • 

Ddn g'ce saat ylrmidördü 
vururken, ıehrin kenar, boca· 

ğmd11 r6zg4r, bf r vahşi cazbandı 
gibi haykırıyor, tepiniyordu. Al· 
çacık evlerin teneke CirtiUeri, 

kırılı.: pençere kapakları da tem• 

po totoyordo. Yeni yılın ilk 

Jak ikası oradaki adam oğulla 

rına da eöyle bir baktı: 

Sı ku çocu lor, i~ten gelip 

yorgun, argıu bit kaeık sıcak. 

yemek yemiyenler, hHtalar, 

kömürtıüz mangallar, odanııuz 

ocaklar, kaç giiodör sıcak bfr,ey 

kaynatmamış kiplar kscaklar ... 

Salondaki boyalı, eoyolmuo 

muzlara karşılık, yırtık, eski 

yorganlarıoa sıırılmıo g~oç 

kızlar Ye kadınlar .. 

Bunun adına da Do d~rler 

bilmem ki? .. 

- Medenlllğe uyak uydur· 
malt mı? 

Yerebııta ı züppelık, bu acı 

lezııd ve hodgAmlığa da ad 

tıkmağa utıuı ınımış.. Not"! 
babanın bacağı o•, çam dalları· 

nıo kolunu kanadını kırıp ıa 

şu yılbışmda bir fakir teşe.k.· 

kül~ yardım etseydik, medeni· 

liğimlzden (!) n" kaybederdikf 

Orhan Rahmi 
~~~~~---~~~~~-

8 ay Ziya ve Nabi 
Şehrimizde boluomıkta olan 

Ye ökoooml bakaolığına bağlı 

kurumların teftişi ile meogo l 

bulunan mtll~nıo Zf ya ve mu· 

rakıp Nabi uyuşturucu madde· 

ler inhisarı İzmir oubesi mft· 

dOtlüğüoQn heıeb Vd muame· 

lelerini teftlt ~tmektedirler. 

Türkof is mOdürlü~fioü tettft· 

de gördükleri intiz::mdau tık· 

dirlerloi bUdbmlolrrdir. 

Müsamere 
Tehir Edildi.. 

C.H.F. Til ilik oıbt~··· 1 uıub· 
J 

fellode bugece bir m6 rıoıe:e 

verilt'cekıi. Fdkat bn akı:arn 

Uluscvin·fo konferans ver!leceği 

için yurdd .. şlar:n konferao ı din· 
lemeleıini teınln makudiJe "'!)Ü· 

ıamerc ikinr.I kanunun dördfln· 

cil Cuma gOnü akeamma trbir 
edilmiştir.. 

•• A • 
anunusanı 

1934 

1 1934 
Kaeım Gü.u 
55 sı 

SAL 1 
Arabf 185S Rumi 1350 
Ramasao 24 2 el K6nun 1 

Ev kat Ezani Vasati 
Go.ne, 2,88 7.20 
Ôğle 7,28 12,09 
Wndl 9,48 14,30 
Aqaw 12 16,42 
Yatın 1,39 18,21 
İmsak 12,50 5.32 
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Ü D Ç 1 w M b d boru11nda tlslm, incir ve yu· 8 8 IŞmaga eC Ur Ur. marta Nevyork boreumda incir 
• Bambarg boreuında dıı6m, td· 
2 tin n zeyttaya~ı Berlln bor· 

Bu eılddenberi bayledlr. Al· yoktu. ikinci dnrede de ma- usında yumurta ve MarsU~ 
tınordu n lzmirspor'un diğer e .. ır olamadı. 8-1 o .....,, -...ıada taelr, ~ uy 
takımlara .karıı aldıkları iyi bani o eekt ıHk " W.e lillyata •e ytill ,............. bir 
D tlc lerln çogunu tetkik ediniz, Dtrecle?.. 1'D önceye g6n lilır tiPlttlkllk 
kA len bu enerjinin teelrlnl Zaman oluyordu ki, Valnh olmamıfbJ'. 
b l cakaıoız.. Altay bir defa, gene yllrGyf'r,.k oynayorda. Pamuk lherpol l>oflUlnda 
Oç efa, b '' oo defa da yenil- - V bab ikinci dnrede A...akaa pamap lldac kaaun 

' şu maksattar ki. diğerlerine gol çıbnr korkmayın! teellml 6 87 mnl 8.86 -Y18 

nl betle dıha y•k• ... k bir tek Dl ı G ılb IL-i 6·8' tem._ 6.11 .,.a bortıa u ..... yor ar. a • uu yet ..• 
01°1 vardır. Al -L. de Mılır pamakl.a Sabl.tdls ~ tay t .... mı blrtek oyuncadan _, __ , _ _. ıL•-..a L 

Takımıo d faoııodaki hızı ___.vn •- alna teıliml 
yuncolar mfteteena, ferd hlba· 

rlle de, teşekkül itibarile de bu 
höyledfr. Ve hu takım, nihayet 
kendine mabeoe bir oyan ıls· 
temi yıpıbllmlotlr.. Ancak ıo 
•ır ki; bu takım her cihetten 
idare edilememektedir. 

Elemanları, artık antrenmanı, 
dlılplinl terketmlşlerdlr ve bu 
takımda oynımık için aranan 
eveaf, futbol tekniği Ue ölc;ül· 
memektedlr. Bunan için en 
yıkın mball 1 mail Hakkı'uın 
oynatılmasıdır. 

Takdir ederim ki, lemall 
Hakkı, lyl bir oyuncudur. Tec· 
rftbesl nrdır, hazan oyuna 
mClkemmel açar ve tehlikeli 
tutl1rı da inklr olunamaz. 

Fakat şu da muhakkaktır ki, 
lemıll Hakkı, epfce zamandan· 
heri sabadan ayrılmış, hiç an· 
lrenman yapmamıt ve yerini 
de değ(ştJrdiğf için, bugan ta· 
kıma faydalı bir uneor olmak· 
tan uuklıemıotır. Son iki haf· 
tanın mıc;ları ve İsmail Bak· 
kı'nuı kaçırdığı milkemmel far. 
utlar, kopmaması, topa kap· 
brman bu f iklimin yakın bir 
dellltdfr. 

. Lmall Bıkkı'nın yerinde 
kim oynatılabilirdi? İkinci ıa. 

Jumın bogGnktl vaziyetini ve 
elemanlannı iyi bilmiyorum. 
Fakat kaçak Mebmed, en iyi 
maçlarda imtihan geçlrmlt bir 
oyanccdar. Gazel keeiılerl, 
usun teıvzlatı, yerinde kafa 
puları, leıbetll ıotlırı, çıkıt· 
lan veealreel vardır. Bu çocuk 
niçin tutolmıyor, niçin oyna· 
tılmıyor, hangi noktal nazar 
Ahay takımına bu fena yan· 
bılıgı yapıyor, anlamıyorum. 

Bir kere, takımı gencleıtir· 
meğl bn teldlde bir elsteme 
bağlamak eıaı şartlardandır. 
Altay'da ise sanki eekl hatıra 
n dottlQk ılateml ile it ytıra· 
tlllyor. 

Burada bir soıl daha •ardır. 
- Peki, lemıil Bakkı'nın 

1 rlae KGçtık .Mebmed oyna· 
uydı, takım galip gelecek 
miydi? 

Belki Het, belki hayır. Fa· 
kat benim Hal makudım, ıl•· 
le• Ye hatalardır. Takım ee11 
ldlmlle ltosaktar. İçlerinde 
Mr Ud m'llleenau vardır. Son 
-.a.rda Hilmi •e Ştkrtl'ntln 
IJI oyaalın H gayretleri in
ktt edileme•. 

Dolan'• gelince onu da gar. 
lk; yan yarıya kaybetmlı .. 

8-1, yorgan bir hal almıı, 
çahak lhtlyulamıı bir genç 
dpL KQçiik Haklı, kale ya· 
...,_r•na kadar geldiği halde, 
•Gtemadf yen falıolu nraıla 

lopu d•şarıya at•yordu. 
••er için, movıf fak oldu 

olmadı denilemez. Bekler 
J"nı idi. Vabab'ı gelince, 

mı ibarettir " l»a oyunca••• 8.83 mart 8.65 _,,. 8 68 
lklaci deneie gol çıbnc:apu tellw 1.71 Mlteel t•ln 
kim temin etmlttlr? Futbol teellml 8. 71 Upper cinsleri ikin· 
Udnci devrenin eon daldkala· el kAnun teıllml 7.62 mart 
nada mı oynanır? lote, eeer 
meydandadır •e hereey, bmamen 
ablne çıkmıttır. Bunlar antre· 
maanzUğın, idarHlzlfğla, ken· 
dini fazla beyenmekllğln 'fe 
yanlıt sibnlyetln çok tabii 
neticeleridir. Batka ttlrla ola. 
mazdı ve olmadı da .. 

Göztepe'ye gelince, teknik 
noktmndan Altay'• nlıbetle 

geri.. Def anıta yeni lkt oyuncu 
nr. Bunlar tlmltll oyuncular. 
dır. Hem enerjiktirler, hem 
1erl .. YHq yant oyun tar•· 
lan da açılablllr. ÇGnktl lıtidad 
'fe kablHyet(erl •ar.. Yalnıs 

favulla oynuyorlar. Zannedl· 
yoromkl bu da ... btyettendlr. 
Kendilerine taniye ederim; 
oyaoda ılnlrlenaıedaler, •ul· 
yete daha iyi hlklm olar n 
neticeyi kendi lehlerine temin 
ederler. Hakkı elinden geleni 
yapmııtır Ye ikinci dnrede 
bosok forvet hattını, geriden 
tasylkle hftcuma eeYketmlttir, 
sora sorana hGcam.. Fakat 
etki Hakkı delil Ye•llm • 

Faad'a dlnkG yHımda DO· 

tama •erdim. O da Vahab'an 
yaaındadır. Blrk.; drlpllag • ki 
hagtlakl fo6oJM ODDD da kly· 
metl yoktur • lltluaa e4llUne 
blzo elkl gtlalerbd huıede 

uabyor. Mauffer, gene eül 
halindedir. Ne ileri, ne geri? .. 
Abbaı ile ıtlr'atlal kaybetmif, 
e1kl kınaklığı Ye ortalayıtla· 

rındaa mahrum balana7or. Ne· 
tice itibarile G6stepe takımıda 
bozuktur. O da apğı • yakan, 
Altay tıkımının prtlan albn· 
dadır. 

Bagan Udncltlkte bulanayona 
bunu blrlnclıl faD&ına, lklnciel 
ldueelne, açdnctlıl karp takım· 
ların idare n t•n .. ıslıfam 
medyundur. Fakat hu demek, 
Göatepe kıymetli• demek de· 
A'fldir. Takım çahetınlına çok 
lyt netice alablllr. 

Altay'• gelince panntajda 
çok geri kalmıttır. Bu netice, 
Altay gibi çok elemanı n lra· 
lıbılık asaıı bulanın bir kultlb 
için cidden çok acıdır. Sporda 
yGk1elmek zaman itidir, sordar, 
birçok eartlara nb8ltedlr. Kay· 
hetmep gelince; bir takım btl· 
tdn nrlı~ Ye maiyetlerini 
onbet gan, ltlray lçlacle •fınna 
kadar t6keıls,. 

7.63 mayıs 7.63 temmuz 7.58 
birinci teırln teellmi 7.55 pe· 
nldlr. Flatler bir libre içindir. 

Nevyork bora11ında flkkAoun 
t ıUml 12.ö9 ikinci kanun 
12.63 - 12.64 ıenttlr. Flatler 
bir libre içindir. 

hkenderiye boreaı10da MIBlr 
pamuklarının l g f SakalarJdJs 
clnıl ikinci kAnun teellml 15.85 
mart 15.95 mayii 16.10 tem· 
mas 16.20 eyhll 16.27 f @' f 
Ashmonl clnılerl ilkkloon tes· 
lfmf 13.83 ıobat 13.80 nisan 
18.80 temma• 18.63 Tallarlı 

tir. Flatler 99.05 libre içindir. 
Buğday Şlkago bonuı birin· 

clldnon teeHml 88 3.• may11 
93 5.8 temmas 94 1.4 Vlnna· 
peg bor1a11nda blrinclktnon 
108·108 • .8 mart 109 5.8 
109 S.4. mayıs 113 1.4 lll 113 
3.8 aenttlr. Fiıtler buıel batı· 
nadır. Ll.-erpol bonaeında hl· 
rlnclklaun teıliml 4.80 7 .8 
mart 5.00 1.2 mayJS 5.02 1.2 
temmus 5.08 7.8 tlllndlr. Fi· 
atler 100 Ubre içindir. M111r 
U•erpol bor.,ıada lklncltetrfn 
teellmt S0.09 ilk khun 81.06 
eonkbaa 82 ıUladlr. Flatler 
cif plata 480 libre içindir. Şt· 

bgo bo11M1nda Jolaf ilkk&non 
telllml 56 1., meyu 52 5.8 
temma• 47 1.4 eenttlr. Flatler 
82 libre içindir. Ayni bonade 
arpa ilkklaan teıllml 77 1.4 
mayıı 70 1.4 aenttlr. l'iatler 
(8 libre içindir. 

Fındık Manilya bonuında 
cif Manllya tealtml kababas 
tHk 590 Glre10n 600 Napoll 
620 Tngon 560 kabakla 
f8rk 265 Napoll. krible 260 
bntık 235 Sicilya krtble 265 
brı11k 235 taragon krlble 2'0 
franktır. 

Menin Bonumda: 
BagOn Menin bor•11ada 

1750 kilo iane birinci 4 7 ku 
raıtaa, 210.000 kilo Çokuron 
bagdayı ıert 2.85· 925 kar aftan, 
bagOn Adana borNsında 9.500 
kilo k•pımalı 46 kuroıtan 
142,66 kilo parlak 43,5 45,5 
koroıtan, 6.898 kilo temla 
42 43 kuruıtan, 120.000 kilo 
kosa 7.875 8,5 karatt•n 50,000 
kilo elglt 2,125 kunqbln • · 
blmıttır. 

Ttlrkofle 

•e hiç de laed nefll mee'elell 
yapmadan bunu baprmağa bak· 
mabcbrlar. f.ler takımlardaki 
oyancoların huaıl nalyetled 

Fikrimce, Altay ilklere de
Hm edecek ol_. daha blrook 
m•ll6biyetlere namseddlr. Ba 
takımı kıea bf r uman içinde 
derleyip toperlamak hnklaı da 
hemen hemen yok glMdlr. BI· 
naenaleyh Altay lçia yapdaeak 
lı, llklerdea çekilerek bir mld· 
det, hatd uatren6r getirterek, 

mantuaman 911htmaktır. Kallb 

mantaum meMlye, dJalpUae, 
uıtremaaa uymıyona, ya bana 
temba, yahod da onları feda et· 
melidir. Ben betk• ÇR"e glJre· 
mlyorum •e ea iyi yolun bu 
oldujaaa kaallll\ .• Ve tabmiu 
ediyorum ki, bayle bir tekli, 
yalaıa Altay lçla df'ğll, İsmir 

ıapor hayata için miabet bir 
blkıama olacaktır. 

- Batı 1 luel ..ııtfede -
aDHJDID ayHQilllllnl bulama 
dıklan zaman böyle ha· 
rarlauırltır. Gortl ıelariade 

taccarlan ile, kabaraları ile 
mlltaba1b11 lokuıta pnonlU'I 
ve az çok göoO.Ul yumueataa 
batıra satacılan ile bir nljni 
panayırı yerine Ruıı eıilioe biç 
uymıyın •e Avrup ı ile Ame 
dka'mn en büyük mfte88eıeJe 

rioe ıeı~ı yukarı benzlyen hir 
o•omohil fabrikası gördüğil za 
man buı ecMbl ııeyyablarda 

f!eDe böyle kederltnlrler. f'ak t 

her bazı bati politlkacılım ''e 
Claqde fı'arrer biçiminde.ki ede 
biyatçılan Yeot Türkiye'den 
memnun drğllleree bu eıfır 

akzotizme kalbden ıltık olduk· 
ları içindir. Zannetmeyelim ki, 
bunun daha pekçok dnfn &e· 
beblerl vardır. 

1924 yılında Avrupa matbu 
atının blyftk bir kıımı asardide 
hilılfetJa Ugaentdan dolayı nef 
ret ıaçıyordu. Biraz sonra em 
peryalbtlrr şeriatın mukaddes 
kanunlarını unutan Ankara bil· 
kumetlne kHtı hyao hahodekl 
Kart Şeyh Said'J tuttular. Ve 
ntbayet yakın bir mazide Al· 

maa fıefımtoln milmeııtlU Lond· 
ra evreneel ôkonomi konferan· 
sındı Tarkiye'ıaio ıanayiletme · 

ıinl "DelHlk •e felaket diye,, 
taVBif etti. Nibıyetiode bütan 
bunlar bir tek usunun tecel· 
lllerldlr. 

Türkfye'aln olu1al tukılib 

terakldlerlnl slllp yok etmek 
•c bo memleketi evelce osmaoh 
lmparatorlogunon bulunduğu 

metbu vaziyete yeniden eokmak. 
Yeni bir devlet kuran Tark 
ulaeal hftktime&I Clıu4e Farrer 
ve benzerlerlnla bu kadar ho· 
fUDa &idea ba maslnln glsledlğl 
tehlikelere göz yomamHdı. Ve 
din ultauab ile derebeyllğln 

hayatta kalan hatıralarına kup 
derin bir mGcadele açmadan 
daremasdı. 

Ulaeal lıtikl•I h.rbıada ga. 
llb fl'eldlkten ıonra T6rklye 
mateaddlt mablm lnkılılblar 

yaptı. Pıdlphbğı ve halifeliği 

llp etti. Ola ile dlnyayı bir· 
birinden ayırdı. Yeni bir ka· 
nana medeni tedvin etti ve 
daha birçok lak alAblar vflcode 
getirdi. 

TGrk htlkl\metl timdi de he· 
defe etki rejimin sağ kalan 
bakiyelerini yok etmek Ye cim· 
burfyetln uluul kuvvetlerini 
aağlamlattarmak olan yeni lnkl· 
liblara batladı. Kurultay tara· 
landan geçen haftalar suflada 
kabul olunan lnlultbların bir· 
kaçı lıte şunlardır: 

Kadınlara ıeçmek n aeçll· 
mek hıklu verllmeel, MaslO.man 
ve hırlstlyan batan mezhebler 
rahanllerinln dini elbbelerinl 
Ayin BUtlerl haricinde giyme· 
feri yasağı, aekerl madalya· 
lar haricinde batan al .. nlarıa 
takılmuı memnolyetl, btltln 
uluı lcla ıoyadı almak mecbu · 
riyetl, pap, bey, ağa, efendi, 
hacı, molla .-eeatr gibi ıalfat 

Ye rGtbelerln llg.ası •eulre. 

Ba lnbltblana kıymeti çok 
bnytıktar. Ve bu lnkdtblar 
ulaıal bGylk lnkılAbı halk kOt· 
lcılnin Adetleri içlae 10kmık · 

tadır. Bundaa 10nra cemiyetin 
mubıellf tabakaları menıobla· 

raoa hltab etmek lçio ayrı ayrı 
kelimeler voktor. Ytbek ta· 

orta tabakaya (Efendi) •e oka· 
ma bllmlyea kByllye (Ağa) 
denilmiyecektlr. 

Bundan ıonra ıokakmda 
ıarıkh bocalar, ılyah kaftanlı 

papaslar •e yökeek serputla 
ordodoks ruhanileri gördlmiye· 
cektlr. Soyadı alma Adeti dola 
yıatle artık ufak adların mlea· 
brbeıindeh dolayı T6rklye'de 
çok defa vAkı olan e•şırm11lar 

tekerrür etmiyecektlr. Ecor.bi 
nişaoJan da dahil olmak. üzere 
lıütün nişıml rı takmanın me 
nedilme11I i&e bazı uçları kırık 

haç renk.I görnif' le meraklıları· 

uın bunla ı takınıb giyinerek 
İstanbul sol.: klarında göstere 
göstere gezmt"lerlnln önüne 
geçilmiştir. 

Dil ve maarif alanlarında 

<'erin değltlklikler vOcude ge· 
tirUmlıtlr. Kurultayın Atatürk 
soyadını verdiği Relslcftmho· 
rua önderliği ile Arabca ve 
Acemce eözler TOrk dilinden 
atılmıt ve yerine öz Tdrkce 
eözler konulmuştur. 

Bu hakiki dil fokılAbının 

ehemmiyetini knrıyabllmek için 
şunu hatırlatmak IAzımdır kf, 
Türklye'de şimdiye kadar kul· 
Jınılın edebiyat dUI battan 
aşığı halk kfttlelerlne tamamen 
yabancı ve lrancılık ile dola 
idi. Doğruıunu eöyl,.mek iham· 
gelirse, ona Tarkçe denemezdi. 
BugO.ofin dilemenlerl bu dile 
c;ok doğru olarak (Oemanhcı) 

diyorlar. Türklye'de yapılan bu 

gtınktı lnkılib ilk defa olarak 
yalnız mfinener tarafından de· 
gu, fakat blltün ulus tuafından 
kullanılacık hakiki bir uhısal 
dil yaratmaktadır. Diğer taraftan 
gene Atatflrk'ün önderliği ile 
Tarklye'de bir muılki lnkılAbı 
batladı. HClzftnla, ekzotlk ala· 
turka musiki yerine halk melo· 
dilerloe dayanan fakat musiki· 
nin modern metc;d ve kanon· 
larıua göre tanzim olunan yeni 
bir moeikl konacakt\r. 

Ve nihayet umumi ve ha 
ıuei mahiyette veya beden ter· 
blyeel .-eya diğer bııka eaaslır 
gdden kGlttır maeaeaelerlnln 
adedi gittikçe mahıo! ıurette 

artacak ve Ankara'da bir Qnl· 
venlte bir musiki akademisi 
•e hasoıf bir beden terblyeıl . 

dakeal tesie olouacaktır. Yeni 
T6rklye'nln ~. doetları Tllrkl· 
ye'uln ılyual ve k6hflrel inkı· 
ltblar yolaadakl bu terakki· 
terini btlyfl.k bir memnuniyetle 
taklb etmektedirler. 

Sovyet genel ef kArı dere· 
beylik bakıyelerlnln yok edil· 
meıinln ve ulusal terakki ha· 
reketl91inin hıkfeaf etmesinin 
doet CClmhorlyetln mQhfm BU• 

rette tarsinlne yaramakta oldu· 
ğana kanidir. Sovyet genel 
efkhı TDrkiye'yl bütün bu 
yeni lnkılılblan tahıkknk etti· 
rr.rek batan bir maziyi yeni 
dnletia Bkonomik ve kdltGrel 
kurulmıeına engel olan bir 
mızlyl red •e inkAr etmekle 
kat'I surette asmetmlt oldugono 
görmekle candan babtlyarhk 
duymaktadır. 

Musiki inkılAbı: 

Moskova 31 (A.A: - Sovyet 
Ruıya mudkıel acunu bugtın 
TGrklye'de yapılmakta olau 
maalkl iokılibını bftyO.k bir 
dikkat ve alAka ile takibet
mektedir. Radyo gazetesi bo 
lnlulAba tah 1 t 

Ulo81l Tark ktlltilra inkılA 
hından bir parça olan muılk 
inkılabı ınııına I'ftrklye'ni 

nloeal kurtulue ıınaıı yıptığ 
1914-1924- yıllarında haılan 

mıttır. Tllrkiye 'de muıılki in· 

lulılbı Ankara ve l1tanbul kon 

servatuvarlarrnın TOrk bal 

şırkı ve dan a anı erlem 

ı&ı büyük nea"c tiad kabil 
olıbilmi~tir. Tü lı. ulusunun yn 

retıcılık kuvvetlerinin uyanma 

sayeeinde Türki ıe'dc fen, ean'a 

ve kfıltOr alaolımnda d,.,, ı inin 
yeniden ölçülmesi kabil < labU. 

mi;tir. Bu ölçülme JJetic,.sindı-. 

Türkiye şimdiye kadar Türk 

tarih, ,f!d blyat, dtl ve ean'atı· 

nıo tek4m6lll yollarını tayin 

eden birçok otoriteleri tanımak· 
tan vazgeç mittir. 

Gazete asıl muetkl lokıllbı 

hareketi bir taraftan lılAm kal-

t0.r6 iltı benber Tart uloeona 
kabul ettirilen cHoil hazla me· 

lodllere. karoı bir aksfilAmel ve 

df ğer taraftan rejimin diğer 

ananeleri yanında Avrupalı eer· 
yablar için kullanılan adf ek· 

zotlzme ve eözde Ttırk prk 
muelkfdne bir vedadır. 

Gazete musiki lnkılAbıada 

AtaUlrk'an b6yflk rolOnQ te· 

baraz ettirdikten ıonra Tflrkl· 
ye'de Rus musiki mektebine 

ve Sovyet kompozltôrlerlnln 
eserlerine kırtı duyulan all· 
kadan bahisle diyor ki: 

Tiirk mueildşinaeluı tarafın· 
dan gösterilen arzuya ce.-ıben 

radyo ile musiki neırlyıtı da· 
lreıl Türkiye için bir konf eranı 

konser sllılleıl açmıya karar 

vermiştir. Bu konaerlerin prog· 

ramları Tilrklye'dekl musiki 

lnkıllbıoı alAkadar edecek ma· 

ılkl parçalarını ihtiva edecek 

Ye eaerleriade ıark melodileri 

kollanan Roı mektebi kompo. 

zltörlerinln eıerlerl Ue So•yet 

Rusya ulnılarının ulusal muıl

klslol tetkik ile nğra .. n Sovyet 

kompozltBrlerinln eserlerinde• 

terekkilp edecek Ye ayni M· 

manda Sovyet muelklaloln le· 

rakklılal de göet~recek dr. ,---1----· Mustafa 
Necati. 

- Bıtı 1 inci sahifede 
rlm ötkftncanan değerli, iyi 
ydrekll yord ve ulussenr bir 
çocuğudur. lımlr'fn lıgali 
ilzerfoe iç Anadolu'ya geçe· 
rek kurtoluı ıavıtına katıl· 

mıe, glrlıtlğl, fistOne aldıgı 

her itten aha aklıgile çık· 

mıı ve kendfelni 1 uyDğ6ne, 
k.DçOğüne sevdirmlt bir Tilrk 
gencidir. 

Banan içindir ki, Maarif 
Vekili Mustafa Necati ölda
ğl zaman, yalnız İzmir'Uler 
değil, bGtln bir T6rk uluıa 
ağlamııu. Muıtafa Necati 
öleli altı yıl olduğu halde, 
onan adı hiçbir gaa anohll· 
mamııtır ve unutulmıyacakbr. 

Bu azls lzmir çocağanon 
aldağa gGaGn yaldöntlmtlntl 
yOreA'fmls •zlıyarak ve acı 

duyarak yasarken onan ma· 
nevi varbAı öntlnde •yp lle 
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A eril a Donanması Da - Moz .kereleı-i . 

ane raya HazırJanıyor. Av 8 0 a ya 
Lon ra'da Stok l\li 

Rekoltesi Noksandır. 

Aza ıyo 

__ .............. ___ _ 
Epice ilerle-
miş Bulunuyor .. 

Manevra Eşsiz Olacak, " 176 Gemi, 
55,000 Zahit Ve 

ştirak Edecek. 

•• 
Roma, 31 (A.A) - Pari ile 

Roma arasındaki siyasal knnut · 
malar cuma günti Fran a sefiri 
Kont Dö Şeınlnöo'ün Mu o· 4 77 Tayyare Ve 

Mü et ebat 

. 
~ 

San Pedro, 30 (A.A) -
japonyn'nın Vaşington anla~ma· 
eını bozduğu 111rada Amerika 

deniz kuvvetleri umum koman· 
danı amiral Reevea şimdiye 
kadar erişilmemiş bir mikyasta 

deniz manevraları yapmnk la· 
ıavvurnndan babeetmekt~dlr. 

Amiral Reeves'ln söylediğine 
göre manevra gelecek y,az Bah· 
rimohhlkebirln şarkında ve 
5.000.000 mil murabbalık bir 
eahada icra edilecektir. Buna 

iştirak edecık oJan f flo deniz · 
cilik tarihinde bir tek şahsın 
komanda ı altında, görülmemiş 
bir kuvvet temsil edecektJr. Bu 
filo 177 parça deniz üstü 

gemisi, 477 tayyare, Makon 

adlı deniz kabllt sevk balonu, 
4 parça tayyare gemJsi ve 

55.000 mürettebat ve zabitten 

ibaret olacaktır. Üç kısma bö· 

lünecek olan donnıımanın iissü· 

hahrileri Alötiyen adaları, Mid· 

vey adası ve Hoooltllü olmak 
üzere teshh edilmiştir. 

Manevralarm başlangıç tarihi 
3 mayıe 1935 dir. 

Vaşington 30 (A.A) - Bay 
lfol Voefngton andlaşmaeınıo 
Japonya tarafından bozulmasına 
esef ederek ezcüm]e demiştir ki: 

- Her uluı ulusal emniyeti 
hosueonda diğer uluslarla bir 
seciye almağı elbette ister. Ve 

biz de ha noktef nazara kuv

vetle mfizaharet ederiz. Bunun· 
la beraber yapılan tecrilbeler 

bfze 6ğretmfştfr ki, gerek eulh 

şartları v gerek ellıihltırı bırak· 
ma tedbirlorl bQtQn uluelımn 

değişik olan ihtfyoçları bari· 

cinde eilAh müsavatına malik 

oloıalarJnı icabettireme,;, Her 

hangi bir devletin bir andlaş· 
ınayı yenilemekten çekinmesini 

tnbli bir hak olarak tanırız ve 

Bilı\blnrın tahdidi lehine olacak 

herhangi bir hareket muvaffak 

olnıak için istekle ı;irişilmlı 
taahhOtlere istinat etmek ge· 
rektlr. 

-
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AN AD O u -Günlük Siyasal Gn:ı:ete 

Sahip ve llaşy:ızganı 
llnydar ÖKTEM 

Umumi DC§riynt ve ) azı işleri 
müdürü: KEMAi. KARACA 

İdnrehnnesi: • 
1ı . fk" . C :mır ·ıncı Beyler aokağ1 

· Halk Fırkası bin1111 içinde 
T TJ clgrııf: İzmir .. ANADOLU 

e efon: 2ii6 ··Posta kutusu 405 

, ABONE ŞERAlTl: 
l ıllığı ı 200 . , Altı aylığı 700 Üç 
y b aylığı 500 kuruştur. ' 

8 nnbcı nıernleketler için ııcnelik 
1 one Gereli 27 liradır. 
Heryerde S Kuruştur. 

Günü ge · ~ · çmış nuabıılar 25 kuruştur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Vuşingı on ondlaşmnsmın 

A voetralya Ozüm rekoltesi 

bu yıl kuraklıktan mOteeeslr 
olmu~ ve son ıılıu n haberlerden 
r ckoltenfn kal'i olara 17000 

ton olduğu anlaı,ılmıştır. Geçen 
t-eoo Avuetralyıı rekolte&i 20 
bin ıon ve evdki eene 40 bib 

ton idi. 
Bu yıl A \' U~tralyn rekoh f'si 

1 !)33 accrnsiu,. nazur n 2:WOO 
, ~ l !l:l t rekoltec:ine ~öre :lO OO 
tou ı. rık errn d ır. 

Lfındı n'd .. k l ü~Qm R okları 

r.·111: ozRlm ıştı r. Lon drn ikir l'i 

T,.şı in ım::ıanda ür ö:n eto!rn 

l ()70 0 ton idi. 20 Birinci ka· 
nuodo stok 9000 tonu düşmüş 

tondu. Buna nazaran İngiltere · 

nfn deha 30.ııo titn ton ftzftme 

ihtiyacı vardır. Yalanda bu 

memlekete mühim üzüm sev· 

kfyatıno h:ışlsnacagı ümtd edl· 

Jiyor. Hıırnhurg'ten du ııf pıniş. 

lerin çoğnlacağına dafr halı r 

lr.r gelmektedir. Mı•rulel.er( 

mlzden ihrac edilecek 80 btn 
çuval Ozilm kalmıştır. 

Do mfis ld vaziyet n zarı 
itibara ahnarak azüın ffatled· 

ııin yortulerdoo sonra yükse · 
le(:t-ği kanaati umumidir. Bu 
yıl OCUD Ozüm i \İbealfita ı ıjb 

JAktao nolc andır. Acun f tilı 

t1alôtı 4 ! 3 bin tondur, htiblik 
isi' 4 1.7 hin tondur. 

Moskovu'•ln Bir Eser 

s 
·ye' • 

ın 

'•• 

~id .şi" dir. 

lioi ile yaptıJ;ı görOemeden 
sonra durmnksızın devanı et· 

mektt"dir. Dün gccıı Fronea'dsn 
gelen lıltaınt Ozerioe :Frenııa 

sefJrl Ue ltalynn dış işlnri 

müııteşarı arnemda noktai ııızor 
teatileri yapılmıştır. Frnrıca tJe· 

flri Uay Aloiai ile de kımo~· 

mueıur. Gtrek Fransız·ıar w~· 

r"k İt11lyan 'in hu koı:u malır 
halı.kıuJa hiçbir şey Sf'ırlirrni 

yorl:Jr. Bununla berahrr hrr 
b cvgl Luıml'i hir :uoktunın h"l 

lindt-n 7.İyadc nnlışmaye gire· 
cek ıues'delerin beyeıı oınurui 

ye ioln teıbiıile uğr şıldığı ea· 

nılmaktadır. 

Sarda Hadiseler amaçtorma dair olank da Bay 

Hul d,mfştlr ki: 
- Amerlka'nm dış siyasaeı · 

nın temcU daima sflfibları hı 
rakma ve iş birliği husule ge· 

tür. Yun\ Noel yortusu DlilnHe· 

hcıile 7000 tonu sorfedflrnlştir. 

Geçen ıl bu zamanda Londra· 
do i stok 23.000 ton idi. 

logiltere'nln ıenellk kuru 

üzüm lstlhlakata 80 . l 00 bin 

ton arasıodndır. 1 kinci teşrin 

Eserde Büyük Atatürk'ün 1927 Yı
lındaki Not u Esas Tutuluyor. 

Sarbruktn, ;n (A.A) - Bu· 
rada Hitler'e mohalff katolik· 
lf!rİn yaptı~ı bir toplantıda 

Bitlncilcr'le kctolikler ıraeındı 
kavgı çıkmıpır. 

tlrme y lu ile sulhun temini 
gaye i olmuştur. Amerikan ulu· 
su, billün di~er uluslara kurşı 
candan bir doeduk kaygusu 116 
bu gayeye nef@ini hasretmeğe 
hazır olduğundan diğer u lus · ay a 
larında ayni gayreıleriof gös · 
termeğe ciddiyetle davet ederim. 

Yeni Teşebbüs: 

Zengin şekerleme, 

çikolata çeşitlerini 

Moakova, ;30 (A.A) - Sos 
yaltet baıııme vl yakında yeni 
Ttlrldye'nin gidişi namı altında 

Atatürk'üo 1927 yılında C H. 
F. kongre inde söylediği nul 

kuo üçüncü cildini neoredo· 
ccktir. Bu cild Törkiye'nto 

.L.urtuluş ııavaşıoın 19~0 yılı 

ba,ından 19 21 nl11an ayına ka· 
dar olan kıecn1nı ththa eımek · 
tedir. 

AratOrk tarafından n"f' olu . 
nan zengin Ye geniş ve aiktrn 

baoka Sovyet hı11mevl hu cilde 

Ataıcırk 'ün meyznubıh!elligi 

vekayte lotlrak etmiş ve bu 

vekayii gôrmftş Sovyet Ru yadı 
az taoınmıo birçok Türk ve 

f'!Caebf muharrirlerin netrira· 
trndan parçalar da ilhe eau 
mittir. 

Londra, 30 (A.A) - Ame. 
rika murahhas heyeti azasından 
biri, deniz uzlaşmasına varmak 

Memurlar 
Kooperatifinin K.itab ayrıca Tılrklye'oin 

amacı ile bnndan birkaç ay 

sonra yeniden teşebbüste bulu· 
nacağını söylemiştir. Bu yeni 

teşebbOsün şekU ağlebl ihtimal 

gelecek seneki deniz konferansı 

esnasında takarrür edecektir. 

Ayni zııt deniz i,lerlnin ietlk: . 

hali hususunda çok nikbin gö 
rünmüştür. 

Umuma açhğı Kemeraltın· 
daki yeni mağazasında bula· 

caksınız. lzmir'in bu büyük 

bakkaliyesi Urfa 

Sadeyağlarını 
95 ten 85 kuruşa indir · 

miştlr. Teneke tle 80 ku 

ruştur. 

Bu cildde nutukta geçen co~· 

rafi isimler, Türkce tabirler 

ve kelimeler hakkında izahat 

bulunduğu gibi ayrıca bu cU. 

de umumi harb başrndau 19~2 

ecnesioe kadar Türkiye'de olob 

biten şeyler bakkrnda tertib 
edilmiş bir de tarih hulıisa.ı 

tlıive edil mittir. 

ulusal kurtoloş 18Yafının muh· 

telif aaf balarına ait birçok re· 
simlerle de süıleomietlr. K.ha· 

hın dördüncü cildi de maıba 

aya verilmiştir. Bu dld ulusal 

kurtuluş savaşıoın Lozan ınd 

laşma ına ve eümburlyctio illi 

nma kadar olan kısımlarını 

ihtiva t'decektir. 
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----------------------------------------- ---------------Hazık - ] . çalak, 2. usta, 3. 

UZ, 4. DZ kişi. 

04zım, 1. erli.en, eritici, ilıt 

otdlci, 3. eindireo, &indirici, 

eloircf, 5. yotan, yolucu. 
Hazır, 1. anık, anuk, 2. 

anuıgao, aoutkan ( bazırJanao 

şey man.) 3. bulunan, 4. Ç.'!mek, 

5. day ır, 6 . durulan, 7. pelt:n, 

8. uy, 9. sayılı, 10. tayar, 11. 
tayın, 12. yedz (hozırlanmış mın.) 

- lomak, 1. anıklamak, anuk· 
lamak, 2. anıtmek, anutmak, 

:l. anromak, 4. bulundurmak, 
5. kurmak, 6. ölçümlemek, diri 
(mesaha, mukayeee, tak kıymet, et· 

raf ile h esap euretile hazırlamak 

man.) 8. 8tpmek, 8. ıaynrlamak 

tayıolamak. 

Hazırlanmak - 1. anoklan· 
mak, 2. enuomak, 3. hacaomak 

(idman yapmak man.) 4. çemcen· 
mek, 6, çımrınmak, 6. sığaomak, 
sıvanmak, 7. sırlanmak, tıklan· 

mnk, 8. Yeyldnmek 
Uazırlık - ı. anukluk. 2. 

kayhk, 3. kurlu, 4. yakak, 5. 
y<lrak. 6 . yat, yat yarak, 7. yazam 

Ilazırol - anık dur! 

Hazır olmak - 1. anamak, 2. 

ınımak, 3. banıkmak, 4. ölğür· 

mek, 5. trklnmek, 6, turmak, 

durmak 
Hazır cevap - l. ağzı uğurlu, 

mao.) 6. koygun, 7. ıomıur, 8. 
süren, 9. yanık. 

Hazin hazin - l. içli f çit, 2. 
püsen püseo, 3. yanık, yanık. 

Hazin söz - yangır. 

Hazine - 1. ağı, 2. gizlencl, 
3. gömü, 4. gömQç, 5. irkin, 6. 

kömçü, 7. suvat ( eu hazinesi 

man.) 
Hazinedar - 1. 11ğıcı, 2. imga, 

3. tutkavul (muhasebeci, defdcr· 

dar, vezoec:!ar gibi bir makam 

sahibi mın.) 
Uazine yeri - ağılık. 

Hazm -(hazım), 1. ekeeme, 2. 

eritme, 3. lkslme, 4. ilime, 5. 
sınıtma, 6. ılğlrme, 7. şlği,tlr· 

me, 8. sindirme, 9. siniklik, ıo. 

&Jnlı.lkllk, 1 l. ılolrmeklilt, 12. 

sinme, 13. sioürme, 14. yotroa. 
Hazmetmek - l. eksetmek, 

ikslmek, 2. orilmek, 3. öifttmek, 
3. sindirmek, 4. Eiodlrmek, 5. 

eünftrmek, 7. yotmık 
Hazmedilmek - l. 

slnlrmek, 2. ııfr.iımek 

Hazmı kolay - 1. 
ıfngin 

!!inmek, 

lngl, 2. 

HazımRızlık - kargınhk 
Bazım (hazim) - 1 . .eaygı, 2. 

tetiklik, 3, uran, 4. uyanıklık. 

Lehe - boş, boıuna (ırapça· 

dan heba toz demektir. Bu mı· 

nayı vermislerıe de blmdekf kulla· 

nışta bo mana yoktur.) 

Türkçe karıılıklar 

7• ödil kopmak, 8. ödft ııtmak, 9. 
nçonmak, l O. üUlkleomek· 

Havi - içine alan, 2. kap · 
lıyan. 

BavHla - l. bokak, 2. den· 
cik, 3. iç, 4. kurg1Jaak, f>. kor· 
sak, 6. sağrı. 

Bavz (havuz) - 1. avlak, 2. 
böket, bük.et, (bığaj man.) 3. bö· 

net bftnt-t (baraj mın.) 4. bQyet 

(baraj man.) 5. curun, 6. çala, 7. 
çevlek, 8. gôleı, 9 . bundu, l O. 

kağ, 11. kayıuçık, 12. ıu çukura, 
13. ıuyat, 14. ulak. 

Haya - 1. turkoğ, 2. ubıt, 

3. ut, 4. utunç, utanma, 5. ut· 

lanma, 6. uvut, 7. ayıt, 8. yüz 
soyu 

Haya etmek - 1. aymanmak. 

eynenmek, 2. çekinmek, 3. ey · 

menmek, 4 . kızarmak "'yüz, yftzQ" 
5. kü.,Onlemek, 6. ııkılmak, 7. 

torkunmak, S. otlanmak, 10. 
oytlamak, 11. nyalmak, 12. uyat· 

mak, 13. ylğrenmek, 14. yüzQ 
kızarmak 

Hayaııız 1. aymaz, 2. 

rumfiak, (rezil, deyyus mao.) ~~-

eayan1, 4. eırhk, 5. &1yrık, 6. 
' sıyrık yüz Hı, 7. utsur;, 8. olun, 

9. utanmaz, 10. UYUtsuz, 11. 
yClzıüz 

Kato\ilt önderi lmbuı kn· 
gada ağır surette yoralanmıetır. 

Bafra'da Yağış 
Bafra, ~ O (A.A) - Birkaç 

~ındenberl ya~•n yı~morlar 

kara dönerek yakın trpc ve 

da~ları bcyezJatmıştır. 

Bayanlarımıza aayln ıeç\ml 

hakkı •erildlğinden halk fırka· 
nua kayıtlan yapılmaktadır. 

Matba& işçiler birli· 
ğiodeo: 
Ramuıo bayramının ikinci 

g'ilnft öğleden nra aat on 
üçteo on be9e kııdar biıUğimfz 

binasında bayramlaşmak lçio 
hötün mııbaa i,çUerinio o gün 

gelmelerini yal varırız. 
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alas bnlaı, 2 . cemen, 3 . görüplii, 

J. iles, miles, S. ılgar, 5. br:alu, 
7. kel~ıli, 8. közOğü, 9. sOr, 10. 
şavkın, 1 J. tungur, 12. oyuk, 
13. yöoertl 

Hayale kapılmak - um•rnmık 

Hayal gllrm~k - tüzgılnmek 

BayalJ dalmak - çaylamak 

Hayat - 1. emıo, 2. hayau, 

3. canlılık "kııvvd 'ft'I fa.diyetle 
hayat men . ., 4. dirik, 5. dirilce, 

6 . dirilik, 7. dirlik "huzur ve 

ıükun, hüsnü ıımtııitle boyat 
man. ~ 8. dirim, 9 . dirimlik, 10. 
em, emen, l l. konuk, 12. hlık 

ceıhhat ve Af iyeıle hayı:ıt mun » 

13. s1Jlnn, 14 . tın "roh '~ uefett 
man.,, 15 ıio "'nefte., 16. air~l 

lik, 17. tfrikçilik, 18. tiriklll.=, 

19. liril, 20. ti riolik, 21. tor muş, 

22. ya , yaş, 23. ya,ıyıtı, 2,. 
rik, 25. yürfim, 26. zık 

Haydut - l. almanc•, 2. ayakçı 
3. baeıcı, 4 . hsydat, 5. kadran, 
6. karak, 7. karacı, . karekçı, 

9. koldur, 10. bzakçı, U. koy· 
pakçı, 12. makkaçı, 13. ogrı, 14. 
pHımcı, öletçl, 15. scrker, 16· 
yol ha ar, 17. yol kesen. 

Haydutluk - l, koldadub, 2. 
yol kceme. 

Hıydotluk elmtk - 1. dağıt 

çıkmak, 2. koldormak. 

Bayi, hayfa - 1. ele! (ntda) 
2. ıaız, S. vah! Yab! 4. yazık. 2. ağzı yüğOmlü, 3. ağzı yomlu, 

ağzı yilmlO,~ 4. dUebesf, 5 . dil çe· 
Ukll. 6. dlzlek, 7. söz cbeııl, 

8. tevge. 
Hazin - 1. beyret, 2. cabık, 

3. cana, ı,ıiyen, işleyici, 4. kay · 

gıh, 5. koyak, koyak (mOeselr 

Bebe olmak boşa gitmek. 

Bebe etmek bo,ona kul· 
lanmak. 

Heca, (hece) 1. ujık. ujik, 

oalk, 2. üçftk, Ojftk. 

Hecalamık, ( hecele!llck ) 

Bayıl "Zihni ıuret man... ı. 

ıngu, anı, anu "reılm, ıuret, 

hAtıra man... 2. çfrkm~, 3. dfto· 
JQk, 4. gölge, 5. irim, 6. kurgu, 

7. eana «tasnvur, tahayyGl man." 
8. Hno, 9. kurooto, 10. uy 
"f lkir man " 11. yörence, yö · 
r!'nme, yöreoti 

Bayalet "tayf man.,, ı. 

Haylı - J. beri anarı (ôttı he· 
ri mın. "Ünırı beri., şekli do Yar) 
2. birçok, 3. bota (çok .,., uzun 

zaman man.) 4. epeyi, epı, 6. ol· 

dokça, 6. ôğOo, Oğtlf (çok man.) 
7. püde. 
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mobilden inerek Rişar'ın 
• • z 

Bfnaen,leyh pekAz • sonra 
ar bayı yol çıkermağa ve onu 
terkederek orman içine dalma 
ğa karar verdi. Saatini çıkardı 

ve on dnklkodo orman lçtnde 
fzfni l;oybedebfleceğfni hesap· 
1 dı . O <ıırada sık çalılarla ör· 
uııa bir yere gelmişti. İyi bir 
tl'sadüf eseri olarak keutf çalı 

yısınlarm111 örttllğfi ve yoldan 
dik bir yamaçla ayrılan müte· 
oddtd hendeklere Ulşti. Arabayı 
bunlordıan birisinin karşısına 

do.;ru sevke.ui, arabadan indi 
ve tr.krar t brik ederek çalı 

yığınları reeına sokto ve ge· 
;riye dönfip bakt ğı zaman ara· 

banm karonlığn gömülmü~ ve 
g6zden kaybolmuş olduğunu 
gördü. Yerde cıvık: bir çamur 

vardı, bertaraf efikunete gömül· 
mü tü Etrafında derin bir ka· 
ranhktan başka hiçbir şey gö· 
remlyordıı. Arabanın geçtiği 

yerlerde tekerleklerin bıraktığı 

Jzler belli olmıyordu. Rlşar'm 

izini ancak gündüz bulabile· 
ce lerdl. Geceleyin bulmak çok 
gfiç ve hemen hemen lmkôneız 
idi. 

Rişar; derhal yolun karşısına 
ve ormana oştu, tam zamanın· 

do ormana dalını h. Çüok6 
hemen pek z sonra başka bir 

otomobilin cıvık çamurlar için· 
de çıkardığı şapırtılar, ormana 

okserlcrek kolaklarıOI tırmala· 

mıştı. 

a ağa haşlamıştı .. 
Rişu karların örttüğil bô· 

ğOrtlen çahlann teşkil ettJğl 

genfş zaviyenin aşağıeında 

geniş bir boşluğa yattı ve çam 

ağaçları arasında yolu gözetle· 
mette ba~ladı. Bu gene Sto~ııo 
otomobili idi ve Rişar'tn ara· 
bayı bırakhğı çalı yığınlatının 

OrttOğü hendeğin oldukça ya · 
kınında durdu. Rlşor arabanın 

hemen görfileceğlnden korknıa· 

ğa ba~!adı. 

Parlıyan bir eletdrlk zlyaeı 
gördü. Stom bfzıat otomobilin· 
den inerek yoldıtkl izleri tet· 
kike başladı. Fakat, henaz izi 
hulamamıetı, tetkikle meşgoldft. 

Fakat el;er beş . altı yoz mdre 
kadar Uerlemft olsalardı, izle
rin bendege doğrn dôndOğtınd 
göı·ecekler ve ormanı ılt-ılat 

ederek Rlşar'ı da bolacaldardı. 
Otomobilin lçlnde başka blr 
adam daha vardı. Rlear biraz 
dikkat edince bunun da po11· 
tacı olduğunu anladı. Poıtacı 

Rl1Jar'ın şapkHı ve palto110 al· 
tında btr centilmene benıe· 

mf oti. Postacının ııeraemllğl, 

Rioar'an çok işine yaramıştı. 

Fakat onu otomobilde : gôrOıQ 
foyamn meydanı çıktığını artık 

gösteriyordu. 
Uzun bir miiddet Stom n 

otomobili oldukları kıldılar n 
biraz eonra aıağıya doğru b4· 
yok bir hızlı gittiler. Rtıar işte 
o vakit derin bir nefea aldı. 

Bir ize, bir geçide geçide ra11t
lay1ncıya kadot o zamanda Ue:· 
ledl. Bir açıklığa doğru gidiyor 
ve şarka doğru yol alıyorum 

derken kendbinl garpta baldo. 
Bu gldJt istedi ğl f11tikomette 
değildi. Bunun için ıaga do~ro 
yolunu değltlfrdl ve bu l11tfka· 
metl takiben efir'otle koetu. 
Bundan ıonra karma kar.şık bir 
takım eık ;alı gtımelerinl geçti 
ve soluya ıtoluya kat kat meşe 
yığınları araaından tırmaomığa 

mecbur kaldı. Bir yftkeek yere 
geldi ve .keodlsiol tamlar içe· 
rlılnde n millerce uzunlukta 
bir tep• tlzerlnde boldu. 
Uıun &amandanberl mQtema· 

diyen koımuş ve fena halde 
yorulmuotu. 

Rlşar; biraz nefeı almak için 
durdu. Anhayı bırakdığı yer 
He ıtmdl bolondoğn yer ara· 
, ında takriben eltı mlllfk bir 
meaaf e vardı. 

Seyahatin daha tik kısmında 
aademeye çarpmış ve ıendele· 
miştl. Fakat Uelebt!t bu şeklide 
de'fam etmenin imk4nı yoktu. 
Bu aademeler tallln en kotkunç 
bir eaf huı idi. 

&ki Boerlller der ki: "Bir 
lnaan felakete maruz kaldı mı 

her tftrld dooüoceyl atarak, 
yaloız tallln fena te8adüf lerlnl 
hedef ittihaz ederek derhal ona 
kıı·kınak bağlıyaeak bir plAn 

yapmah"dır. İtte oda şimdi 

Moekova 80 (A.A) - Royter 
Ajaoıı muhabirinden: 

Ondört ıuçlunon idamını 

bildiren reımf tebliğde tlenllf· 
yor ki: 

- Suçluların meneub bu . 
lunduklıırı iokıl4b aleyhtara 
glzll bir ıebcke yabancı memle. 
ketlt>rio sil4hlo müdnhelderini 
tf'mmeonl ediyordu. Nikolaef le 
I...wingrad'dakt y11banca kooso 
loslsrdıın bitini eık oJık ziyaret 
t troiş ve kendi~fndcn beşbfn 

ruble nlmıştır. 
~~~~~-... ~~~~~-
berıeyden evvel bir pl4n ysıp 

maya ve harnketlerini bir isti· 
n~t noktasına dayamıya mec 
Lurdu. Düşünce içinde yuvar· 
landığJ bulanık vaıiyedoin ne 
kadar ümitsiz olduğunu derhal 
anladı. 

Şimdi o cenubf Almaoy11'010 
tam göbeğinde, kıeın o şiddetli 
soğuğunda ıırtıoda, o da ken· 
dlelnln olmıyan bir kopot ve 
başında bfr şapka olduğu halde 
hereeyden mahrum bir vazı. 

yelle, fJrmanlar içerisinde her· 
türlü tehlikeye maruz, ftmlt •e 
kurtuluş çareleri kapanmış, yal· 
nız başına ve zavalı. bir va· 
ziyette kalmıştı. Ark1&ında ka· 
nını fçmlye çahşan korkunç 
bir adam vardı ve biraz sonra 
hertarafı velveleye vereceğine 

ve memleketin bertarafına telg · 

raflar yağdıracağına şüphe 

yoktu. Alman polisinin pek 
kuvvetli bir teıkilAl olduğunu 

biliyordu ve en zayıf bir kur· 
tuloı çare11l gôremlyordu. Eğer 
onu yakalarlarsa derhal kur· 
ıuna dizeceklerine hiç şüphesi 
yoktu. 

- Sonu var -

Santlyago·Şfll, 30 (A.A) 1522 3695 
L• Paz htıkumetl tarafından 

44.15 
6748 

7778 
24240 

neşrolunan bir tebUğc göre 
biiyfik Şak.o mıntakaeında şim· 

diye kadar vaki olan mubare· 
belerin en şiddeıllıi baelamıştır. 

Bolhyalılıır 30,000 Poraguay· 
lınao umumi hücuma geçme· 

lerile Vfllamontee civarında 

r.orlo muharebeler olmuştur. 

Paragııı:ylı'ların u~rl hare· 
keti durdurulmuştur. 

Yumurta ihracatı 
Son günlerde limanımızdan 

yumurta f brucstı ortmışhr. 

Evelkl gün Yağcı zade Şükrli, 

Alalof ve Kalderob f lrmalarına 
ait 113 sandık yumurta; yu 

murta ihraç komisyonunca 

muayene edilmiş ve ihracına 

mlisaade olunmuştur. 

Dünde yirmi sandık alalof 

f irmaaına alt yamurtaoın mu· 

ayeneıl yspılmıştır. Bu yn· 

murtalar Malta'ya ihraç edile · 
erktir. 

Zavallı Nere-

1 1522 24545 
3023 6çerbin Ura kazandılar. 

30000 Lira 

7945 
50000 

0999 
• 
ıra 

200 Bin Lira 

2000 Lira Kazananlar 
12553 5064 24490 8878 

818 12712 3812 15229 
1210 2450 2-i-728 21592 
8579 

10,000 

12007 
kazan:nışlardır. 

1000 

v . ? Lira kazananlar 
lerde Can erdı. 19676 1679 s112 ısoao 

Alııanca~tn.ki eski ve metruk 4986 
vagonların alımda bir adamın 

ıoğoktan donmak eurptfle öl· 
düğü dün müddeiumumiliğe 

haber verilmiştir. 

Oidlee tahkikatını vaziyet eden 
mfiddelumumi muavini bay 

Şevki; 75 yaşında bay Ahmedln 
fücceten ölm6ş olduğunu 

9820 
13346 
4351 
1889 

12700 
18159 
8541 

13974 
4391 

teıblt etmiştir. Bay Ahmed çok 21995 
içki içmiş bir adammış.. 10784 

1197 
23710 
4715 

409 
2:l939 
16986 

38 
2036 

13760 
18368 

954:9 

20147 
1837 

13473 
24538 
11376 
9988 
7966 

14094. 
22248 
5989 

14 
8093 

16113 

2P43 
1827 

22604: 
6508 

21970 

............................................................. 5642 
11560 
16785 

3094: 
20633 

4138 
14418 

1086 
18116 
3931 

18373 

17555 
6950 

20316 
22996 

4768 
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--------------------------------------------------------Haylıca - 1. çokça, 2. epiyce. 
Baylı zamandan - çoktan 
Hayhilet -1. araya girme, 2. yol 

kapama. 

'Baylolet etmek, - l. arkur. 
mak, 2. araya girmek, 3. yol ka· 
mıık. 

Hayme, - 1. alaçık, alıçuk, 
(tatar çadırı man.) 2. avul, 3. ça· 
dır, çatır, 4. ç~nketlr, 5. çerge 
(çadırın en kOçfik türlüsü man.) 
6. çödürük, 7, derin, dirin (tOrk· 
men çadırı mıın,) 8. karaev, 9. 
könfik, 10. oba (halı ve kilimden 
yapılan çadır mao), 11. ahit, 12. 
ot ğ, otak (çadırların en biiyük 
cinsi man,) 

Hayr (hayır). 1. cakeı (masta· 
rı = cakealamak, 2. edgil, 3. et· 

ülük, 4. eylUk, f ylllk, 5. iği, 6. 
lzgüolnk, 7. mayan, payan (sevap, 
hayrat, hasenat man.) 8. uğur, 
9. yobşı, 10. yekllk, yeğlik, yey· 
lik (ruçhao man.) 

Hayr i teme , - 1. ayamak 
(korumak, eıyanet etmek, esirge· 
m~k man.) 2. iyi eanm k. 

Hayırlı, - 1. eyi, iyi, 2. ld· 
gf lrkü, 3. fzgi, izgO, 4. uğurlu 
:. umulu, 6. urundu, 7. yah~ı, 
ya şı, 8. yeğrek, 9. yekrek, 10. 
yey, 11. yfğ, 12. ylğrek, 13. ylk· 
rek. 

Bayıreız, - 1. andır, 2. iyi· 
llği dokunmaz, 3. kötO, 4. uğur· 

6uz, 5. yarnmnz. 

Hayrediş, 1. tylllk düşil· 
nen, 2. fyllfk eanıcı. 

Hayırhah, - I. ak eaneğalu, 
2. iyilik ister. 

Hovır ôr, - iyilik. 

Hayrü ıer, - 1. lylllk klıtd· 

lük, 2. iyi köttl. 
Hayrıdua - 1. alkıı, 2. alkama 
Hayra yormak - nlorlamak. 

Hayra tanrm - iilgeo. 
Hayvan - 1. kat (yalnız "kat· 

kalmak" mtırekkep fllUnde), 2. 
eanık, 3. şaşakılmıı, 4. ıaıalamıı, 
5. ıııkın, 6. ıaşırmıı. 

Hayvan kalmak, hayvan olmık ·• 
l· çlğremek, 2. donakalmak. 3. 
esi entmek, 4. 11takalmak, 5. ker· 
kemek (vecde gelmek, gaıyolmak 
man.) 6. kereeemek (vecde gelmek, 

gaeyolmak man.) 7. aanıtmak, 8. 
şaııaklamak, 9. eaıalamak, 10. ı•· 
şırmak, 11. şaşmak, 12. tanıokla· 
mak, ( beğenerek hayran ol· 
mık man. ) 13. tanızgamak, 

(beğenerek hayran olmak mın.) 

14. tonoklamık. 
Hayret, - 1. çeçeleme, 2. dan, 

tan, 3. daoalamı, 4. dannama, 
5. kaıkku, 6. sankor, 7. ıdren· 

ıok, 8. ıaıaklama, 9. tııalıma, 
10. ıaşıp kalma, 11. t•tırma, 12. 
tıtkınlık, 13. ıaşma. 

Bıyrethahş, • engfs, - 1. ıa· 

tartan• ıııırtıcı, 2. ıaıkınlık ar· 
tmcı, 3. tanırkalo. 

Hayret etmek, · te kalmak, 
ı. atdırmak, 2. angalmak, 3. 

ınıtmak, 4. aptırmık, 5. çapea· 
mık, 6. donıklamak, tonıklamık, 
7. danğlamak, tanğlamak, 8. dan· 
aamık, 9. donaklamak, 10. elik· 
mek, 11. baymak, 12. hayaınmak, 
13. fçkıomak, (aıethoı olmak 
man.) 14:. kakkımak, ıs. kaykımık 
(knıkkamak) kaykalmık, 16. oanğ· 
namak, 17. ıanğırtmak, 18. t•O•· 
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-------------------------------------------------------kalmak, ıaşıp kılmak, 19. şaıala· 
mak, şaıırmak, 20. şaımak, 21. 
tanırkamak, 22. tankalmak, 23. 
tanıklamak, tanlamak, 24:. tanmak, 

25. taılamak. 

lhyrette bıruruak - 1. Enk· 
türmek, 2. tııırtmak. 

Hayretle temaşa etmek - 1. 
tanızgamak, 2. tanğlamak. 

Hayretzede - Epeeek. 
Hayret - ! (Nida), 1. A!. 2. 

Aba!. 3. aparı!, aharı!, 4. beh!, 5. 
ene!, eni!, 6. ha!, hı!, 7. obf!, 8. 

1aş!, 9. tıs! 

Haysiyet - 1. bakın (noktal 
nazar man.) 2. değer (itibar, kadr 
mın.) 3. ep (m6.1Ahaza man.) 4. 
onur (şeref, itibar man.) 5. obot 
(ar, hayA, hicap man.) 6. ut (ar, 
hayA, hicap mın.) 7. yaeıt, 8. 
yaz ıoyo. 

Bıyıdyetelz - 1. değersiz, 2· 
klşlllbiz, S. onorıo:ıı, 4:, eakalak, 
taklak. 

HayıiyettlkenUk etmek - ıat· 

bmak (hakaret tahkir man.) 

Hayıom - 1 geniz, 2. kanrık 
Bayt - 1. erlı, 2. iplik, 3. 

t ire, 4:. uoluk. 

Hayvan - 1. eanh, 2. canlık, 
eandık, cenlfk (canlı mao.) S. dı· 
var (ıllt ferlr ehil bayHn man.) 

'· diri (sihayat man.) 5. gôUlk, 
6. ılkı (hıynn sllrfted man.) 7. 
tıvar (davar gibi) 8. tebrenlkll, 
9. tlrllı.:11, 10. tanırlık, 11. tloll, 
tınlı (zlrob, zihayat man.) 

Hayvanatı bakariye 1. almaçı~, 2. 
ıığır, 3. oy. 

Hayvan gObreıl, - 1. fııkı, 2. 
oçkı. 

Hayvan silrftsü, - yılkı. 

Hayvan yaraaı, - yağır. 

Hayye, - ı. emlcen, 2. yılan. 

Hayyen, - 1. canla olarak, 2. 
diri olarak, S. öldiirmeklizlo, 4. 
tlrlley. 

Hayyen ve meyylten, - 1. 
öhl diri, 2. ölüıfl dirbi. 

Bayz, (bayız), - 1. aybaşı, 2. 
boyglr, 3. görüm. 

Bayz bezi, keralf. 
Hayz görmek, - yanıımak. 

Hayz kanı - çara, 
Baz, - 1. gftreltk, 2. kındur· 

ma, 3. kıvanç, 3. kıvanç, 4. ıe· 

vinç, 5. eevintl, 6. aot. 
Hazanr - 1. ıevinç, ıerlcl, 

sevindirici, 2. süclk, ı6cük. 
Hazetmek - ı. içine ılıştar· 

mak, 2. ıevlnmek. 
Hazakat - ı. oıtabk, 2. Ull· 

lok. 
Hazan - 1. dôkftlgen, 2. gtıı 

3. kllı. 

Hazar - barıı. 

Hazaret - 1. gôvertl, 2. yı · 

ıerti, 3. yeıllllk. 

Haser - 1. çekingenlik, çe· 
klnme, 2. kuoko, kuogu (teyak· 
kuz ve ş6phe man.) 3. aakınma, 

4. ıaklanu. 

Hazetmek - 1. çekinmek, 2. 

el yonmak, S. geri durmak, '· 
kıplınmak, 5. kıypınmak, 6. ~• · 
Junmak, 7. yacanmak, 8. yocun · 
mak. 

Bazl (etmek) - 1. Aradan 
kaldırmak, 2. atmak, 3. dOşür· 
mek, 4. gidMmek, G. kemlşmek, 
6. ellmek, 7. ilpremek, 8. yok.
etmek. 

l\lttkafat 
500 bin lira kazanan 12199 

numaralı biletin elli aşağı ve 
elif yukora olan biletleri biner 
lira mük4fat ve nihayeti do· 
koz olan biletler de ellişer 

lira amorti alacaklardır. 
200 bin lira kazanın 364,1 

namaralı biletin ylrmlbeş aşağı 
ylrmibeş yulLarı olau bUetlere 
biner lira miiklfat ve nihayeti 
bir olan biletler de beoer lira 
amorti ' "alacaklardır. 

Bir övey-
haha AdJivede •. ; 

Menemen kazasının Kalabak 
köyünde bir h4diııe olmuştur. 

Bay Haeao namında birlııi; son 
defa 6vlendiğl dul Bayan Ru· 
klye'nln çocuğu beş yaşında 

Bilseylni yumrukla başınn vıır· 

mak eoretile öldürmüştür. Vak'· 
anın sebebi Höseyioio geceleıl 
yatağına işemesidir. llaynn Ro· 
kiye Çaltı köyftnde.u kocasının 
köyQne giderken ısrarı Ozerlne 

iki çocoğono d11 beraberinde 
getirmişti. 

Vak'adan enelkt gece olmnı 
ve Bay hnsan gece uykudan 
uyanmış, çocuğun gene lşemi~ 
olduğunu görmüş, bonon aze· 
rine yumrukla küçük çocnğon 
.kulağına vurmuştur. Bu yüzden 
kalak zan patlıyan çocuk: öl· 
miıştür. 

Hüseyin; çocuğun merdhen· 
den düşerek öldü~ftoQ ve sa· 
çunu haber vermemesi için ka· 
rm bayan Ruklye'yl r.orlımı~· 

sa da tahkikat yapılınca mee· 
ele meydana çıkmıotır. Knttl 

babalık tutulmuştur. 

s 
rJ 
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Mal· ye vekaletinden: 

Yüzde 7 faizli :iki milyon liralık 
Sıvas • Erzuı·um demiryolu tahwille
rinin kayıt muamelesine yakında 
başlanacaktır. - , 

GelJrl tamamen Sıvae Erzarum demlryolonon lntHtına tıbslı 
olunan otuz milyon liralık: Sıvas ·Erzurum lıtlkra1ının iki milyon 
llrahk birinci kısmını tetkll eden , tıhYllledn kayıt muımeleılne 
10 ikinci kAnon 1935 iarlhlnde bıolın•c'..k n 15 ikinci k&oun 
1935 tarihinde nlhıyot verilecektir.: 

Beherinin itibari kıymeti yJrml Ura olan bu moT•kkıt tıh· 
~lller 19 lire ihraç flıtl Gzerlnde.o bu mGddet 11rfındı merkea, 
ılrıat Ye it bank'alarınıo oobelerl bulanın her mıhılde 11tıp 
çıkarılacaktır. .., 

Umumt ve mQlhak bütçelerle idare olanın daire n : m6elle· 
Belcrce vUdyctlcr huauet dalrelerlle belediyelerce teminat olarak 
~c hazinece satılmış Ye 11talacak mlllf emllk bedellerlnln tedl· 
Yeefode hlbarf kıymetleri Qzerloden kabul olunur. 

Bahaolunan mu melelerde nakit gibi kabul edllecegt Ye gerek 
bedellerinin ve gere.kee fafllerloln tedlyeıfndo hiçbir ıuretle nrgl 
'Ve reeme tAbl olmıyacağı kanonla- teyit edllm1ı ol~n bu lıtlkru 
tabvlllcrlofn fafsi de ~o 7 olarak teıblt edildlğioden lıttrak 
tdenler en faldelf Ye eağlım ve ayni samında memleket için 
lerlınU bir i~e paralarını yıtırmıı olacaklardır. 5584 
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Esnaf ve Ahali bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire •. 

1-lerUlrlO Banka Muamelata Yapar .. 

Bir eenellk me•duıta % 6 
Altı eyhk ,. '4 !l, 1-2 
Vadeeb hesabı carilere % 4 fafs •erir. 

il 

ilan 
Sümerbsnk Uşak Şeker 
Fabrikasından: 

Terakkll Ziraat Tark anonim @lrketi hlueled S6merb.nk na· 
tnıoa ıtmdlllk yalnım Uıakta alınmaktadır. 

50 lirayı kadar blueye eablp olanların hlaaelerlnhı tamıau. 
'••la hfuesl olaalann hl11elerlnin yar•11 ödenecek dl&er yarıa 
için hlue sahiplerine birer nıılkı nrllecektir. 

. Biaee bedellerini alabllaıek için ya hlue aabiplerlnln kendi· 
dılert Teya veklletoımeli vekilleri tarafından fabrlkan:n11 blı•t 
trılll'llcaat IAzımdır. 

Be:delin teeellClmft ve ibra mnamelelerl dolıyıeUe yalnız mek• 
tup ile tediye yapılamımaktadır. 

İıtınbul, 1zmlr, Ankara gibi bClyftk ıehirlerde aatanahaı ip 
ileride SOmerbank tarafındın yapılacak, oekll n ıartları SGmer· 
bıok tarafından gazetelerle llAn edilecektir. 

lllaaelerlnln ödenmeef için ttllmıt harici mtlneaat edenler 
Çoğal111ı§tır· 

Bondan eoora beyhude müracHt zahmetine glrUmemeel n 
ll>firıcaat edenlere cnap vertlemiyeeeğl illa olunur. 

§ 
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Doktor 

Zekai lbrahim 
Dahiliye Mutahnssısı 

6526 

§ İkinci Beyler BOkak No. 45 Beyler Hamamı karıııındı .. 
§§ Öğleden ıonra S - ya kadar hıatalınDI kabul eder. -~ TELEFO : 3806 
0 
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Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şu-
besinden: 
< 19.12.934 tarihiocie açık arttırma He ihaleleri yapılacağı 14· l 2. 
1134 de Aondolo 15.12.934 de Işık 16.12.934: deTicaret ye 17.12,93~ 
~; Yeni Asır gazetelerinde Udu edUen Yunanlı emvalinin ihıleJerl 

.1 .935 tırlhiae pazarlığa bırakılmıetır. Satıı gayri mdbıdfJ 
bonosu "~Y• pe§İb para ile nakden yapılır. Kıymeti mubımme. 
~eei lklbıo Ura~ veya daha ziyade olen t>mTılin :ihalel kıt'iytlerl 
1 tizana tftbldlr. Malın aatıldığı 11eneye ah dHlet vergi n bele· 
diye rest m vesalr bfttlıo masrafları mfletrrfye eltdr. btiyenlerlo 
yftıde yedi bnçu t~mioatlerlle blrllktf! ihale gOntl 1Ut 14.30 
da Zlnat bınk11ıoa maracutJuı. :5'86 

Davas Belediyesinden: - -Du11 k111b11ı•da beledJyeye 
alt elektlrlk tultatı Ye OD de
Alrmentnln a"ğıdı yazılı ,eralt 
dalreainde •e bet aene mOddet· 
le lfl,ettlmeal mftaakale ıuretlle 
ltletllecek tlr. 

1 - Lokomobil 20-SO beygir 
konetlnde odun u kGmOrle 
mtltehırrlk dlnımoıa 220 'fOlt· 
lak Ye iki tath değirmen. 

2 - Demlrbaı eua:mtlteıh· 
bide dentl teaUm edilecek her 
hangi bir ıaretle pybabeti ha· 
ılJode mateaJahf t tanfıDftD 11• 

eD yerine konacaktır. 

3 - Fabrlbnıa odun. kO· 
mllr, yaA n deAlrmeuin lıle· 

dlmeıl Jçla malueal hllcGmlo 
muarlfat •o reaml 'fergller mG· 
ıoahblde aittir. 

' - <:adde n eekıklarda 
me•cut 25 ter mamlak 100 
ltmba paruız olarak belediye 
Damıaa yafultc1kbr. Ba lba· 
balar her baagl bir aareıle kı· 
rılacak H yahut yaucak olar· 
u bu Umbıler belediye IUI· 

tından tedarik ıre fakat ye_rle· 
rlao koamaaı ~e ten•lrat için 
çekllmlt olaa hatların tamiri 
m4teahhh 11 taıafmdaa n ffti?a 
11• olınk yapılaaktır. 

5 - O.glrmelll• leaTlrat 
nıtleri • hadılade çalıfbnlm• 
maktealdlr. 

Satışta Büyük Kolaylık, Uzun 
Vade, 7 Numaralı Kataloğu

muzu isteyiniz 

., 

I • 

6 - E•lerde l••ffrat lcred 
~her ••• lçla d6rt karaı 
olup ntbed te•la mabadlle 
ba tlcıetha .te•ıill mtltoalalılclhl 

reylae bınblaeakıır. 

SOURLA BİRADERLER vE. şsı m+M+t 

7 - Balca ybo yakıa e•cle 
m6&eharrtk ltmbalar mHcattar. 

8 - TeaTfnl aatJerl ı!I!· 
rapta• .. faka .bdar •nam 
edecektir. 

9 - Monat delirmea tatla· 
n pJd kabllf uılmal .. , hale 
ield i &ak411rde atkttrllmetl 
mGt~hhlde aittir. 

10 - Maklaa Ye teferna· 
tanda hmale gelecek Arısa ne 

olaraa olıua itler bale konman 

I~• mDkteal le•a&• Ye Uml· 
rat mlteah.bide alt olacaktır. 

11 - Beneçhl bılt terıh 

datilllıulo ~tmak bdyeD mtl 
teabblde belediye tarafından 

mahiye elli Ura •erJl,cegl gibi 
menot fulalaetıtı takdirde n · 

Torkiye Ziraat bankası lzmir şube
sinden: 
Mnlı::U Sok atı a .. ı Ne. Mohamme• K.. 
~ ..... ,.b s.... Ana 29·8·1l 300 

• " Ana 29·1·17 300 
c: Yıldu Ana 18 2·18 soo 
c Mlmnnaa· .Ana 7.9 700 
« Galibiyet Ana 12·9 300 
c Stlleymulye Araa 28 1·34 900 
c Mlmırllnıa Arta 88·~61 500 
« Yılcba na l·l 600 
c Se•da Arn 1 300 
c Çakıcı Ana 1·10 5 500 
c Yenlgla Hane 5 2400 
« Nuh Hane 12·20 4500 

Merıinll Burnan cad. Ana 8 3 hine nakit 15 
('( « c Ana 36 2R bono 1000 

Karııyakı Çaluroğlo dUAnr dGkkA 42 4~ 1500 
Buroan Bacıbey Bıne 5 '1 ,00 
Aluocak İzmir b.hçeltrl Ana, d4kkla 66·68 800 

10·12 
Yukarıda nallı ve DGmıralan yazılı Yanan'h emHli l·l ·935 

tarihinden itibaren •çık ırttırmı n gayri mübadil bonoaa Teya 
peılo pıra ile Hht• çıbrılmıttır. Malna 11tıldığı eeneye alt deY· 

let, belediye nrgl •e realınlertle ealr mıırarları mfttteı4ye aittir. 
Kıymeıl mohımmeneıl lklbln Ura •e daha fasla olan emvalla 
ihaleleri lıtisana ıtbtdlr. İhale 21 ·ı · 935 pazarteel gODOdar. 
Taliplerin kıymeti mahammenenln yGıde yedi boçağo aiaMtlnde 
temlnatlırlle birlikte meakur gGud• ıaat 14,SO da baukayı mfl· 
racaatlın. 6509 

Muhtelif mevkile e ihaleleri yap acak 
asker il.Anları 

MeniM Aı. nt. al. ko. daa: 
Klloea 
202000 

Ctoıl 
erpa 

Kıtaat ihtiyacı için yokuıdıkl yem kapalı 11rllı ekılllmlye 

konolmnıtnr. Şarınımeıinl bedeWz olırık ManfM 11kert eat. el, 
ko. dan alınabilir. 

19·1·935 çar .. mbı glat eaıt !S de thaleaJ Maolsa'dı a!kerl 
ıat. al. ko. dı yıpılaeakı11. Munkbt teminatı 606 liradır. Tek· 
lif edilen mektablerı 19· 1·9S5 ~r,.ml:;a gG•Cl Aıt 14 d~ ko· 
ımlıyoa. ffftlmelidlr. l1ttık1Herln btilll 1'8a nı uatt«ı Mınte.'de 
•'- al. ko. aaae .. neaeıleıl Hin oloaor. (13) 1 6 11 Hl 

. . 
IS TAN BUL AN KAtlA IZMlR 

luclekl teu•inıt 6cretl u de· 
ğlrmen baeılttı dahi mllteahhl· 
de nrileeektlr. 

12 - Yukıncla yazılan te· 
rall dablllade mtlnakaaya talih 
olanlar tıahhtıtlerlnln if1&1Dı 

temlnea 500 llrahk temlnıt ak· 
çeet ~eya muteber bir kefil 

nya banka mektubu lbns ede· 
cekıtr. Teati edilecek mokuele 
için yıpılıcık masraf, barç Ye 

rO.om m6teıbhlde ıh olacaktır. 
13 - Talip olanların lklnd 

kAnun 985 gayesine kader mft· 
raeaatlerl n mezkur ay gaye· 
sinde lhıle edileceği. 

lzmir ithalat gomrOğünden: 
1 - Gömr6kler batmildClrla~nCln 567 lira 12 koroı bedell 

ketlf U tamiri arnırma Ye ekılltme kınonunon 6 mcı mıddetlnln 
B fıkruı mucibince pazarlıkla yapılıcaktar. 

2 - Da tıe alt ketlf "arakaları hbıllt muhasebeılndedtr. 

Tıllpler pıra11s görebilir . 

3 - Pey ıkçeal 42 lira 50 karuoıur. 

4: - TalJplerla ellerinde Ticaret odalerıaca ·taıdlkll nelkalın 

ve m6teahhlt oldoklırını dair hüviyet Tarakalırı olmaları t•rllır. 
5 - Bu loln ihıleal 9·1·935 Çaroamba gOnOode eaat 15 de 

1ımlr ithalat g6mrflğ0nde yapılacaktır. (11) 

lzmir ithalat Gomroğn 
ğOnden: 

Modorlö-
(4) 

Demet Kilo Gr. Kıymeti clna eeya 
5 515 000 25 Ura yuvarlık adi çubuk demir 

Yukarıda clos ve mlkdırı yar;ıh eşya açık arttırma euretlle 
ııttlıcıgmdan lıteklilerin t 7·1 ·935 Perfembe gftnil aat 13 de 
lzmtr lthıllt gGmrOğQ Htıe komisyonuna müraetları llln olonur. 

1 6 

Bornava satın alma komisyonunda iha· 
leleri yapılacak olan asker iliııları 

Bornava As. 11. ıl. ko. d11n: 
Burnava•dakt fırka kıtaları için açık ekelltmlye konulan l 00 

ton llolt maden kömfirQnfto beher tonu 11 lirıdan talibi üze· 
rlııdedir. Bundan dıha ucuza vermlye iatekll olınların 2 · 2.cl ki· 
nuo 935 ı;arpmba gClnCl Hat 11 de Boroavı'dıkl 11kerl ıatın 

alma komlıyonuna m6racaatlerl. (15) 

Onheraltede Döçent 
Munia Profeeör 

Dr. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara lsergdn öğleden 
eonra ba\.nr. 

f etikW caddeai No. 99 
Ankara apartmuıı 2 inci kat 

Ttı!graf • 1 S T A N BU L 
Tef.,fon : 49250 

Danı beledlyeelnden: 

DHH kaeabıelle Kuulcabö 
16k ve Kale nahlyelerlntn imar 

ve ıslahı için muayyen nlıbet 

dıbillode plAolan yapılacaktır. 

Yapılacak plAalırın Veklletl 
celllcce kabul n tudlk edil· 

mesi şartfle yapmaya ıallp <tlau 
larıo teklif lerlle birlikte birer 
mektupla veya bizzat Davas 
belediye r"i Uğfn,. mOracaatları 

llb olnnor. (9) 



Ozmöır ŞlYlbesô 
&kinci kordonda Borea civarında kendi btoaeJDdı 

TELEFON: !2383 

--•-++·+-•••--
Hertflrlft Banka ~luamelah, ~ıntea 

Kumusyonculuğu .. 

MDsait şeraitte mevduat kabul edilir 

Hububat, llzilm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, ·afyon vesair emtia kumusyonculuAu ya· 
pılar. Mallarm vnrudunda sahiplerine en mftsa· 

it şeraitle avan& verilir. • 

f 1 1111 l llll lll l lll llllllllll lllll il il l lll lllll l l lllHll lllllUlllllllltlll 
Bayınd1r Belediyesinden: 

1 - Bayındır içinde bir mezbaha ve bir paıaryerl aııtıdıkt 

prtlara göre kapalı zarf ueultle ekslltmiye konulmuştur. 

l - Mezbaha keşif tutarı 16!124 lira 05 kuruştur ve pazar 
yeri keşif tutarı 9183 lira 90 kuruştur. 

2 - Hu !şlere ah şartname ve teferruatını görmek için Ba 

yandır belediyesi fen memurluğuna ve İzmir belediye· 
ılae mClracaat edilmelidir. 

3 - Ekalltme 24. 1.935 giloü Hat onbeşle Baymdır beledi· 
yeef dairesinde yapılacaktır. 

4 - Mavakkat teminat mezbaha için 1281 lira 80 kum~ 

pu.r yeri için 688 lira 80 kuruştur. 
5 - Teklif mektuplarını vesılr evraka havi kapalı zarflar 

24.1.935 gGofi eaıt 12 ye kadar Bayındır belediyesine 

makbuz mokabllinde verilecektir. Bu sarf laı: 2490 
eayıh kanoooa 34 tıncft maddeel dılreılııde gGnde· 
rllebJUr. 

6 Bu elulltmede 2490 sayılı kanun hükümleri caridir. 

Daha fazlı maltımat edinmek iatlyenlerfn Bayırdır bel~· 

diye fen memurluğuna mOncaatl..,rl. 
25 1 8 15 5511 
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Asgari . ısoo Saat ömrü Olan En Parlak 
Ziyalı METALLU~1 lamhalarırıı Ter .. 

cihen Her Bayiden Arayınız. 

MEHMET TEVFiK 
Bftyftk Elektirik, Telefon ve Malzemeleri deposu 

Peştemalcılar No. 77-79 Tel. 3332 ..................................... 
Gomrok muhafaza alayı 
komisyonundan: 

satın alma 

anıl Mlkdarı Tahmini flatı Munkkat temla.t 
mlkdıra 

Tos teker 6700 kilo 39 kur;ıı 196 lira 
lamir gllmrfik mohafasa ılayı ihtiyacı fçlo açık arttırma vo 

eblltme ile yukar•d• mikdarı yazılı toz oeker ••tın ıhoacakdır. 
Arthrma "e elulltme 3 · ı · 935 peroembe gftofi saat 1' de olı· 
cakdar. lıtcklllerln mezkö.r gtınde tomlnatlarile •e tırtnımeyi 
g&rmek flzere her gOn komJsyonı mOracaatlırı. 

5456 19 23 27 

Dikili Belediyesintlen: 
Dikili · belediyesine ıh iskele otel 10 gazinoınnun 937 Hnoıl 

may111 nihayetine kadar olan icarı açık artırmaya konulmuştur. 
İlleklllerln 5.J.935 comarteıl gftntloe~ kadar boledlyey.e mGra· 
çadan-.Jlta olaaur. 28 :l6 29 1 5487 

sı Limitet V apar 

Cendell Han. Bklacl Kordon 
Tel. 2!148 

The Ellermıo Llnes 
Tabliye için beklenilen vapurlar 

•·ECYPSIAN., 15 birinci kA· 
n~nda Ll•erpool ve Snan· 
se'adan 

0 TBURSO., 25 blrlncl kA 
nunda Londra, Hail ve An· 
yeraten gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayni zamancla Lon· 
dra ve BoH için yok alacaktır. 

"ARTA,, Hamburg, Bremen 
ve Aoverslen gelip tahliyede 
huloomuotol'. 

Not Vurul tarihleri n va 
purların letmlert Oae.rloe deni· 
9lkUklerden meı'ullyet kibul 
eı1Uoın. 

Makinelerinızi 

Filimlerioiııi . 
Camlannızı 

Fot@Araf Uğıt, kart ve fotoğ• 

raf malzemenizi bisd.eQ ahnıa. Der. 
çefit amatör jtleri kabul edilir •e 
en iyi cinıten kiğıt kullainhr.J 

Atölyemizde 
Müeıeeeemizin çektiği foloğ· 

raflar, kart poetaUar Te ağraodie· 
mulan t •liyeclea mlatagni gö· 
zil1orus. 

Ueaa, gazeı. sevkli, te

miz, çabuk, . tUe it ve 
malzeme ile aj 

Hamza RDstem 

J 

nd 
SOMER 

M lla · 
Odunpa1ar No. 11 - 12~ 

Sağlam, gDzel, zarif, ucuzdur, 

oz DU AtAR 

Rahattır, ayaklarınızı vurmaz. 

ı •• 
...~ 
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llİIİll------1111------U mduğumuzdan üstün Çıktı. ______________ .. ____________ _ 
·Ucuz· Temiz ve Sıhhi Bir Gıdadır. ---s 

= Milli Bir Fabrikanın Mahsulodor .• 
~ izmirile acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticaretha· 

.1 ~ nenin siparişini kabul ediyoruz. Ankara orman çiftliği mfldflr· ~ 
--...~liiıııııılıi_.._..._ıııııiııııım_ 5 IOğtliıe mOracaaL Fazla izahat izmir'de Ege palas ve Şehir gaziJ 

V. N. öl! DOBD mOıteeiri Tllrkmenoğlu Murat Beyden alınabilir. 
Fratelli Sperco Vapur Acentası Dn•• beledıyeeınden: 

Emirler Çartun 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINlE 
0 MOREA,. ••para '80 Bel. 

kioundı gelip Anvere, Ham· 
borg n Bromen limanlarından 
bamale çakarmıotır. 

·•DELOS .. uparu 6 IOD ki· 
nana kadar Anyen, Roterdam, 
Hambarg ve Bremea lçla )Gk 
alaca"krır. 

u TINOS .. npnrn 21 ıon 
klnunda bekleniyor, 23 eon 
kwdar An•en, Rotordam, Ham· 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
"CERES.. upura 2 klnaaa11nlde Anven, Roterdam, Amı· 

terdam ft Bambarga hareket edecektir. 

"BERCULES .. npara· 9 ktaD11uHnlde beklenmekte olap 
ylklnft boealttrktaa ıonr1 Barg .. , Varnı '° Kaıteaceye hırek11t 
edecektir. 

.. UL YSSES,, qpuru ,17 kl•uau11alde ~ •11Yer1. Roteram ye 
Bambarga harelı:et edecektir. 

••BERCULES,.•aparu 23 KinunotaDiclea 25 ktnonunnlye kadar An1 
v;;.-Roterdam, A1111terdam n Hambarg limaalan için ytlk •lacaktır. 

SVENSK.A ORlENT L1NIEN 
" FERN.EBO " npura 12 klnanaualde Hamburg, Copeoha. 

gen, Dan~ılı, Gdyola, Goteburg, Oalo •e lıkıadinnya limın 
larına hareket edecektir. 

1 - DaYaa merkez Kauba· 
tının demir borularla lıale edl· 

len ea teıl11tı me•eot be de f 
ka11baya l0-15 kilometre me· 

ıafede bulanan ıu membalın• 
yeniden tetkik Ye enelemlrde 

fhtlyıca toka bal etmf yen me•· 
cat ıoların çoplt•lmaıı içlD 

mncut membılarJD clnrıad• 

yıpılıcak tıharriyıt neıiceıl ıo 
bulunduğa takdirde gene ıala· 

n mevcut membalara •eya tn· 
hlt havasana luleıl takdirinde burg "fe Hremea için ytık 

ılaeaktır . 
ARMEMENT H. SCHULDT 

BAMBURG 

11 BLALAND., mot6r6 23 kbunoıınlde 
!Copeuhagen, Dantzlg, Gdynfa, Goteburı, 
llraanlHına hareket edecektir. 

yeniden konulacak demir boru· 
Roterdım, Hambarg, lıran ferılyıt projeıl. 
Oılo n lakındlnnyıf 

"AUGUST -LEONBARDT ,, 
vapuru halen limanımızda olup 
Roterdım. Hambarg ve Annr• 
için yak almaktadır. 

1 'NOR BURG,, npora 15 IOD 

kiounda bekleniyor, Hambarg 
ve Anven'ten yftk çıkarıp 

Roterdıaı ..., Hamborg için: 
yftk alacaktır. 

EKSPORT STEAMSBlP 
CORPORATION 

uEKSMOUTO,. vapuru 16 
eon kananda bekleniyor, Ne•· 
york için ,ek alacaktır. .. 

11SMALAND., nporu 2 ~tobatta [Roterdam, Hambarg, Cope-;:
bagen, Dıntztg, t;dynia, Goteborg, Oalo n İJkındJnuya Uman C 
ları lçla yak alacaktır. 

SJıJIVICE MAR1Tbt ROUMAl.N 
Garbt Akdeniı için hor onbeo gllnde bir Mantasım Sefer 
0 ALBA JULYA., npuru 21 klaanueanide gelip 2~ kAnuo~ 

ufd;-M;i'il,-Bıreelon:- M;;;'diya .;-C~nya'" h;rt'ket edecektir. 
61PELES., Hpuru 15 tubattı gellp~ :16 1ubatta Malta, Bar 

eelon, Marellya ve Cenon'ya hareket .edecektir. 

Hamlı: İllnlardakl h1reket tarfhlertadeki değlılkllklerden acente 
mee'aUyet kabul 'etmez . 

Fula tafailAt lçla İkinci Kordonu Tahmil H Tabliye ılrketl 
blouı ukuında Fratelll Sperco acentahğını mftracaat edllmeıl 
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vapur ıarıhıertnde •ceuıemı •. · lzmir Milli Emlak Modorloğnnden: 
rica olunur., Telefon: 2004 · 2005 

hiçbir meı'ollyet kabul etmez. Milli Emltk mlld6.rlyetlode toplanan uttırma "e ekılltme 
Telflfon No. 2007 · 200R -

Doktor 

Ziya Omadi 
Kalık, Borun, &o~as 

mütahuaııı. Comadaa bat· 
ka hergdn hutalanaı 3·6 
ya kadar kabul eder. ikin· 
el Beyler ıokafa, Beyler 
hamamı kart~ No. '1 

Telefon: 3686 

!komleyonunnn · Mıllye bakanlığından gelecek emre gôre toplan· 
~m.;.-· ıktlza et;fğlodeD;;"'" b;kie'"ntıen emir h;i;~eım;dığiô"d;i 
ılmclillkMUlt-EmlAka;tıtlm hir-;Gddett-oi;;8kkata ıÇın -tehir 
eclilmlotlr. (1) 

lzmir Evkaf Modorloğonden: 
Med.:ti No. Senelik geUıi Ne•I 
TUklllk c. 266 96 Dakktn 
Etrdpep c. 4.98 · 125 « 

Bu Ud dlkktıun 81.6.936 ~gGntl.ae kadar olın klrHı arttırmaya 
fk~JDfhr. i.0.1.935 perıembe gtnl t•llm edUeeektlr. İıtl· 
yealerin o gln .. ,. 15 .. de E•bf mtldlılGACbae mtr1~~Htları. 

1 ' 10 5587 

2 - Mevcot eıkl ıo •e 1•· 
nlden bulunacak ıuların heyeti 
omuınlyeslnden elektlrlk latlb · 
ıt1llno mOıalt olup olmadığı 
hakkında ;yapılacak umumi bir 
projeyi yapmıya talip olıoların 
tekliflerflo birlikte birer mek· 
top nya bl111t 
melerl. 

mGracaat et· 

Salihli'de 

Büyük 

(8) 

Deve Güreşi .• 
Bata 60 
Ortaya 35 
Ayığa 20 

Sıllhll Gençler birliği men· 
feıtine bayramın Udncl g6· 
ntı deve gOretl tertip edil· 
mittir. Kııınıeak dnelere 
yukarıda mClklfatlın g~ate· 

rilmfo n mftklfatlar timdi· 
den tahtı temine ıhnmakla 

beraber hariçten gelecek de· 
nlerln han flcreıi nıalr 

masraf larlle becliyelerde nrf· 
lecektlr. B6tCln halk bu ho· 
Jffanh gtlrete iotlur etmek· 

tedlr. 23 25 27 SO 1 ' 


