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Bakan1ar Heyeti 
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fzmir ~iliyeti Balkı, Rey!erini ~ti ~kla Cümhuri~e~.Halk Fırkası Nam-
~l zetlerıne Vermek Suretıle Atatur e ve Onun Buyuk F rkasına Can· 
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- ikinci Müntelııbler Sec;imi. Bay Tevfik Rüşdü Aras 

Atina'ya Gitmiyor! -Izmir Viliiyetinde Seçilen (1214) ikinci l\lünte· 
hibden (1007) si Erkek ve (207) si Kadındır. 

yakında say· Bo netice hepimizin gôğOa· 
ln da cı lacak, lerlnl Junnçla kabartacak bir 
~enel ~iliyet hadisedir. Atattlrk•tıne n onun 

.,,.~.~m;,:•~c~l th,leİriloie~IJ;J.il~lıf;ırkaeına bu ka· ~ olan Tlrk 

Ttlrk kadını, 

mııtık. Dan ak .. m Karaburun· 
dan da maldmat ~elmie ve ae· 
çimin bittiği btldlrtlrnietlr. 

tımlr merkeılle kasalara ait 
Hfim U.tetl blrlnol ıahlfemlı · 
dedir. Bo liıtede g&rtUecPği 

asere hmfr •llAyetiade 1~14 
lklael mtıntebib 1eçUmlftlr. 
BanQD 207 al kıdın Te 1007 ıl 

e~kektlr. 

Çünkü Hacet Kalmadı. Bay Maksi· 
mos'la Cenevre'de Konuştu .. 

lıtaobul, 20 ( Huıuei ) -
Franea ile ltalya arasındaki 
Roma anla1Jmaeının Balkauhlar 

zavlyealnden bıiı olduğu ebem· 
mlyet dola71Blle Cenevre'de 
konsey lçtlmaına iştirak etmiş 

olan BaJkuı naıırları, arala· 
randa buıoıi tema1lar yapmıt· 

tar ve hunu miltealdb Yunan 
hariciye bakanı hay Makttmoıı 

Fransa hariciye bakanı bay 
L .. al'la uzan bir görftşmede 

bulunmuıtu. Dnn gelen babN· 

lerde Roma anlaemaaı karşı · 

ıında Türkiye ve Yunanlııtao'm 

durumunu mOetereken tetkik 

lc;ln Dıt işleri Bakanamlı Bay 

Tedlk Ra11a Aru'ın Atlna'yo 
gldecel' bUdlrlUyorcla. Arbk 
bana Ulsum kalmamııtır. ÇOnkft 
iki bakan Cenevre'de uzan 
osadıya konuımuşlardır. 

Roma 20 ( A. A ) - Mllli 
faılet federaıyonunun çıkardığı 

El aole gasete.alnde Bay Lugio 
Bucelll B. Laval'ın Romay• 
gelmeılnden önce baıhyarak 

uslqmaların lmıuından ıonra 

biten Franaa İtalya arasındaki 
ökonomlk m(loaeebetlere dair 

olan çok alAka uyındmcı ra· 

portıjını bitiriyor. 
Bu yazı Ud memleket arı· 

sıudaki dostluğun tazelenmeılle 

Bay Tnf ik: Rüıtü Araa 
gerek lt,ranea Ye gerek 1talyada 
hhısolunao nikbinliği tebaıls 
ettirmektedir. 

Bay Bucelli 19!• yıh içeri· 
sinde Franı1z Alman tiearetlnia 

pekAı olduğono göıtermekae •• 
aralarındaki ökonomik ye bil• 
ha11a ılrai mtıcadelenln bilme• 
ılnt taYılye etmektedtr • 
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Şimdi tkt111dtyata ilmi çıh· 
reıfnl nren ferdiyetçi (todi vl· 
daallte) . mektebi, yani baolıca 
baYarJlerfnl Adım lımlt, Rikar· 
do, Jın Patlıt Soy, Baetlya gibi 
lkbHI Alim n feylesofları ttı 

kil eden liberal lktı11t mekte· 

Yukarıda eaydığıaı letlhıal 

anaeırını yalnız tabiatın hege
moayaeı altına koyan Ye bundan 
dolayı ( Flzlyokrat ; Onnnını 
alan mezhebin driai olan bu 
liberal iktısad mekteblocc ferdi 
menfııt ile içtimai menfeat 
arasında bir zıddiyet değil, bl. 
itki! bir tevafuk, bir ahenk 
oldağn ldCIJa edilmekdeydl. O 
halde bertaraf etıt liman olduğu 
tçfn ortada yıpılaoak hiçbir vey 
olmımık'IAzımgelirdi. Filhakika 
ba mektep f ktısad Aleminde 
ketlf ve iddia ettiği o meıhur 
tablt kınunl•rla beroeyln tabii 
ıarette · 1 yUlge doğru, tekıtmGlı 
doğru, 11adetl beteriyeye doğru 
gltmekde olduğunu kabul eder. 
itte onun için .. Bırakınıs, yap. 
ıınlar, bırakınız geçsinler n 

geçlnlaler lalaeez falre, lal11ea 
pueer dGııturu bu mektebin 
paraluıdır. 

lktıeadf meeallde .. Devlet» 
in ro16n6 hiçe indirmek lıtl· 

yea bu m~kıeb. medeniyet Ate· 
mini usun mftddeı bir ftmld 
•e lntlur içinde beklettikten 
eonr1 ~endiei de · ftmldılzliğe 

dGtUl ve ahn~en çekildi. 
Banlırı gör.e devlet, ıocak 
dahlJI n barlcf aııayloi .mem· 
lıketl muhafaza nztrealle ma. 
kelleftl. • Bıık~ bir I~ karıı . 
mığa hık Ye eelAhlyet! yoktu. 
Bunlardan biraz dıbı mftea· 
mahaktr olanları "Ferdin ya· 
pamıyıcığı eeylerln icrası dev· 
Jete düıe~.,, Diye bir düstnr 
ortayı koyıblldHerdt. O halde 
dnlete ald olduğu mGttef ikan 
•abul e~Uen ordu Ye jandar· 
mı ~ovkUAtıodan baıka, meselA, 
bly6k n.afıa leleri de devlete 
bıralnlabllecektl. 

~'akat gOnler geçtlkce; ilim, 
fen ve onlara istinat edilen 
eaaayl ilerledlkce aaburane . 
beklenilen ahenk ve nizamı 

lctlmai yaklaşacak yerde daha 
slyade u11kl11ıyor; bütan me· 
deni Alemde kuvvetliler, zayıf. 

Jır, zenginler, _ fakirler diye 
btrlhlrlnden ayrılan 11oıf lır 

daha ziyade bırlzleılyordu. 

Diğer taraftan letlhaal aoa11· 
rının o zamana kadar en md· 

blml o1an tabiat, yani toprak, 
ılyaef lokıllblır, .bllhı11a Fran· 
H bOyftk lhtlllU ile aeılet ve 

rııhbaalyet gibi kadim aahible· 
rinin elinden alınarak cemiyete, 
yani millete mal edildikten eon 
ra ıengln ve kuvvetli sınıf ta 
merkezi ıııkletlol burjuYazide 
balda. İıtlhı•l unsurlarının be· 
gemonya•ı dı tablatten çıkarak 
11Sermaye,, ye intikal etti. Çfln· 
.ktı toprak ptır9alanmıı "Mor· 
cellemenfu ve Johl11rdan mtl · 
tenllld kunetlnt kaybetmişti. 

Yalnız (Siy) e kıymnt verea 
yokta. Erbabı meni ıatırabını 

•alatacak bir makea bulamı· 

yordu. Robert Oven, Sen Slmon, 
Slemondl, Furye, LiU Blan, 

Prodon gibi muhabbeti beıertye 
bbramanları 1ayıf tıımf taran 

Bay Kenan Yılmaz lylleomlı, 

Muallim Bay UakkıBaha'nın Sec;im Ya 1 Ya 5 Şubatta .. Müracaat- dDo vazlfeıi baııoa gelmfııir. 
Ulusevinde Verdiği Konferans ' Şehir işleri 

himayesi lAzımgeleceğlnl nafile 
yere haykırdılar. Tevzi ve Jn. 
kıeamı servet husuııuoda nafile 
yere AdllAne aüsturlir teklif 
ettiler: Robert Oven erbabı 

mesai lehine vaıil k.ıounlar 

nezdfnd eo, hillı:umet rlcalf ara· 
11odı bir hayli nly11 ve mOda
hılelerde bulunduktan ve bazı 

merhamet kırıntılarını benztyen 
kanun maddeleri v11ettlrebll· 
dikten aoora borjuv11lnlo mü· 
meullleri, yani patronlar tize. 
rinde mne88ir olmığa çalıota. 

e .. ua kendlıt, dünyaya bir (Bon 
pıtroo) ntlmuneııl vermlı olmak 
üzere bizzat patronluk da yapb. 
Çareılz kaldıktan ıonra kalbinin 
eo UAhJ bir kO~ealodeo gelen 
bir ilham ile erbabı meeaf ye 
donda ve onluı, 

- Self·help =Kendi kendlen 
muin ol, kendi kendini kurtar. 

Diye bftıb etti. 
Kılbten gelen fiklrJer 14ye· 

mut değlltıe bile, biç olmtzH, 
çok uzun ömtlr14dGJ'ler. Robert 
ÜYenln bo llbamk&r hatayı lo· 
ııaolyetln vicdanında derin ve 
geoit mıkeıler boldu. Sludf · 
kallzmde tedafQi, ıoeyıllımde 

tecnüzi, kooperatizmde sulh· 
peneraoe lhtfıaılar vQcuda ge· 
tirdi. Datdnmealnl bilen b6ttlo 
kalbler ayni heyecan Ue, ayol 
adaletelzllk bouıltm He çar· 
pıyordo. 

Sen Shnon böt6n HAbi belıi· 
r•ti ile eauayl ve erbabı HOa· 
yifn kıymetkırlni terennüm etti. 
Daha biiyGk eerelln ıAye Alt 

maeı 14zımgeleceğlnl mOtema· 
diyen ıöyledl. Oaun nazarında 
zihni ve bedeut eAyln bir fırka 
yoktu. O bluat ılyl tevklr 
ediyordu. 

Bu bftyGk mOlbemlerJn hep· 
ııfndeo ayrı ayrı baheetmekle 
h111t bir konferanaın tabam· 
mQl(l olmadığından ve berbirltıl 
ayrı birer ~ konferansrn mnzuu 
olabllecetlndcn bu bueuetı s~ı 

lerlmt daha ziyade nzatmıya · 
cağım, 

Bu deney• (Karl Marksa 
takaddOm eden Soeyıllzm dev· 
reel) denilebilir ki, bu ııaydığı · 
mız büyOk laimler, fakir ve

muztarlp ııınıf lehine çarpan 
kalblerlnln hütiln heyecanlarlle 
bağırdılar, yazd,lar, bin bir utopl 
ar.kaıııodan koıtuJar, bıyatlırmı 

hep zavallıların ıztırabını te· 
renotımle ve ona çare bulmak 
teıebbtıslerUe geçirdiler. Alının 
netice ftmit edilenden çok 
azdı. 

Şimdi beklenilen nl11m1 le· 
tlmai yerine kapltılfzm atemi 
doğurduktan ııonra eahnedeo 
liberal lktıead mektebi, mev· 
klini muhtelif ııoeyallet mekteb· 
lerlne terketmfe bulunuyordu. 
Her hıtdlıe gibi bu bidleenlo 
de bir ıkıı41Amel yıpmaııı ve 
her ake61Amel glbl bonon dı 
bir m6ntehadan cf'ıger milnte· 
haya gitmeel tabii olduğundan 

Liberal mektebinin fevkalade 
hürmet, batt4 takdis ettlgl ve 
kat'iyyen nıkıhlll tecavQı ad· 
deyledfğl oahei mÜlklyetl bu 
eoayalht melı:tebler kOlliyeo 
lnkAr ettiler 

BattA Prodoo, 
- Mftlklyet bıreızhktır. 

Diye o mrıbur formftlünCl 

ler Heyette Tetkik Ediliyor •. 
Aukara, 20 (Hoııoııf) - Memleketin birçok yerlerinde ikinci mflntehlblerio ııeçlml bltmlıtir ve 

tam bir ittifakla fırkamızın göeterml, olduğu oamzedler kazınmıştır. Fırka genel kitlbi Bay Receb 
P~ker'ln baıkanlığı altında bir heyet t.,~kktU etmlıtlr. Bu heyet, kadın, erkek ntandaılardan 

öoftmüzde1d aaylav ıeçiml için narozedlfğlnln .lı:onmaaını fetemJı fırkah vatandatlırlı diğer ntın· 

da,ların miltacaatlaranı tetkik .,decektlr. Tahmin olundağuna göre, kıdınlarım1c araeındın da ya· 
pılın mGracaatlar oldukça fazlıdır. Fakat dan de blldirdfğlm veçhfle ancak elll kadının n•mzed 
göaterllmeel ihtimali vardır. 

İntihabın 1 veya 6 ıubıtta yıpılma11 muhtemeldir. Şu hale göro ya 31 ikinci kAnun veya 
5 ıubauı Cftmhurlyet Halk fırkuı aımzedlerl anlatılmış olacaktır. Memleketin her tarafında inli· 
babıt halkımızın !IDDrlu Ye hararetli al4kaıııoı moclb olmaktadar. 

---------------------·--------.. -----------------------------

Belediye baıkanı Doktor Bay 
Behçet Uz; dfio ~emer'dekl 

temlıllk hanı ile belediye f ldın· 
hğıoı, eehtrdekl ağaç dikim it· 
lerlnl Ye beledlyenln muhtelif 
inşaatını teftie etmiştir. 

Kaymakamlar 
Torgııtlu kazası kaymakam· 

lığına Kula kaymakamı Bay Said, 
Kula kaymakamlığını hukuk 
mektebi mezunlarından Bay 
Cemal tayin edtlmlılerdir. 

8 akanlar Heyeti Toplandı.. . .. ~;:;·~;.::· .. ; .. ~·~!~:~.:::~ 
------------.. ------------- huıuıi mektublar ve hıtt4 pa· 

Yasakt 

ı k B k A d H S 
rılar konulmakta olduğu anla· 

Bayındır ı . . a anı y ın atlının 8• ıılmıştır. Bıyııııdırhk Bakanlığı 
bunı meydan verllmomeelnl bil· 

tın AlınmasıM üzakerelerini Anlattı .• _dır_nm_ı,,ı_r. ----

Makam Ankara, 20 (Uoıoai) - Bakanlar h~yetl, bug6n Baıbıkan General lamel lnönG'niln rlyaee· 

tlode uzun bir içtima yapr:nııtır. 

Bu toplınude, Bayındırhk Bahnlığı Aydın hattınso satan ehnmaeı hakkında ctreyan eden 
mftzakerelere dair izahat verdiği tahmin edilmektedir. ................. _____ _ 
Marsilya Suikastı Tetki- Anlaşma 

katının Son Safhası .. Temdid Edildi .. 
Ankara. 20 (Buıuıl) -

Yugoslavya - Macaristan Arasındaki 
ihtilaf için B. Kanye Ne Diyor? .. 

İtalya ile h6kômetlmla araııın· 
dıkl ticari anlııma mftddetJ, 
daha dokuz ay uzatılmııtır. 

Harbiye 
Budapeıte, 20 (A.A) - Mı 

car telgrllf Ajıneından: 
Macar Dıı bıkaoı Bay Kan· 

yı Cenevre'deo hareketinden 
evel Macar telgraf Ajaoaına 

beyanatta bulunarak, Cenev· 
rede elde ettiği intibadan dolayı 

memnuniyetini bildirmiş ve 
demlıtlr ki: 

- BiltO.n A vropı zf mımdır· 

ortaya atmıotı. Bu iki eketre· 
mite, hu iki münteha haddi 
araııında bir noktıl ltldıl, bir 
hak ve adalet noktaııı aranma11 
artık bir zaruret olrouıtu. işte 

o zaman (Devletclllk) hem ll· 
berat 1 ktı88d mezhebine, yıol 

klulk lktıead mektebine, hem 
de sosyalizme karşı cebhe al 
mı., bir rejim olmak Qzere mey· 
dana çıktı. Yukarıda 'arzettJğfm 

•echlle liberal lktıead mektebi 
mMrlt bir ferdlyetcl mektebdlr. 
Düstoru harekeli (Lahııez fuire, 
lalssez · pHeer) olan bu mezheb 

ferdin lktıııadi ef 'aline karıı 

de•letln mQdabılteiol kat'lyyen 
Smeneder. Soııyalfzm de tabet 

mtllkfyetfn kat'lyyen ilgasına 

taraftardır. Devletcllfk ,ise ferdt 
mllklyete hürmet etmekle bera· 
ber kuvvetlllere karıı zayıfları 
hlmayö etmek ve knneıU dev· 
!etlere kartı kendlıiol mildıfaa 
eylemek hueuaunrla hertO.rld 
mddahıleye .kendlılnl haklı 

görür. 

Mutlakıyet n ondan biraz 
farklı olan dır meerutlyet re· 
jlmlerlnde böyle hfr hakkı mü· 
dahalenln bbuHl bir irtica ile 
tavelf edlleblllrıe de kuvvetli 
bir parlAmentarlzm ve bllhaua 
demokr•sl rejimlerinde böyle 
bir letihama imkan yoktur. İıte 
bu farkı t.,aret etmek ftzere 
(Döpon Vlt) : " Devlet ancık 
1789 dan eoora başlar. u De· 
mlştl. 

- Sonu Yarın 

larının .Macar · Yugoslav lbtl· 
lıtfı hakkında her UlrlO. mOza· 

kereden çeldlmek arzusunda 
olduklarına artık hiç ıophe 

yoktur. Meır"ele hAli açık ka· 
lını bu hal barııın teeklll için 
olan lı:arııık itin tahakkukunu 
daha güçleıtlrecektlr. Bununla 
beraber ulusl1Rr derneğinin ol· 
dokça karııık: olan teknik ıfs · 

temi mea'ele'!fo olmdlden kat'f 
aurette kıpanmauna lmktn 
vermemlı n bO.yftk bir hacim 
teşkil eden· Macar tebllğatının 

IAyıkUe tetkiki lçla m4hlet 
lııtenmeel Ozerine uloıiar der· 
neğl konseyi mutavaesıt bir 
tarzı hal seçmiştir. 

Macar hftktlmetl, Cenevre 
teeebbüslerine dayanarak şim· 
diye kadar taklbettigl ltJdıl 

ıılyaeasınm takdir edUmedfğlol 
ve Yugoslavya dı bu mea'eleyl 
Avrupa ılyaııasında gittikçe 
daha ziyade kendini gösteren 

Haziranda 
Ankara'ya 
Kalkacaktır. 

latıobul 20 (Huauef) 
Harbiye mektebi hu dere tıene . 

elnl ikmal ettikten, yani hı· 

zlrandan sonra Ankara'ya nak· 
ledllecektir. 

lngiltere 
Tayyare Liman
ları Yapt1rıyor. 

1ıtınbul 20 (Huauei) - in. 
gUtere hfikdmetl, kendi 11ızt . 

alnln bazı ııahlllerlnde hl rçok 
tayyare limanları yaptırmaktadır. 

Polis Ensti· 
tOsfl Açılacak .. 

temıyflllere u7gun olarak hal Ankara, . 20 (Bueuai) - Şeb· 

arzoau olmadığını zannetmek için rimfzde bir polis enstltüııQ açıl· 
hiçbir ıebeb görmemektedir. maııı kar11rlaetmlmıştn. 

Loid Corc'nn Dedikleri 

Ne Liberalizm, Ne 
De Himayecilik .. 

·-· -Eski Başvekil işsizlik için 
Bir Çare GörOyor. 

Yalnız 

Londra 20 ( A. A ) - Loyd 
Corç dan Gal eyaletinde tekrar 
eOz alarak hu defa çlf tll.k 91. 

hiblerlle küçük çiftçiler önünde 
eöz eöylemlı ve bllhıua halkın 
büyük bir kısmının manevlya· 
bnı yavaı yavaı tahrJb ve olu· 
eun hayat kuvvetini azaltan 
iıelzllk meı'eleefuden bıhııede· 

rek İngiliz uluııunnn leıılzllRI 
wOımlu ve tednt edllm~z bir 

halden başka tOrlü telAkkl et· 
tlğlnf ve bu hale ne ıerbeet 

mtlbadelenin ne de himaye uaula 
ntln bir çare olabileceğini ıöy· 
lemlotlr. 

Bay Loyd Corc (aldeli büyftk 
bayındırlık folerlae girf,meğl 

tavelye ettikten eonra lşalzllk 
Ocretl yerine yevmiyelerin ikame 
edildiği zamanlarda olueun H· 

ho •lmak kunctlnfo aruıgnu 

Tahsisatı 

Kaldırıldı 
Ankara, 20 (Bosuet) - Mft· 

fettlılerle bıımualllmlerln ma· 
kam tıhılutı kaldmldı. 

Patrik 
Reyini 
Kullandı 
lıtınbul, 20 ( Hoıuıi ) -

İkinci müntehlp intihabatı ha· 
raretle denm etmektedir. Pıt· 

rlk de bugftn 11andık bıııu. 

gelerek reyini kullanmıohr. 

Kimlerle 
Muahede 
Yapmıyacaklar? 

Vaşlngtoo,:lOA . A -Bay Ruz· 
Yelt'ln harici leler için hoeusi 
mGeavlrl Bay Beek tarafındın 

dftoilnftlen en ziyade mflsaa· 
deye mazhar millet usulftntın 

kayıtııız ve oartsız olarak tat · 
bikf o den nzgeçtlmeelnl dOvh: 
tlcaretlnde tahdidat koyan hiçbir 
mlUetle ticaret muabedMI yı· 

pılmamaıııuı ve hüktimetf n ha· 
rlcf ticarete daimi aorette yar· 
dım etmesini istemiştir. 
~.~~~~-... ~~~~~-
ıöylemtş ve ilzerf ne dftttOğft 

takdirde 30 yaşında ~genç bir 
adamın öğreot.mlyeceğl btçbfr 
yeni le yoktur a6zlerlnl elde· 
mletlr. 

Bay Loyd Corc fabrika ame· 
lesinin toprak itlerine ahşhrıl · 
maeını teklif edecek kadar ileri 
gitmiştir. 

Kanunusani 
1935 
Kıaım 
75 

21 1935 
Gdn 

31 

Pazartesi 
Arabi 1353 Rumi 1350 

L6 Şenal 2 el KAnun 8 

Evkat Ezanf Vuatl 
G6ııeo ~,12 7,22 
Ôğle i ,15 l 2,2ıl 
İkJndt 9,45 14,55 
Akşam 12 li,09 
Yauı 1,36 18,45 
lmeak l~,28 5,37 



Heyetine 
Bir Cevab,. 

G ü ın ü ifil <dluylYlmOaro ı 
--·· ... ··•····---Futbol heyeti, İzmir ıpor 

itleri hakkında gozetelerde çı · 
kıa yazılara cevap ba1ırlamış 
'fe bunu (Yeni Aeır) gazetesine 

gôndermlo olabilir. Futbel he · 

yeti, ltlne gelen, beğendiği, sev· 

diği gazeteyi tercih edebilir. 

Buoı kimsenin diyeceği yok. 
Neteklm1 heyetin cevabını oön 
Yeni Asır'da okuyunca hiç ~aş 
Jnıdık. 

}'ot bol he yeri, Lu ceub.ın 
Anadolu) a du göoder@c) dl, eöy· 
lemeğe lüzum ) ok, tabii EütuD· 

lırımııda yer l•ulac .. klı. Spor 
it1eıinde Anadolu'nun ve Aua 

clolu'd11 ıpor yazısı yazanların 
Uh~i hiçbir davaları )OJ..tur rn 
olamaz. Her it glt.ıi, spor l§le· 

rlııln de karıılıklı ııeılh müna 

kıoılarla dOzeleceğine herkes 
deıı ılyade inandığımız içindir 

ki, futbol heyetloln cevabını, 
biraz da sevinçle neşretmiş 
olurduk. 

Futbol heyeti, her nedense 
böyle dftşQnmemio veı iti bir 

heyet ve bir gazete davası şek· 
liııe ıokırak cevabını Yeni Asır· 
da neırettlrmfotlr. Yeni Asırın da 

•por itlerinin iyi gitmediği nok· 

taaında bizim gibi düoündüğiinü 
'te hattl bunun için yazı bile 

Y•ıdığıoı bildi ğlmiz halde, fut· 
bol heyelnln cevabmı niçin yıl· 
llız bir gazeteye gönderdiğini 

düoOnmeğe bile lüzum görme· 

llllttlk. Fakat dilo akşım üzeri, 
futbol heyetinin intişar eden 

cevabının bir gün sonra gazete· 

lblıe gönderildiğini görftnce şaş· 
tık ve şu satırları yazoıağa mec· 
bur olduk. 

fı'utbol heyetinin cevabını 
ııeıretınedik, çtlnkO, bir g11e· 
lede çıkan bir yazıyı yirmldört 

•ııt sonrı neıretmek Anadolu· 

llUD yaptığı ve yapacağı itlerden 
değildir, Futbol heyetinin ceva· 

bıaı yirmldGrt saat ıonra mat· 

baınıııa getirenler, ortada bir 
Y•Dlıtlık olduğunu eöyllyerek 

öıar dilediler. Bu kadar hiiyOk 
bir d yanlıılağın k.asden yapılma· 
ığına biıl inandıracak ortada 

~çblr delil olmıdığı dft~ünü · 
l'le, futbol heyetinin ae kadar 

Y•~~' bir yol tuttuğu derhal 
••,...alır. 

f Bn 11on hidlsenin de lımlr 
butboı l~lertne eklrnerek bir 

ftkdm "Verilmesini, bu işlerle 
0P8"nların takdirine bıraka · 
JOtQa, 

•• 

Tnrk 
Yunan 
Mahkemesi 

---···---
Mayıs Sonlarında 

Izmir'e Gelecek. 
Türk • Yanan lıakrm malı · 

J.emest mayıs ırnnnna l•nrlar 
lıfitftn tlı'f':ıları r:rtlr.elendirmfş 

olacaktır. Mnlıkı-rn,.r:in i~,. lı c ş· 

lsdı~ı 926 yılır.oım ~lrnıH y r. 
kadar ] l lıln kiisnr rlavo do; 

ya-ı netk,.JıanrHrllmf~tlr. Şimdi 

malılırmrr-fn rlinflr ~O rlııvn 

kalm1~tır. Mclıkrrne rlilı" kalım 

itan ~ocyıılnrım ıH'l'I,. n"ıkr · 

lrnıHrrr.t"k fı;ln :10 fkiod kfi 
nunno EırP. v.:pr.ru Utı Jııtıın · 
lıul"ılao fzmir'r. gelecf'k T'e nynl 
gün c~ırc~za fialomında bazı 

danların şl'hrfmlzde Lıulanan 

şalıldlerinl diollyecektlr. Malı · 
keme heyeti ayni gün akşam 

(iıerl PJreye hareket edecek ve 
Atlna'da bazı şabldlcri de din· 

liyerek tekrar 1sranbul'a döne· 

cektlr. 

Liman işleri 

.. Mes'elesi 

Manisa'daki Bıı 
Güze) 

r 

l\foniea't1n Necatib ıoy mekre 

hindeki fakir çocuklı:ır, m uhitin 

hamiyetli, yardım \'e vatan se· 
ver halkı tarcfından dört se· 
nedenberl bakılmaktadır. Mek· 

tepteki talebe kurumu bu fş 

üzertndeki çalışmasından daima 
iyi nt-tlceler almaktadır. Bu 

sene d~ 65 yoksnl çocuğa bergün 

sıcak yemek verilmektedir. Bun· 

dan beşkn lıu ya\TulurıJ, kitap, 
kHl t:m, dtıfı er, dbi;w, &)akkabı 

gibl levazım ve ihtiyaçları da 

temin edilmi~tir. Bilyük göoülJQ 
Manftıa'lılarla hu değerli talebe 

kurumunun r.s~rhıl sevinçle 
karşıladık, varolsunlar. 

Yukımdakl resin.de bu yav· 

rularla mua llimlerl ve talebe 
kurumu ilyeltrl ıı;özükmektedlr. 

Memurlar Tekaütlük ------==========-------

Ve ikramiye Alamazlar Kemal.paşa Yangınında 
İstanbul liman şirketi tasftye 

heyeti muvakkat idare başkanı Kast Olmadıg~ 1 Anlaşıldı 
vazlteelnl görmekte olen Bay _ 

Fikri Ahay lstenbul'dan şehri· 
mize gelml~tir. Bay Fikri Al· 
tay'ın asıl vazifesi İzmir llman 
işleri umum müdürlüğü baş· 

müfettlşllgldir. 

Aldığımız malumata göre ts
taobul liman itleri muHkkat 
idaresinin vazifeal btrmi,rfr. 
Tasfiye muamelesi 12 Ağna· 

tosta bitecek n btltOn hesap· 

larm tHff yeslnden sonra liman 

şirketi muamele ve heHpları 
İstanbul Uman lılerl omum 
müdOrlilğftne devredilecektir. 

lzmlr'de de,•lr muamelesi bit· 

mlştlr. 

Uman işleri umum mt\dtlr· 

lüğü memurlarının tekailt maaı• 

ve ikramiye almaları hakkında 
hiçbir yaea yoktur. Bu gibi 
memurların da lnhlHr mtımar· 

lırının leıifade ettikleri hık· 
lardan istifade etmeleri için 
Maliye bakanlığınca bir kanun 
JAyihııı hazırlanmak üzere ol· 

duğu duyolmoıtur. 

2 Dükkan, 2 Ev, l KHhvehane 
Eşya Ziyanı 9000 Liradır. 

ve 

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

Geçen gün Kemalpaea kaza· 

eında çıkan bir yangın Kemal· 
ptşa'lıları büyük kork.oya dft · 
şiirmOt ve Jsmlr'den vaktinde 
Kemalpaşa'ya yetişen itfaiyenin 
fedakArhkla çalıımaeı sayeıılnde 

yangıoın genlılemeefnln öntlne 

ı~n zarar miktarı 9000 lira 
tahmin edilmektedir. Yangında 
kast bulunmadığı anlatılmııtır. 

işçi ihmale 
mi Kurban Gitti? 

geçilmişti. Bununla beraber yangın Elektirik Telleri kablo· 
çabuk bir zamanda Bay ibra· Ç k • • • 
htme alt bir evle iki diikkinı suz ve o Eskı ımış .• 

Şark halı kumpanyaeının Hal· 
kafınar'dakt pamuk lmal4ta f•h· 
rlkasıad11 maki ne dalreeinde ka· 
zao temizlerken dek.tlrlk telle· 
rioln kontakt yapmasından ce· 
reyana kapılarak ölen ltçl lttipli 

Bay Rect-h'tn ölOmO tahkikatına 
mtiddeiuuıumlllkçe devam edil· 
melı;.ıedlr. Yapılan tahkikata gö· 
re kazanın temfzlenmeıl için 
yakıhan elektlrik IAmbaeının tel· 

lerl çok eski 'e kısmen kablo· 
suzmoı. 

Difteri Bay Milat öğlllen 
Dın Karşıyaka ve Bayraklı'da Mezuniyeti bitmiş olan Ege 

ve bir kahnhaoeyl, avukat Bay 
Ahmed Holdsl'ye ait diğer bir 
evi baştan baıa ve içtndeki 

eeyalarla birlikte silip götür· 
mfiştfir. Şimdi bu ev ve dük· 

Unların yerinde birer harabe· 

den bışka bir şey yoktur. 

Kemalpaşa mfiddelomomlllğloce 

y11pılan tahkikata göre yıngıo 
uvelA Bay İbrıbf mfn kahve 
hanesinden ocakta bırakılaa 

ateşten Hbaba karşı çıkmıı, 

havanın çok rüzgArh olmasın· 

dan derhal genlıslemi~tlr. 

Bu yüzden ihmal eoretlle 
ölfime sebep olmaktan fabrika 

iki difteri vak'a1ı görOlmüı ;e mıntıkası ıootekol mMetdşi İki dükkdo, bir kahvehane 
müdilrl6ğil hakkında tahkikat 
yapılması kP.!tlrllml,tlr. 

Soyaal d d Bay Milat Ö6ülen udfesin" ve iki ev ile bunların içindeki 
yar ım mii ürlüğünce b 

11A1
1
k tedbirleri alınmııtır. bışlamı~tır. eşyaoıD yanmHından husule ge · Deniz Zabitleri 

,--.-~~~;;;;..~---------------... -•, Na~ıl Yetiştirilecek?. 
Tayyaıree Sönema~o 

e1efon: 3151 Butün T~lefon: 3151 
~ UUU gozel seçilen en güzel 200 kızın jştlrak ettığl eenenm en ıen ı Uml .. 

Roma Çılgınlıkları. 
Amerika ve Avrupa'Jılırın gözbebeAI olan bftyGk ıın'atkAr 

Eddle CANTOR tarafından çevrilen bu filim eeyircllerl 
kahkahalara gark ediyor .. 

Filimde 
Romanın nırşhur eeir pazırrları - Dillere destan olan 

noma hamamları - İmparator sarnpmn debdebe ve 

haşmeti içinde ~evrilen enılrlknlar - Aşk -

lhtlr88 - Kıskançlık - Kötülük V<' iyilik 

AYRICA 

FOX Donya Havadisleri 

S J 
Bergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 

eans ar : Perşembe : 13 - lG - 17 talebe se· 

ııaeı. Cuma : 13 ilave seansı ... 

Muvazzaf deolz zabitleri ye· 
dotlrme ve deniz zabitlerine 

yükeek iktidar ve tahell verme 

taltrnıtnameelnln 17 ncl mad· 
desi değtıtlrilmlştlr. Yeni mıd· 
de ~udur: 

"Her eene ltlıamu kadar 
makine mft14zlmf; deniz ıayya. 

Te r.ıaklne zabiti yetiştirilmek 

ürere hava sınıfına ayrılırlar. 

Bu zabitler deniz makine za 

bitlerine mahsus fOU gemi eta· 

jını bitirmezden bir ay e•el 
ayrılarak hava l!ımfı kadrosuna 

alınırlar ve han makfniet 

mcktehi birinct l!ınıfı tedrİ91. 
tıoa iştirak etmek üzere m~k · 

tebe sevkedillrler. Lava maki· 
nf' zabiti olarak deniz zabitle· 
rlnden f mtlhaa verenler huı 

makinist mektebinin ikinci ıı· 

nıfıua 11lınırlar .,, 

Bulgaristan'da 
30·40 Kişilik Göçmen 
Kafilesi Anayurda Ge· 

leceklerdir 
Hergftn Bulgariıtın'dan İı· 

laobul'a 30 40 kitilik muhacir 

kafileleri gelmektedir. Varua'da 

Türkiye'ye gelmek Qzere daha 

pek H göçmen beklemektedir. 
Banlar da yakında Tarklye'y• 
geleceklerdir. 

K.ıı dolıy11lle gelecek mu
hacirin ııkıntıya dtıımem~lerl 

için eay111ı çok göçmenlere Ylae 

verllmemeeinl hClk6metlml• Sof. 

ya elçiUğlmlıe blldlrmlıtlr. 

Ancak yazın çok muhacir ge· 
leceğl anlaşılmaktadır. 

Katil Soğancı 
Mehmed 
Hiçbir Şey Söylemi. 
yeceğim, Diyormuş. 

Geri ınuın kampanyaıını loc;l 
olarak alınmamuından hiddet· 

lenerek oetabııı bay Receb'i 

bıçakla dört yerinden yaralıya· 

rak lSlftmtlne sebebiyet vermekle 

eoçlu Babıkah soğancı Mehmed 

hakkındaki tahkikata don de 

devam edllmlotlr. Katil ıoğıncı 

Mehmed; nıtabaıı bay Recebi 

Geri tfttftn kumpanyaemdakl 

lmılAıbane ulusunda yanla· 

dıktın sonra kaçuken bekçi 

bay Ömer tar.tından dormua 

ihıar edllmle ve durmadığın· 

dan ahlan bir tabanca knreunu 

ile ayaAından yaralınmııtt. Haa· 
tanenin mevkuf fara msbııoı 

olan kHmınde teclnl edilmekte 

olan ıoğıocı .Mr.hmt>d'tn yaratı 
~eçmfş gibidir. Dün ftçQncO 

sorgu hllılml bay Haean haeta 
nede mntuf ve mahluimlara 

maheos kuma giderek ıuçlo70 

lıticv:ıh etmek latemlt, fakat k.a· 
til ilk ifadelerinde ınyledlğl 

glbt: 

- Vak'a hakkında hiçbir 
eey enylemlyeceğlm. Dr.mlotir. 

Yaraıı lyllt>ten eaçlu; düa 

gen~l baplebıneye göaderllmlttlr 

Yabancı Poıtaıu 

Roma'nın 

Paris'ten 
GörQnQşQ 

--- ··---12 Sonkinu• t.rihll Falklt•r 
Beotbahter yukarıdaki baıhklı 

yazdığı bir bat yası da df yor ki: 

.. Franıız-ltılyan görft11n•· 

lerl, hu görftşmeler" ır;irf1mlt 

ol1n hflr f ki Glllede de hlrlhi· 

rloden farklı dütılncr.ler dn· 
ğormoştor. ff attl yapılmtt olaG 
aolatm• hdtkmdı h:Jgtin ., 
t'lk tafıl lt r:lde edHmt, ohu11· 

fltna rt~lll,.n hu anrııfmU1lft f ~ 

hıtlan dra(ındald tf'likt.tı .. r i I· 
ribirfndr.n çok 11,:rndır. 

An<'ak, tın an'•§ ı•-.da 
tıınıo fıomıyiıl rpac;ık t, ili oJ. 

m:1ktaıfır: Rnnun Mrfnl"lııf, """ 
11, mıul ltı fçfnıfo hfr ar•y~ tnr. 
lanabllr.of, Franııa fi,. frılya~"'" 
Avrupıt @iyıuıtna ah ı;•ntıl 'H 

huıoıf mee'elelerde el ele H· 

rerek çalıpcakları eıaaıa. 8ta 
protokoller her f ki dnl•tl• .. 
hıklmfyetlerinde degradaa dol· 
rayı •e açıktan açı&• bir de· 

glelkllk "tlcude geılrme111ekte· 
dlr. Bu anlatmanın değert daha 

ziyade iki devletlq dıt 111•• 
dlnımlglnde mfte1tlr bir rol 
oynıyacak olıa kuneıler mee'•· 
leal Gserlndfl toplan111akıadır. 

lıte bu mt1'ele1e allAhhl•llla 

için yapılan anlııma datil ctr· 
mektedlr. .. 

• • 
Roma'da elde edilen neılc• 

hakkında hftkGm y6rDtebilmek 

için, her lki dnletla anlat•• 
yapılmazdan ôocckl daramta. 

rını ~ös öoCıne getirmek Jtana· 
dır. Laval'ln dtt bakanı oldu~o 

Dlke ıu durumdadır: Okoaomlk 

gOcl bftyilk, oeen bae1bı8 

mftıtemlekelerl ola11 bir de.let, 

zı .. blar l~riıf nde ukerf bir 
nrhk. Ve nihayet ba nrlak dı 
Parh'le boı geçinmek İılflgiai 
tıtıyan komtolarla ~entlmlt 

bulunmaktıdır. o,ı. bir daram 

ki, umulmadık ıeylerle kart1· 
lıımakt•n ClrkmClyor. Bllaklı 

karııaına çıkan 10rlakları ıO· 

kdneıle bekletiyor. Hattt •• 
glSrftımelerde de yaloıs gClc H 

h&klmlyet genltlemeal gDdllml· 
yerek entereıan olan mee'eleler 

bahıe mevsu olabiliyor. 

Franıa'nın kdndlne ,o•e•· 
meıl karıııında itin parama 
ltalya bftkt\mednln aleyhine idi. 

ltalyı'oın tatmin edtlmedJll 

herkealn blldl~I bir mea'eledlr. 
O kadar ki, her fırtat d6ttClkçe, 
İtalya Veraay'd• aldıtılmıt ol· 

du~una illa edip durmaıtar. 
Bu devlet, hiç deglımlyea k.rndl 

yıııy10 aah11ıaı ve İtalya şereftal 
ileri ıllrmek, ~kdeola dara· 

mundı kf!•dlne bakim bir yer 
hazırlamağa koyulmak hlya· 

dında idi. Fakat bu Milada d., 
gerek ılmıll Afrtka'da gerekM 

AdriyıliAln doAaıunda, İtalya, 
kar111ında Fraa .. 'yı bolmaflar. 
Bir aralık, Akdenfa hlıkkındakl 

dOtClncelerlnl ıçı~ı •ardop 
ııman, iki eıkl mO:tefik "r•· 
11ndald gerglaUlder Ç"k tebll· 
keli bir dertcflye .-um! .:ı. 
Parte'le herhangi çatışma Ro
m~'ea pek auu r.dllmrdlğladP-n 
çok gt>çm,.den Akdeolz ınyaııat1 

6erl plina atıhvcrmfetlr. 

Silah 
Kaçakçılığı 
Meıla, 20 ( A.A) _ Sı ôh 

kaçakçılığm<.: mılnl olmak !çi~ 
Am"rlka hcrJndonrlı 40 tıyyıre 
nöbetle muhafaıı bhımetlnl 
temin etmektedir. 



Yaz- 3500 Lirayı 

a ur 
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Bayan ve B ylardao nüfus M. Arif Çetlnt{)pçu, ıınbık pa• 

kiltftğüno yazdırmıı olonların saport memuru 1\1. Cemli Ça· 

kfitukten çıkardığımız soyadla· \ahkulu, Keetanepaznrı'nda tO.c· 
rım bu~üa de yazmakta devam cardan İbruhlm Çıkrıkçı .Jğlu, 
<'d iyoruz: Donanmacı mahnlleslnde 23 

A numarada Ramazan Çankcılar, 

İkinci Oamaniye mahalleslode 

34 numarada İsmail Hakkı 
Çaşio, O men oğlu lemail çı. 
llnglr, KıJcımescft maballeefnde 

517 numarada Hüseyin Çelemf, 

Mes'odl ye caddesinde 63 nu· 
mıırada Ömer ve saire Çentoğlu, 
Karşıyaka'da Mersinli cadde· 

sinde Oeman oğlu Emin Çeğen, 

Maliye beşinci daire tahsildarı 

Mehmed Çetinel, Alaybc.y m11· 

halleslnde 14 numarada Kr.ma· 
leddln Çlrik, Muradiye cedde· 

elnde 25 rı umnrada Kemal 

Çankan, Ka~ıtbane caddesinde 

Dumlopınar mektebi mual· 
llml Fııdıla Alpngut, Devlet 

demlryollarınde manevracı Bacı 

Ahmed Aueç, Gerenlf k soka 

ğmda 3 numarnda Mehmed 

Kemal Ankaya, Batçımeeçit ma· 

halle inde 56 numarada lemaU 

Hak~ı Alçı, Yüzbaşı İsmail Al· 

güney, Alsancıık'tn İlkbahar eo· 

kağında 29 numarada Ahnıed 

Fevzi Adalı, İnhlsarlardn tülfin· 
cü Moet fa Akçakır, Hasta so· 

keğmda 15 numarada Alaeddln 

Akpınar, Kızbasao sokagmda 

30 numarada Mahmud Cela· 
leddia ve aile i halkı Aksun, 134: numarada llt Uldi Çeber, 

Kılcımeecıd muhalle8inde 39 
Bumava'da demirci sokağında 
12 numarada Mehmed ve Veli numarada Haean Çarpan, Tay· 

Anar, Battarak'ta 4 numarada yare mülhakı bfrlucl mülazim 
Rasim Adu. Fadıl Çlloğlu. 

D 

Kimler Çaldı.'! _____ ,. ............... __ _ 
Bir Tane 1000 Liralık, 
l\lanisa'da Bulundu. 

Bundan bir ıy evvel Keme· 
raltanda Meserret · otelinde 

Edremlt'll tuz ve un fahrlkaeı 

sahibi Bay Rlfat'ın yeleğinin 

Jç çeblnden ;JSOO lirası çahn· 

maşta. Zabıtaca yapılan esaslı 

tahkikat neticesinde numarası 

tesblt edilmiş olan bin lira· 
hklardan birisi Manisa Oamınla 

bankası veznesinde bulunmuştu. 

Zabıta nihayet otel bırsızlığ'tn· 

dan sabıkalı Mehmed Ali ve 

Rauf nammda iki klılyt zan 
altına almıştar. Bin Urabğı; le· 

tanbnl'da birine göndermek 

maksadıte Monlea Osmanlı ban· 

kaıuua } tırdıkları anlaşılmış, 

Manim ceza h4klmlfğloce hak· 
larında tevkif kararı verllmfş. 

·tir. ikici de bugünlerde lzmlr'e 

getirilecek ve tahkikata burada 
devnm edilecektir. 

Mahut Rüşvet 
Tahkikatı. 

8 
Keçeciler'de 45 numarada 

Mehmed Ali Bllghanı, Burna· 

va'da aşağıçay mahallesinde 21 
numarada İbrahim bakcıy, Ka

rataş 9 Eyhil sokağında 51 nu· 
merada Oaman Nuri başyazıcı 

oğlu, B. Tahsin balkı, Karşı· 

yaka'da mekldı sokağında 6 
numarada .Musıafa oğlu Muııa 

bil, BurDave'da Yıkıkmlnarede 
9 numaradş .lf oğlu Receb 

Balatan, Telgraf hst bakıcısı 

le.mail bakıcı, . .Mrmleket has· 

tanesinde Ebe Naciye berman, 
Merkez po tn müvezzii Remzi 
bölükbaşı, Maliye tahell şube, 

sinde Ali Şevki begen, Aydın 
M. Sımrtepe köyünden Ahmed 

hlrcan, Aliağa mahallesinde 

ba~cller sokağında 21 numa· 

rada Ahmed Said buzcu, Yaka 
mahallesinde Yaka sokağında 

558 numarada İbrahim hars, 

Emlak ve Eytam bankası sigorta 
memuru Sadeddin bf rgenbağ, 

Kestanepazıırı'cda marangoz 

Arif bayav, Ağırceza zabıt kA· 
tlblerlnden Bfiseyin Rauf benlf, 
Liman işleri umum müdfirlü· 

ğilnde M. .Emin bayramoğlo, 

Seldtlnoğlu mehıılleslnde Basan 
hatırlı, Zabit veklll Raşfd ha· 

yandı, Toran'da Menemen c~d 
desinde 109 numarada Receb 
oğlu Lütfü bozerslnn, 9 Eyhil 
mektebi muall1mlerlnden Ayşe 

bllgiyoy, Karantina caddeQfode 

750 nomnradn Mustafa barutçu· 

oğlu, Hergama'du 4 7 nufllarada 
Mehmed Emin Başezgio. 

Hacımahmud moballeslnde 43 iddia Makamı, Esas 
numaradn l\foharıem Denizaltı, 
M. İhsan Duray, Buca'dn Salih l\IOtaleaiını Bildirdi. 

c 
Baytar binbaşı Bürhaneddin 

Cebe·Nayan, Sabri ve kardeşleri 

Cevahirci, Ba çavuş İbrahim 

Caneü, Kcmalpıı a kazasının 

Parsa kö) iinde Mehmed Sabit 
Canıvor, Uloburln'nun Çeşmel· 
kebir mahollesfnde All oğlu 

Kilmll Celayir, İkinci Yü sek 

sokağında 25 numarada İbrahim 
Cure, Ulayolda 382 numarada 

I\ ehmed Cihaoglraslan, Pazar

yerl'nde Hacıha an sokağında 

95-1 numarada Osman Cen. 
netoğlu, Donanmecı 

sinde 153 numarada 

mahalle· 

Ahmed 

Cansız, Muhesebel hoeuelye me· 

murlarındao .N4zım Culum. 

ç 
Kaymakam Cemli Çapanoğlu, 

Çine'nfn Demlrdere köyünden 

Mehmed oğlu Mehmed ÇJne, 
Çorlu'nun Geremyan k<Jyfindeo 

Raif C.orlu. belediye tanzifat 

Denizci, latatieıik müdOrlOğü Bir bahçenin kirası meı'ele· 
odacısı Mustafa DerveDt, Kızıl· sinden bay Sarac Rıza•dın rüş 

c;ullu fstasyoı:ıunda Raşid Dirik· vet almakla suçla Milli eml4k 
el, Yüzbaşı Basanağa sokağında muhaeebecfel bay Fevzi ile 
6 numarada Bahri Denizer, 
Bayraklı'da Bornava caddesfnde 

107 numarada Halil Dündar 

Artun, Kaymahm İsmail Hakkı 
Dhltçı, Mes'udlye caddesinde 

103 numarada Alt Demiranlan, 

Birinci Sakarya sokağında 26 
numarada Necib Demlrpala, 
Aydın demlryolunda baskıcı 

Mustafa Dinmez, Hlrlncl kor· 
don'da 304 numarada Ahmed 
Düren, Devlet demiryollarında 

amele Yusuf Mebmed Düzdemir, 
Nafıa mnfettlşi M. Emin DJz. 

gln, Kurnçay mahalleelndeı 

Hasan Derdi yok, Birinci miil4· 

zlm İbrahim Dlkkuya, Karan· 

tloa'da Duatepe sokağında 11 
numarada Hilmi Demirdöğen, 

Halkapınar'da tamirhanede Ne· 
şet Dorabsş, Bornava'da merkez 

sokağında 32 numarada Hasan 

D'i\nmez, Kıırşıyaka geçidinde 

İbrshlm Dal, Boetanh istasyo· 
nuuda gişe memuru Şükrü De· 
mircioğlo, Poııta memurlarından 

Mustafa Dökel, belediye binası 
altında Seyld Mehmed PJranaçl· 

oğlu, lsmetpaşa sokağında 5 
numarada Ziya Deredemlr, 

l\11rall mahalleelnde 6 numarada 

Ahmed Rif at Denhl, Posta ve 
telgraf odacısı BüseyJn nnı~nç, 
polis 271 Fuad Düzer, Birinci 

Aziziye mahallesinde 44 numa. 

rada Hüseyin Dagaşlu eoyadla· 
rını almışlardır. 

• • • 
Avukat Bsy Necmeddln Kı· 

hçoğlu eoyedını almış ve tescil 
ettirmiştir. 

• • • 
Cumaovası'nda Gemci Meh· 

med oğlu Ahmed Akyel, Veli 

oğlu İbrahim Demir, Mustafa 

oğla Hüseyin Çelik, HaUI oğlu 
Hasan Akgiio, Ahmed oğla 
Refik Akkuş, Alt oğlu Oaman 

Yılmaz, Mehme~ oğlu Durmuı 

Işık, Veli oğlu Kadri Kaya, 

Hasan oğlu Mustafa Aluk, 

Mehmcd oğlu M oetafa Afacan. 

Silah Atanlar 
Kemerde yapılan sll4h ıra· 

maeında Mehmed o~lu Bay 

Hasan, Ali oğlu bay Abdülka· 

dlr, Bekir oğlu bıy Silreyya ve 

Murad oğlu bay Raşid de bf rer 

tabanca bulunmuştur. 

muamelAt memuru bay Tevfik 
ve dosya memuru bay HOea· 

meddlo haklarındaki dçancd 
sorgu haki mlltf tahkikatı bit· 

mlştlr. 

Milddelomomlllk te dfin esas 

mütalea1ını sorgu hlkl mlfğintt 

bildirmiştir. Bunda bay Fevzi 
ve Tevf tk haklarında yap mı ya 

mecbur olmadığı şeyi yapmak 
için rftşvet almak suçundan 

Tilrk: ceza kanonunun 213 ÜD· 

cü ve bay Htısameddln hak· 

kında da resmi evrak imha et· 
mek ve ortadan kıldırmak su· 

çondıo 275 inci maddeye gön 

son tahkikatın ac;ılm88ı iıten· 

mektedlr. Mil.ddelomumlllğln 

bu mütıleaeı maznunlara bil· 

dlrflecek: ve 'tlç gOn içinde iti· 

rıza hakları olduğu tebliğ edi· 

lccektir. 

Sigorta 
Şirketleri. 

Talimatnamenin Bir 
Maddesi Değiştirildi. 

Sigorta şlrketlerinln teftiş ve 

murakabesi hakkıodıki taUmıt· 

namenin 14 QncQ maddesi Ba· 

kanlar heyetince değiştirilmiş· 

tir. Maddenin yeni şekline göre 

sigorta kıııımlarına alt tarifeler, 

talimatnameler, umumi şartlar, 

lktısad Bakanlığının sigortacı· 

hğa taalhik eilen biltün mora· 
caatlerlle uğraşmak üzere İktı· 

sad Bakanlığını iç ticaret işleri 

umum miidOrünQn reisliği ıl· 

tanda şirketler ve sigortalar md· 

dürü, tarifeler müdOrü, İktı@ad 
Bakanlığınca Ankara hukuk 

fakültesi profesörleri arasmdan 

seçilecek bir zat, mlllt Re11sd· 

rana şirketi mdmessfll ve algor· 

tacılar merkez dairesi mftmeı· 

ılllnden nıfirekkeb bir komla· 

yon teşkil edilecektir. Komis 

yon ihtiyaca göre lüzum göre· 

ceı?I yerlerd" oıkliyat tarlfele· 
rlne taalluk rden mts'elelere 

inhisar etmek üzere tali komi· 

teler teşldl ve bu komitelerin 

vazifelerini tayin edebilecektir. 

Futbol Heyeti Dün Top· 
landı,liLiklere De-

e 
vam Edilmesini Kestirdi. 

Spor merkez heyeti dan öğ· 
leden sonra Veli General KA· 
zım Dirlk'in bıtkanhğ\nda top· 
la'Dmış, lik maçlattndın çekil· 

mlş olan dört klılfttiftn cama 

giinü niçin sabaya tıkıaı çıkar· 

madıklırı mee'elesl ilzeHnde 

konuşmuştur. 

Spor işlerini dalma iyi niyetle 

halledegelmt ı olan Vali Gı-neral 
KAzım Dfrlk bu son vaziyetle 

de yakından allkadar olmuştur. 

Dıınkü toplantıda ilk müeaba· 

katarından çekilmiş olan dört 

spor kulübünün yazılı şik4yet· 

lerl olab olmadığı tetkik edil· 
mlş ve neticede hiçbir milra· 

caat bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine Vali ve merkez 

heyeti başkanı General Kbım 

Dlrik, futbol heyetini teşkil 

edenlerden lzah11t istemfş, heyet 

başkanı Altınordu'lu Bay Mus· 
tafa ir;ahet vermiştir. 

Bu izahat üzerine ve sabaya 
takım çıkarmamış olan kulüb· 

lerf n şik4yetlerl de mevcod 
bulunmamasından öttirft ilk 

maçlarına devam edilmesi onan· 
ıuıştır. 

Futbol heyeti de bu toplantı· 

dan sonra ayrıca toplanmış, 

cuma günü seremoni ile geçmft 
olan maçların hakem raporla· 

rını tedldk ve kulOblerden şİ· 

kAyet buuomadığını da gözöniln· 
de bulundurarak raporları ka· 
bol etmiştir. S11haya oyuncu 

c;ıkarmamıt olan üç kulübün 
takımlarına sıfır puvan ver· 

mlştlr. 

Futbol heyeti, önümüzdeki 
cuma gilnü yapılacak maçların 

saat ve hakemlerini de töyle 
tesblt etmiştir: 

B Takımları Arasmda; 
Saat 9 da hakem Bay Reşat 

idaresinde Türkepor • Göztepe, 
l!aat 11 de hakem Bay Ahmet 

Ôzglrgln idaresinde Altınordu

K.S. K. 
A Takımları Arasında: 

Saat 13 de hakem Bay Mas· 

tafa (Altınordu) idaresinde Tilrk· 
spor Göztepe, saat 15 de hakem 

Bay Fehmi (Altay) idaresinde 
Altınordo· K.S. K karşılaşwcaktır. 

Türkspor takımının ilklerden 

çe .. lldiğlnl ıöylly,,nler olduğu 

gibi çekllmedlğlni söylfyenler de 

vardır. 

Y urdda ikinci 
Müntehihler Seçimi .. 
Birçok Yerlerde Seçim Bitti ve Halk 

Fırkası Namzet]erj Kazandı 
~~~~~~~----ı~~~~~~~-

İetanbul 20 (Hususf) - Bu· işinin ayın yirmi dördüne ka· 

giln şehrimizde tkiocl münte· dar bitmesi beklenmektedir. 

hlbler seçimi bitti ve k4mllen Isparta'da 
fırka namzetlerinin kazandığı Isparta 19 (A.A) Yur-

göröldft. domuzun her kö~eelnde olduğa 
Ankara'da gibi kentimizde de uylav seçi· 

Ankara 20 (Hususi) - Şeb· mi işleri bhlrflmfştfr. Yerın 

rf mfzde bogOn ikinci mdnte· yapılacak olan ikinci milntehlb 

blbler seçlldUer. eeçlml için fırka teşkll4tıoca 

Erzincan'da vazifeleri bellendlrllmfo ve 

Erzincan 20 (A.A) - İkinci ıeçfm teftlt heyetince tebliğ 
müntehlb intihabatı vllAyetln edilen vazife ıahlblerl işleri 
her tarafında bugün başlı· hakkındı izahat almışlardır. 
mıştır. Kararlı~tırılan fırka namzetleri 

Manisa'da araeındı bulunan bayanlar ken· 

Manisa 20 (Bueusf) - Bu- dllerfne verilen slya11al haklı· 
g6n vlllyetln her tarafındı rından dolayı Halkevlnde bir 

ikinci miintehlb ıeçf mine baş· toplantı yaparak yeni seçim ve 
lanmıştır. Seçim ayın yirmi lokıllbımız hakkındı söylevler 

dördftnde her taraftı bitmiş söylemişlerdir. 

olacaktır. Bayındır' da 
Gireson'da Bayındır 20 (Husuet) - Ka· 

Glreeon 19 (A.A) - C. B. zamız sayln ikinci münte· 
Fırkası vllAyet, kıza ve nahiye hlb seçimi ' iki gO.nde muvaf fı· 
heyetleri yaptıkları toplantıda kıyetle bitlrllmlotlr. Halkın 
ııaylav seçimi ikinci müntehib · seçim işine gösterdltl al4ka ve 
ler için fcabeden yoklamayı rabıta bilydk ve emsalıılzdlr. 

yaparak müntehlblerl ttsbft Her taraf ta bandcı, davul ve 

etmiş ve bugOoden itibaren zurna ile tezıhürıt yapılmıştır. 

vllAyete bağlı bOUln köy ve Kadınların reye iştirak: nlebetl 
kazalardı ikinci mQntehlb se· ydzde 77, erkekleıln yaıde 

çimi başlamıotır. 8~ tör. Soğukların fazlalığına 

Amaeya'da rağmen k:adınlar kafile klflle 

Amaeya 19 (A.A) - Bugün reylerini kullanmak için son 

bıılıyan ikinci mGntehlb ııeçi· gayretlerini 11rfetmlolerdlr. 

mi parşemhe gdntl bitecektir. Bflha888 köylerimiz kadınları 

Sameun'da reylerini kullınıbllmek için 

Samsun 19 (A.A) - VllA· h ve güclerlnl terketmiıler, 
yetin her tanfında yoklamaları davul ve zoroalarla sandık 
biten ikinci münteblb ıeçlmine başına koşmuşlardır. 
devam edilmektedir. Lıdlkle Hava mft14yfm olııydı yu· 

Samsun köylcrfoiu seçimi hh· karıda yazdıgım nlebetlerln 

mlştlr. Merkezin ııeçlmfne de ydzde doksan bet olacağı ıftp· 

yann bı§lauıcıktır. Seçim heelıdl. Blrtek rey barice n· 

GôrQşler 

Sezişler. 
~ : &sacı K. K. Ak.tat 

Martkedisi!?. 
Mart'tı tabiat kedilerin ka· 

nına aşk ve hararet nrlyor. 

Cinsiyet hlelerlle döl yetlottr· 

mek gayretine döşüyorlar. Htr 
ııeden ise bu 1ş bogiinl,.rHe 

beni - Tabir caiz lee - dalt· 

lete d6tiirdü. Ôtedenberl ke31· 

lerln Mart'ta böyle huıuelyel 
almaları Alem olmuştur. Der 
naınlea buıene boıene ba lşlo 

pek erken başladığını tıbtd 
oluyorum. İkinci kAnun ile 

935 senesini karşıladık:, bfzfdl 

yaramaz kedi de azdı, dab• 

Mart'a iki ay varken bahçeler· 
de, damlardı, çardaklarda mı· 

yavlıyın, mırlıyao, knga çıka· 

ran kediler görfıyorom .. 

Martkedlsl denlldlglne göre 
kedllerln atk ve hararet uman· 

tarı Mart'ta olduğa teıblt edil· 

mlş, şimdi ise böyle iki ıy ance· 

den işe başlamak, bizim kedi· 
lerlo kendi iti değil!. Tıblıt 

acaba h&dlaat ve nkayll bira• 

önemi çekiyor (dersiniz? Vakıt• 
sız, zamansız, lcıbtız blrşey ·ol· 

madığına göre, galiba tabfatn· 

da bir dnrfm ( İnltıllb ) ftl'ı 
İkfnclk4oon kedilerin azgınbk 
deni olduğana göre galiba Miri 

gdneşine bayılmış teklrlerlD 

yumuk yumuk yavrularına me· 
me ver:llklerlni g~receğlı. 

Tabiat blle fnkılAb yapıyor. 

Hayat, hareket n degtolkltk 
değil mi? 

Borsa 
•• •• • 

Borsada ddnkG Gzdm •• ... 

hlre satışlan aşağıdaki tekil· 

dedir. 

0.zflm Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

134 Mdskl. lnhl. 9 75 11 50 

incir Satışları 
Ç. Alacı K. S. K.. S. 
73 İncir olrketl 11 13 

Zahire Satışlan 
Ç. CJnsl K. S. 

3679 Buidıy ~ 25 
14:2 Arpa 4r 75 
ıoo Nohut 4 75 

20 B· P•mak 56 
100 Pa çekirdek 2 65 
4:68 Palamut 200 

K. S. 
4 ,6 
4: '15 
4ı 76 

56 
2 66 

895 

Adayı Tesellüm 
Edecek .. 

Loe Anjeloı 20 (A.A) 
fandırk k.r11vHöıil Panama ka· 
nalının 1300 mil garbında 

Klfpperton •eyıhod Paııyo11 

aduı lemi verilen adayı l't!ımeD 

tesellftm etmel için pazartetl 

gftntl hareket edecektir. 

rtlmemek ftzere söz b1rltgl ile 

fırka nımzedlerl aeçilml~tlr. 

Soma'da 
Soma 20 (Baeaıi) - İkinci 

mcmtelılb .., ...... e bagln ltaı· 

laHllfbr. Mastka He .eıyı 

dblıilll• ttlwı ftYlıeil•i n•n· 
mak lolo Mndik biati••• bı· 
... rmdır. Akta- kmr blla· 

nıt.a reyMln •1111 blnl 1bk 

«~"*· 
S.IDMln, i9 t(A.A) - "' S.m· 

RD bdıalen .-,.ı bir RnlD 

yapmak 'itin ilin Bilk~.-ade 
bir toplantı yaptıhtr. 'Ve arala· 

nnda 40 ktılUk bir metkez 

heyeti ıeçtller. Ba heyet kara· 
mu kanaat .,elde tokmak ve 

çabttırmık için bir idare ko· 

mlteel ~ktfr. 
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Namus Uğrunda 
Foça'da ikinci Müntel1ibler MAHKE~IELERDE: 

Foça .Belediyesi Yeni 
Eserler Meydana Getirdi 

KayaditiinmIKi Yaralama 
Ye Soygun Hadisesi .• Y --108...r ilan: Arnold Gelopen - - 21 Kı'inunuaaoi 935 

- M. Alon Dlkson mosu· 
noz?. maalesef müşerref ol· 
nıamıttım. Fakat buyurunuz 
efendim. 

Benimle beraber Delya da 
cereyan eden bu muhavereye 

kolık kabartmıı dinliyordu. 

Ayni dakikada Alon Dfkson 

içeri girdi. Mlrala,r yükl!ek 
ıeııle: 

Del ya ııtze polis haf iyesi 
M. Alon Dlkson'o takdim 
etmekllğl me mfis&ade ediniz. 

Dedi. Dik.son prenseefo öpill· 
lllek için uzattığı narin elini 

totmık için ilerlerken ancak 

benim hissedebileceğim ıekflde 
Y•n bir nazarla beni ıüzdü. 

Preosesln önilnde biran lğlldi, 
ıonra geri çekildi. Bu sırada 

llllralay da Attar'• bazı emirler 
•eriyordu. Attar tekrar gözden 
lıayboJdu. 

Dlkııon ışlmdl salonun orta· 

••nda dormuıtu. Miralaya: 

- Sizinle görQşmek letl· 
Y~l'UID. 

Dedi. Mlralıy ayol soğuk 
etlı ile: 

- Etnrlnlz11 Amadeyim. 
Diye ceveb verdi ve hemen 

llhe etti: 

- EmlrlerJblzln icrası kabil 
lee ... 

- Zataillnlz haemetmeab 
kral hazretlerinin ordusuna 

llensub yaksek 'rütbeli hlr 

lahltelnlz. Sizden sorgularıma 
b.lr asker gibi cevab vermenizi 

~ıcı edeceğim. Zabıta tarafın· 
an ılddetle aranılan Tramp 

0•nıındı bir ıened evinizde 
IDfdfr? 

- 'Evimde bulouan kimse· 
ler hakkında herhangi bir 

ıahaı hesab vermek mecburi· 

Yetinde olmadığımı nazarı dik· 
1tıt1nfıe korum. 

- Şahıstan eahı!a fark var· 
dır zannederim Mevzuobıhl• d . 
~ anı hakkında tevkif mftzek· 

ereef çıkarılmıştır. 

- OlabUlr .. 

- Ben bu adamın sizin 
etlnlıde oldu~ondın eminim. 

- Madem ki emln11lnlı, nl · 
çln a... 

uır ae bina eorgu soruyor· 
•tıııoı? 

Gazuman önünde ııcereyan 
edeıı 

glırftıme miralayın bfr 
•dılb blle rlcat etmlyeceğlni 
gô9terlyordu. Fakat kanona 

le knnete karıı iradesinin 

'tle ehemmiyeti olabilirdi. 

- Bu tarzda hareket et· 
:eltl6 hataya d6şüyorsunuz. 

n tarzı harek'etlnlzle Tromp 
ha\kınaa mevcud suç delillerini 
k'e1tdlnlıe teımil etmit olu · 
Yotmbua, 

- IJu lhtınnızı teşe'kk:nr 
•dertm. yalınız ben ae sbe 

ANADOLU -Günlük Siyasal Gazete ....___ . 
Sahip ve Daşyazganı 

liaydar ROodil ôKTEM 
llnıunıf ne~riyat ve yazı i~Jeri 

1-lüdürü: Kemal Tnlıit KARACA 

İdarebane&i: ·--
İı:ırıir ikinci Beyler sokağı 

C. Halk }'ırkası binası içinde 
'l'elgraf: 1zmir .. A ' ADOLU 

'telefon: 2776 .. Po ta kutusu 405 

ABONE ŞERA1'f1: 
lıllıtı 1200, Altı aylığı 700, Üç 
\' aylığı 500 kuruetur. 
.ı,.bcı memleketler için senelik 

•bone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruştur. 

~ıgeçnıio ndshalar 25 kuruştur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASJLMIŞTJR 

şurasını eöyliyeylm lr.I, bana 
karşı böyle bir dil kullanacak 

yegine adını ancak kral haz· 

retleridir. Bu tarzda bir dil 
kollanmak tç\n kral hazretleri· 

nfo emri mahsusunu hAmll 

misiniz? 
Dikson müteeuir olmadan 

cevab verdi: 
- Kral ile kanon aratunda 

hiçbir fark yoktur. Hakkınızda 

zabıta kuvveti istimal etmeme 

beni lcbrr etmeyiniz. 
- Hakkımda istediğiniz kov· 

vetl kullanmMkta serbestsiniz. 
Evvt:lce 11öylemtş olduğum söz· 
lere ek.Hyebilecek baıka sözüm 

yoktur. Foça'da )Cni inşa edilmekte o1aıı rılııım .. 

~~~~~~~-..... ~~~~~~~ 
Bıyıkları Benzemiş Amma, Ayak 

izleri Uymamış! .. 
~~~~~~-ı-~~~~-..~-

Bu rnava 'oı n Kı'Ydtbl köyO köyftne •• dığını, ıoför Bıy 
yakınından otomobili ite geçen lsmaU'ln lôylüler arasında koca 

Akbtear'h ıöfor Bay lımall'l Mnuafa'yı bıyıklarından teeblı 
ve arkadaşı Bay Memduh'n rttfglnl, fakat ayak hterlnha 
yaralamak n fsmall'Jn yfrml hu adamın 11yak izlerine uy· 

lirasını gaebeU:ot>kle ıu~Jn Ka· madığıoı bllllfTfyordu. 
yadibl köyO mnbtar nktli Ko· ldctla maltamıaı işgal eöe.a 

ca Mo~tafa'oın duroetnal!ınu mGddclumnttıi manini Biy 
diln ağırceıada de•am edllmiŞtlr. Fatirf; ld8tasını ıerdetmek tçla 

Snçlu evıolce Maofaa jand1r· dava doıyaıının k:eüdfıfne "9· 

ma bölfiğflode bulnnurken ıfm· rllmeılnl lıtemlı ve mab;.emece 

dJ Bursa'da SftlOkl6 karakol bu dilek onantıırak dnraom• 
kumandanı olan Şftkril onbaııyı başka :ıgnııe bıralulmlfhr. 

Bunun üzerine kıea bir 

seısrıizllk b&sıl oldu. Dlkson'un 

rfcıt edeceğini 1anıyorken mu· 
hınere daha şiddetll bir şekilde 

baılıdı: 
- Demek eon sözüı; üz 

budur. 
- Evet efendim. Son eözDm 

budur. 
- Fakat hunun davet ede· 

bileceği mes'ullyetl takdir edl· 
yor musunuz? 

Foça (Huıınsi) Belediye, cüm· 

hurlyet meydanı ittihaz edilen 

1500 metre morabbaındakl ara· 
zlyi doldurmuş ve burada 150 

metre uzunluğunda bir rıhtım 
yapmıştır. Ayni yerin bir kö 

eeslne de Atatürk' tın heykdl 
ile cümhurlyet 4bideııl dikil· 

mi~tir. Belediye çocukları dft. 

şünerek çocuk salıncakları •e 
r~lence ve saf ti temin etmiştir. 

Hasan finlü, Uıyao Hatice, 

Ba~araeı rıahiy~einden mütekuld 

binbaşı Bay Sırrı; kaıa ıahrinı 

Utlbl Bay Hamdi, Kozbeyli 

köyünden defterdar 'Bay Vehbi 
refikası Bayan Rukiye, B11y 

Hadim, Geron kl>yilndeo Bıy 
Mehmed Tevfik refikası Bayan 

Lfitf iye Coekoo, yeni klıf den 

Bay Soleyman, İlpınardan Bay 
Mebmed .. 

mndafaa ııhıaı g~atermiı n Menemen Po~ta Hare
lfadeıınin ahnmaaını istemişti. 

Şiikrii onbaeıuın ıııthıahe ıu· eindeki ihtilas Davası. 
tetile ıldırılmıı olın lfıdeııf Meneilıen pu. •e &.lpaf 

dünkü duroemıda okuamoıtor. m6dtıra Haıim oğlu bay S.b· 

Şftkrn onbaeı ffadeılnde rf'nln lhtlllı ıuretlle 1 ioo ll· 
vak'anın Manlaı'ya bildirildiği rayı zimmetine geçirmek ıocon· 

eaatte derhal hldfse mahalllne dan ağırceaadı doruımauua 
gittiğini ve İzmir jandarma dtıo denm e[iilecektl. Zimmete 

bölük kumandanını orada t ah· ait huablerın tt:t~fklne memur 
klkat yaparken . bulduğunu, edilen Menemen ceza lilklml 

vak'a yerJode görtileo tzltırl dan dosy•uında buluaın tiaı ----
Miralay Broke omuzlarını 

silkti: 

KOçük deniz Umanı mevki· 
inde İi!metpaşa mahallesinde de 

15 hayvan su alabilecek gdzel 
bir çeşme yapılmış ve bu çeş · 

meye (İsmet 1nönü) adı veril· 
mlştlr. 

Bera et takib ıettlklerlni Ye izlerin unkı ıhbımiıtl. 1İ:\ltitl(lun bl· 

- Ben bunda mes'uliyet 
931 932 yıllarına aid yol 

nrgtsl makbuzu Oz.erlnde 11h· 

Çamdlbl köyft ile Kayadlbl tirllmediğl anlatılmır"•e durot· 

Bavraklı'da 
" Işıklar Arıza Geçirdi 

ma .. ıyın 27 inci ıcıntlae ha· 
r\lutmııtır. 

·Mahkt\miyet 

dw vet edebilecek bir nokta 

göremiyorum. Size vazf fenfzi 

ifa edebilmeniz için evimin 

kıpısını açtım. 

yorsunnz? 

Daha ne isti· 

- Demek evinizde araştır· 

ma yapmama möeaade ediyor· 
sunoz. Maawafih bu araştır· 

maya mini olmak için Tramp'ı 
teslim ediniz, mes'ele olsun 

bitsin .. 
- Sonu var -

İkinci mfintehlbler seçlmJ 

bitmiş ve müuef ikan C. H. F. 
nıtmzedlerl kazanmıotır. Kaza 
merkezinden Bayan Celile, Ba· 

yan Aydemir kaymakam Bay 

Budalı.ul, belediye başkanı Ra· 

şld Gürler, Yeni 'Foça nahiye· 

aloden köy muhtarı Bay Sü· 
leyman, Bay koç Mustafa, Bay 

teklrlık yapmak Ye 933 yıh 
için de makbuza ıhı Ura ilive 
etmekle suçlu Mebmed oğlu 

Bay Boseyin'in •ğırcezada de· 
vam etmekte olan duro•ması 

bitmiştir. 

Duruşma sonunda maınunon 

okuyup yazmak bilmediği n 
ıuço lşledi~lne dair delil de 

elde edilmediğinden ·benetlae 
karar verilmlttlr. 

Eveltl akpm Bayrlklı'da 

genel elektlrlk lAmbaları bir 

saat kadar söoilk kalmııtır. 

Bunun bir elektirik 'dirt'ğlbe 

otomofül çırpmaıı ile 'ıisfalya· 

DID yanmaeı yOzftnHen m!rt 
geıatgi anlaıılmıı ve aefılf111ar 
yenilenerek ııık temin •dil· 
oüoıir. 

859 Urafı ıCJi mnmcıt ._ 

U47 lirayı da lhtilAt ıuretlle 

ılmmetlne geçfrme~e euçlu 

rMeneınn ' Chnl alititiian bay 

Hılil'ln naktı 11&erlne ~· 
'!ada ae .. m eC:IHeo I dUTll'fbi .. l 

iietice&eumiıdr. Bay Ham bfft 
eeae, bobJr ay, lteı ~ ill•r 
h-,,.e m. .. tnım •lttiiiştlr. 
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lıdlvac etmek, - 1. artmak, 

2. çofalmka, 3. koşulmak. 
1zhar, (etmelri), - 1. açığa 

varmak, 2. aylamak, 3. belglrt· 
mek, 4. belgürtmek, 5. belirt· 

mek, 6. belli etmek, 7. bilgirt· 

mek, 8. görünaftrmek, 9. g~ster· 

mek, 10. ortaya çıkarm•k, ortaya 

koymak. 
İzharı aczetmek, - calırmak. 
izharı teesı;Qr etmek, - uvon· 

İzn (izin), - 1. bar, 2. bo· 
ıuğ, 3. eren, 4. yol açma (milBa· 

ade man.) 5, yol verme. 
lzrar (etmek), - 1. talk:amak, 

2. tanamak, 3. yakmak (ı,;ok za 
rar vermek, harab etmek, mah· 

vetmek man.) 
İzzet, - 1. değer, değer ver· 

me, 2. erk, irk (kuvvet, kudret 

man.) 3. yücelik, yftceltme, 4. 

yükseklik, yükeeltme. 
izzeti nefse dokunmak, - J. 

kanı dokunmak 2. kına gitmek. 

J 
jale, _ ~ıhn, 2. çiğ, 3. çl· 

len ti. 
jaııdarır:ıa, - kır ağaııı. 
jenk, _ ı. kir, 2. pıe. 

jengAr, - göztaşı. 

jurnal (etmek), yonamak 

(npporteur man.) 
jurna 1, (yevmiye defteri man.) 

- ı. bitik, 2. gtınlük bltf k, 

gandelik bitik. 

K 
Kabahat _ ı. ağman, 2. kötü 

11, 3. oyat, (ayıp, kusur man.) 4. 

euç, 5 . yağır, yanır, 6. yakışıksız, 

1. yakı~maz, tş .(günah man.) 

Tftrk,e ' Karşılıklar 

Kabahat işlemek - 1. 11ftrçmek, 
2. yanılmak. 

Kabahatli - 1. kötil, 2. euçlo, 

3. euyluğ. 
K:abih - 1. çirkin, 2. görkdı, 

körketız, 3. k3tD, 4. yakıııkaız, 

5. yara,ıkaız. 

Kabil - 1. kılarhk, 

bilir. 
Kabili eki - Yenir. 

2. ola· 

Kabili icra - yapılabtur. 

'K'.ablll inhina - l. hftklevcen, 
2. eğlUp bükülür, 3. enllcck. 

Kıblll istifa, .ltabill tahsil -

ahnabilir. 
Kabın izale - ortadan 'kaldı· 

rıtabUir. 

Kabili itiraz - söz götftrmez. 
Kabili eft\na - otnrulabllir. 

Kabili tahammül - çekilir. 

Kabili takallfts - yamulgan. 
Kabfli tamir, kal:llll tashih 

dazehllebllir. 
Kabil - 1. eoy, 2. tftrl6. 
Kabilinden - 1. benzer, 2. 

gibi, 3. kıhkh, 4. eoyundao. 
Kabile - 1. aymak, 2. boy, 

:3. el, U, 4. mk, 5. kftren, 6. 
oba, 7. omığ, omak, 8. &ymak, 
9. uğuş, uluş. 10. ulus, l. nruğ, 
orak. 

Kabile halkı - ocağ. 

K!.hlle teıkllltı - ok. 
Kabile, - ı. anacı karı, 2. 

anaçı, 3. çay ana, 4. ebe, 5. iki· 

Ukçl. 
Kablllyet, - 1. cipteşllk, 2. 

eongun, 3. eöl (hüner mar1fet 

man) 4. sungun 5. yöntem. 

Kabflfyetll, - 1. erdemli (hd· 
oerll aan'ıtkAr mau.) 2. eli nz, 

3. kahı, 4. danlma. 
11tıp etmek, - 1. dftılank, 

2. kalrimak, S. rp•Yt•mak, 4. ten
lemek. 

İtfa (etmek) - 1 baıhrm k, 2. 

ı3n84iiiiek, 3. ı3ytlnlltırmek, 4. 
uçormik. 

"İtmf ~etmek) - ı. armağan 
nrmek,"llrmagan 'adnmak, 2. U4l• 

m\lk (umomi olnak tnaım man) 

hhnı 'inmek - ı. qığlımak, 
2. euç atmak, :~ . ıuçl111mak. 

İtibar, - . değer, dtğer ver· 
me, 2. gOven, gilvenç, :ı. lmau, 

inanç, 4. onur, 5. ölçü (tahmin 

mao·) 6. nn (riyaset mın.) 7. 
eanama 8. saygı, 9. ıürilm, 'l(). 
yalnn ~keniII mın.) 

İtibar etmek, - 1. değer Yer. 

mek, 2. güvenmek:. 3. inanmak, 
4. 'ipi.emek, 5. 'laymık. 6. tutniak 

İtibardan dfteftrmek _ ı. ahl· 

mak, 2. dtıımek, 3. tdlemek. 

hlbar sahibi, - ı. lnamlı em· 
niyet kHaDmJf man ) . 2, ılJz erf, 
3. ıözft geçer. 

İtlbarıız, - geçmez, ıôzft geç· 
mez. 

İtidal, - 1. ôran 2. ftlçG, 3. 
yan.ılık, 4. yön. 

İtidal aahibl, - 1. onnlı, 2. 
ıoğuk kanlı, 3. yanı. 

ltidalslz. - 1. enik, 2. ôlÇtleftz 

htkAf, - 1. çeltlllp kanıma· 
mı, 2. el çekme, el "tek çekme, 

3. kip111ma, bpatt•p ki11Da, ~. 
ıu~a (darrlırak ltltıf) 

ltlbt, - l. *llanmı, 2. inen 
3. lnanf;, 4. lnanmı. 

tttaı, - l, -.şınmı 2. oy\ihna 
3. yenme, i. ylrtm. 

ıs~ 

lttiht 4hme'k - 81. -aiiiilik, 2. 
iııanttnk, 

İtikat ile mıaa · nrtnek, -
yôniilıik. 

İttt=i1lı 'bı la .. -çfhtk ıaıİtlar. 
114 - 1. IPI•, 2. Mile, 8. 

e9itme, 'fntme, 4. · f"tltme, 5. 

ynmı çıkma 6. ~•••, yt· 
ccı'leme, "1. ')'~mime. 

tıfll( 'etbiek, - ı. Vfı, t. 
birlik, 3. IÖJ bfttfgl, 4. yan.JI ... 

itilaf etm k, ._ ı. •nlı-k, 
2. ~dWfnıar, a. •g.omak ~ 
Mdeşdak1' 5. bblaımak 6. g~ 
me, ~6oClp l koaufma, 7. ctıdilqo 
nıek S. ı'uudanalc, 9 . .Rtı~ 
10. oyu~mak, 11. o3la~mak. 

htmıd - 1. ıg&.nın, 2. ıiaak, 
3. inam, 4. dnanıhr, .5. IAD, ·6. 

• iaoç, 7. umuaç. 

İtlmad etmek, - l. 1rkala.01ak 

2. Wlhığlamak, 3. -,.aamak,• "
gannme't, S. ftmn-k. 

İtimada faf'ID, - t1. ianç, 2. 
lnançbk . 

İtiu, - 1. den, 2. l'..zea, 
özenme. 

İtina etmek, - ı. va~lı:. 
2. CJeter ,.ermek, 3. den~ek, 

4. emenmek, 5. kınnfıln'lk, 6. 
ötenme"k, 8. enlp m'lttirek, 7. 
1alnnınk, 8. ltıttlne diiştwek. 

frinı He, - l. 6ıeneiek, 2. 
öıenle, 3. ynıoc;acık. 

İtinalı, - 1. denlf, denlu, 2. 
btrlı, 3 bı (meharetli nnn.) 

ltibaıız, - ı. ll)rı, 2. teteme 

İtlrif, (etmek) ı. \liı\ıe 
aöylımtımek,t 2. hillamek {~dibe 
blı ıuçu tanımak, bir ıuç~ '16'1· 
teealr olmık man.) 3. 'tiötoamik, 



Telgr3flar: 
Balkan Antan.tı Mümessilleri 

-------------
Roma Anlaşmasına Karşı 

Tedbirler Alıyorlar .. 
Cenevre, 20 (A.A) - Balkan antantı mümeutllerl memleket· 

·terinin Avusturya'nıo ietiklftll ve orta Anupa memleketlerinin 
iç l!!lerfne müdahale edflmemeııi hakkında Roma'da taaanur 
edilen antanta iştirakleri ihtimalini mftzakere etmişlerdir. 

Hiçbir şeye karar verHmlt olmamakla '. beraber bu antanta lı· 

tlrak etmeltrl için Romı'da hlmlerl bllhaeea ıikredilmemit olan 
memleketlerin de benzer emniyet bağları ibdaı etmek htedlkleri 
söylenebilir. 

Bulgar 
Başbakanının 

Beyanatı 
Sofya, 20 (A.A) - Başbakan 

Gorgiyef Bulgar ajaoeına şu 

beyanatta bulunmuştur: 

- Yeni bir m6kellefiyd 
kabul edemeyiz. Çonka taah· 
hOtlerimlzden dönmek il'teml· 
yoruz. Ulaılar derne~inln 

kararı malt durum hakkındaki 
çok fa1la nikbin takdiri dola· 
y11Ue Bolgaristını tatmin ede· 
memektedir. 

Buğday Suiistimali Tahkikatı Posta 

Ankara Ziraat Bankasın- Tayyaresi .. 
İstreı, 20 (A.A) - Franaa· 

da Tahkikat Y !ipılmıyor Ceoub Amerlkası poıta ırtlba· 
• • tını yapacak olan Joeef Leh· 

Ankara, 20 (Buııuııf) - Buğday işinde yapılan ıoilltimale ald rJx tayyaresi mdsald neticeler 
ilk tahkikat evrakı bugün banka merkezine gı,lmlşılr. Kat'i netice ttcrftbeler yapmıştır. Yann veya 
ileride alınacaktır. Bo ıullstlmale ald Ankara ZirHt Bankaıııoda Salı gftoO. hareket etmeıl lhti· 

mali olan vardır. 
tahkikat yapıldığı h beri doğru değildir. Genel merkezin hoğday 
iılndekl hizmetinin takdirle karşılanncak netice alacağı ümid 
edilmektedir· -
Soğuk, insan ve hayvan

larda telefat yaptı .. 
·-·-· Mahsuller Mahvoldu. Kuşlar Da 

Soğuktan DüşOp ölmektedir .. 
Nevyork, 20 (A.A) - Bfttdn 

Amerika'da şiddetli bir kar 
fırtınası hüküm ııftrmektedlr. 

larlD ve demfryollarının mah· 
ıur olduğu btldtrlllyor. En 
tlddetll ıoğuklar Seatle Ue Ko· 

lorado havallıılnde kaydolun· 
maıtor. 

Kardeşlere Yardım. 
Bafra20,A.A)- Halkevi ıoy11l 

komiteıi Bolgarietan'daa gelen 
muhacirlere yardım olmak 
üzere iki m'lilamere hazırla · 

mııtır. 

~---------~----~ 
görftlmemiş bir ıoğak dalgası 

ılmıll ıarldye dGıen mıntıka· 

dan ıayuı yGllere uran bir 

çok kurban nrdlrmfıtlr. Mah· 
ıul tımamile mıhTolmuştur. 

Binlerce ehli haynn Te kuş 
ölm6şt0r. Zarar bir kaç milyon 
fıterltng liraaı tahmin edil· 
mektedlr. 

Saylavlık 
için Müracaatler .. 

Ankara, 20 (Buıuat) - Şim· 

diye kadar aaylnlık için C. H. 
F. c•nel kAtlbllğlne lklblndeo 
fazla mdracaat olmuttur. 

Bu defakl sayln ıeçlminde 

ııeksen 111yln fazla ıeçllecektlr. 

Gümrük Muha-
faza Tayyaresi. 

Ankara 20 (A.A) - GOm· 
rOk muhafaaa teşkilAtınlD aatın 

alacığı tayyare tçln teşkilAt 

menııublırı tarafmdan beı:ı ay 
lçlode toplanan yedibf n lira 
muhafaza umum kumandanlı · 

ğlDCa TOrk tayyare cemiyeti 
umumt merkez veznealne te&· 

Hm edilmiştir. 

Almanya'da 
istikraz 
Tasavvuru. 

Berlln, 20 (A.A) - Havas 
Ajanıından: 

Dönen ıayialara göre, bay 
Şaht bir kıımı mecburi olmak 
azere dahllf plya1&da bir mil· 
yaıhk bir letlkraz çıkarmak ta· 
ınvarundadır. 

Katil l(im Miş? 
Flemlngton 20 (A.A) - Ra· 

uptmaoın avukatı fidye talebi 
hakkındaki k4ğıdlerm Bantp · 
man tarafından yezılmamıt ol· 
doğunu iıbat edecek yazı eke· 
perlerl göııtereceğlnl n katllfn 
Fft olduğunu lıbata çahtıcağını 
blldirmlttlr. 

KftlUlr Bakanı Tef lifte. 
Edirne 20 (A.A) - Kdltftr 

bakanı Abidin Ôzmeo Useyl 
\'e Ukmekteblerl teftiş etmlı, 

Kışlada Müs. ~lev. sabn alına komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

İzmir Kışla M iletahkem mevki eatın alma komisyonundan: 

İzmir Mıt. mv.nyo lbtlyıcı için 116 ton ue marka ıflper 
çlmentoeo açık ekefltme ıoretlle ıabn ıhnacaktır. İhale· 

et 2. ıubat. 935 comaıteel gOnG ıaaı onbeştedir. Muhammen 
bedeli 417 6 liradır. Beher ton çimentonun tahmin edilen bedeli 
otozaltı liradır. Teminatı muvakkıte akçesi ilçyOz onO.ç buçuk 
liradır. Talipler ı:ıartnameıılui hergün kışlada Met. mv. 111t•D 
almı komisyonunda göreblllrler. İeteldller 2490 eayılı arttırma 
ve ı:kııiJtme 1'anoounun ikinci maddesinde yazılı veıikalnla bir· 
ilkte ihale gQnd kıtlada Met. mv. aatan alma komisyonuna mft· 
racaatları. 16 21 25 31 146 

Müstahkem mnkl Sa. al. ko. nundan: 

Beher klloeoonn Temlnııtı mu· 
Tahmin vak kate 

Cinıl Miktarı Muham. bedeli edilen ( tati ekı;"si 
Kilo Lira Kr. Sm. Ltr.ı Kr. 

Uo 122000 11163 9 15 8:lS 00 
" 114600 103H, 9 00 774 00 

" 303000 2ü664 8 80 2000 00 
" 12!)600 11664 9 00 8i5 eo 

Münak111ao1D fl'!kll Saati GOnil 1h.le tarihi 
Kapah eblltme 14 cumartesi 9.ıobat.935 

" " 14,30 " " 
u " 15 " " 
" " 15,30 " " 

İzmir miıııtablr.em mevki kıtaatının yukarıda clnıı n miktar· 
Jarı yasılı dört kale• un ihtiyacı dört kıt'a ıartname He ayrı 
ayrı hizalarında yasılı gtln n ıaatlarda kapalı eblltmı uıulll• 

ıatın ahnacaktır. Talipler ıartnıme ıorednl her gftn K.ıılıd• 

Mııt. M•. H. al. ko. da görebilirler. fsteklller 2490 ıayılı artır· 
ma ve ekllltme kanononoıı ikinci ve 4çdnc(l maddelerine göre 
veıılka göstnmek mechortyetlndedlrler. Talipler ihaleden bir ıaıt 
evvel kapalı zarf tarını uıulG dairesinde n malrbuı molr.ablllnde 

lzmlr'de Kıolada Mıt. m'f. ea. al. ko. na nrmelerl n i!.ıale ıaı· 
tinde de komi!yonda hazır bulanmaları illa olunur. 

C. H. F. Zonguldak 
Kongresi De Bitti. 

Zonguldak 19 (A. A) - İş· 
Jerlnl bitiren .. nayet fırka 

kongresi, KOltflr Bayındırlık \'e 

Ôkonomlk Bakanlarından birçok 

dilekler onaylamıttlr. 

Doktor Mitat Altıokun bat· 
kanlığı altında kuralın yeni 
:..UAyd idare heyeti dyelerl ve 

21 27 1 7 210 

Naz~ler Avustur· 
ya'da Reyiam 
istiyorlar. 

- Batı birinci sahifede -
Metz, 20 (A.A) - Sar'dao 

göçmen akını dnam ediyor. 
Dan de 550 kadar mdlteci 
Strazburg ile Tolos lııtlkametl11· 

de Forbah'la Sargemln'den geç· 

Şimdiye kadar bu y6zden 20 
kişi telef, yahot ki kaybol· 
muştur. Bfr çok yerlerden yol· Dombay, 20 ( A.A) - Eşi 

Gujar11t Slnd n Puncah 
dahilinde pamuk rekolteııi kl · 
mllen mahvolmuflor. 

Sellmlye camlfnl ve mdzeyl 
gezmlotlr . 

bftyak kongre mftmeı&Ulerl Be· 
çilmlşlerdlr. mitlerdir. Ilı" .................................................................................................. 
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-----------------------------------------------------4. dışarı vurmak. 5. dtliyle ıôy· 
lemek, 6 ııuçunu ıôylemek, 7. 
üst6ne almak. 

İtiraz (etmek) - 1. bangılda· 
mak, 2. bozdurmak btemek, 3. 
bozmağa kalkışmak, 4. çemkür· 
mek, 5. çGrütmtğe kalkışmak, 6. 
engel çıkarmak, 7. 11ınarmak, 8. 
karanlamak, 9. karşı gelmek, 10. 
karşılaşmak, 11. karışık vermek. 

İtlea(, yolsuzluk. 

İtiyat - 1. alışkanlık, 2. alış· 
kınlik, 3. alışma, 4. g6renek, 5. 
kılık, 6. toka, 7. türe, 8. üyenek. 

İtlyad etmek - 1. ahımak, 2. 
kanıkmak, 8. kanıkeamak, {. ıı· 
o aşmak. 

İtizal (etmek) - 1. bir yana 
ayrılmak, 2. çekilmek, 3. el çek· 
mek, 4. el tartın k, 5. el yun· 
mak. 

İtizar (etmek) - 1. bağışhk 
dilemek, 2. coruk koşmak (mana· 
ıız bahaneler bulmak man.) 3. 
ekelkllk dilemek, 4. orlımhk. 

ltl4f (etmek) - bitirmek, 2. 
bozmak, 3. öldürmtık, 4. ölürmek. 
5. yoğlııtmak, 6. yok etmek. 

itmam' - 1. bağlayış, 2. bitim. 

3. bitirim, .ı. tükeniş. 

İtmam etmek - 1. başarmak, 2. 
başkarmak, 3. bitirmek, 4. bihdn· 
etmek, 5. bütdnlemek, 6. 11avmak 
7. tGketmek, 8. · olımak, 9. ye· 
ttrmek. 

İtminan - 1. inan, inanç, 2. 
kanıkma, 3. 111glamlık. 

İtminan hABıl etmek - 1. gO· 
nül dölenmek, 2. inanmak, 3. 
kanmak. 

lttlba (etmek) 1. izine oy· 

mak, 2. uymak. 

İttifak - 1. anlaımft, 2. ınt· 
lııma, 3. b'aylav, 4. birlik, 5. 
dOzenllk, 6. el bir, 7. el blrllll, 
8. ıaz birliği. 

İttifak etmek - 1. anlaı:ımak, 
2. aotlatmek, 3. birleımek, 4.. el 
bir etmek, 5. kuıtmak, 6. ıöz 
bir etmek, 7. ııözleımek, 8. uylaı· 
mak. 9. uyoşmak, 10. ozlaımak. 

İttlfakııızlık - bozuı:ıokluk. 
lnfhat - 1. blrklt, 2. birik

me, 3. blrleıme, •· blrltk, 5. 
el btr. 

İttlhad etmek - 1. birikmek. 
2, birleşmek, 3. bir olmak, 4:. 
ekletmek. 

İttlhadeızlık - 1. anlaımamız· 
hk, 2. ayrılık, 3. blrfeımezllk, 

4. dağınıklık. 

İttihaz (etmek) - 1. almak, 
(tedbir, ölçü -) 2. bakmak, 3. 
dileüomek, 4. edinmek, 5. kul· 
lanmak, (gibi - ) 6. kurmak, 7. 
tutunmak. 

İttlka (etmek) 1. dayanmak 2. 
2. yadaomak, 3. yHtanmak, '· 
yığılınmak. 

Yığılmak. 

İttlll (veya lttıl) - 1. bUlk, 
2. blUm, 3. biliş. 

İttllA h4eıl etmek - I. ~rftm· 
lOk bolmak, 2, öğrenmek, 

İttlrat - 1. bir dOıly., olma, 
2. bir teTlye olma, 3. de~lşmeme, 
4. hep bir olma, 5. uygunluk. 

1ttiratıız - 1. değişik, 2. h~p 
deilıen, 3. karmakarışık, 4. ıal· 

kavıt. 

İıtlıa etmek - 1. bolalmak, 
2. bollanmak, 3. bollatmak, 4. 

Tdrkçe karşılıklar 155 

-----------------------------------------------------geulılemek, genlılenmek, 5. ya · 
yılmak, 6. yayınmak: 

İttteal - ı. bltlılklik, 2. ulıt, 
3. yıkıolık. 

İttl111l etmek - 1. birbirine 
dokunmak, 2. bltlımek, 3. dokuş· 
mak, tekoşmak (temH mın.) 

4. .kuoımak, S. olyanmık, 6. 
11laımak. 

lnlııaltnde - 1. bltfılğlnde, 2. 
yınıba~ında. 

İttleal mahalli, f ttl11l nokta11 

~brık. 

İtyan (etmek) - 1. getirmek, 
!. ortaya koymak. 

İvaz - ı. değıCU, 2. kartıhk, 
8. öç, 4:. ödek, 5. uğor, 6. yanut. 

lvlcaç - 1. boroloı, 2. bftğOl, 
3. devrlmeç, 4:. dolambaçtık, 5. 
dolaşıklık, 6. eğrilme, 7. lğrllllc, 

IArilme, 8. kınım. 
lvicaç hleıl etmek ı. bü· 

k(llmek, 2. lğrllmek. 3. kamg1t· 
mak, 4:. kıvrılmak. 

lvlcaçh - 1. dolambaç, dol:snı· 
haçlı, 2. eclı:ı bdcOı, 3. eğmeç, 4. 
eğri bftgro, 5. girintili çıkıntılı 6. 
yılankavi. 

lyadet - 1. göre nrma, 2. 
ıayı ıorma. 

fzaa (etmek) - 1. elden çıkaı· 
mak, 2. hirmek, yitirmek, 3. 
kaçırmak, 4. yltdrmek, 5. yok 
dmt!k 6. yobos kılmak. 

İsabet (~tmek) - 1. eritmek, 

2. kaynatmak, 3. koymak, 4. 81•· 
dır mık. 

ls'ıç (etmek) - ı. bat ağnt· 
mık, 2. can sıkmak, 3. iochme-k, 

' 4. lrgamak, 5. ıırnaımık. 
fs'aç eden - 1. ıarılııo, 2. 

ııırnaşık. 

İzah - 1. açık anlatma, 2. ay· 
dınlık. 3. belirtme, 4. yorum. 

İsalı etmek - 1. açmak, 2. 
anlatmak, 3. aydın etmek, 4:. 
ıydınlatmak, 5. belirtmek, 6. dô· 

ıenmek, 7. yôrmek. 
İzale (etm11k) - 1 arındırmak, 

(temizlemek man.) mec. 2. gider· 
mek, 3. kaldırmak, 4. konormak, 
5. ortadan kaldırmak, 6. la'fD§· 

turmak, 7. yoketmek. 
İzalel blkr etmek - 1. boz· 

mak, 2. kızlık almak. 
İzam (etmek, göndermek mın.) 

2. göndermek, 3. Ilgar etmek, 
ılgar ettirmek, 4. llletmek, 5. 
aalmak, 6. yollamak. 

iz'an - 1. anlak, 2. anlayıı, 3. 
annak, 4:. billk, 5. bdlga, 6. çıl· 

gı, 7. kavrayış, 
lzrar - yanL1k. 
İzaz (etmek) - 1. Aiırlamık, 

2. konuklamak, 3. oğalçamak, 

4. sayılmak, 5. toylamak, 6. ulo· 
lamak. 

İzdiham - 1. eapur, 2. çakıt· 
lık, 3. çarşak, 4. çoklok, 5. ço · 
ku, 6. öğilş, 7. ıılr.1111 8. tıkhı 
9. UimlOk, 10. yığnak, 11. yığnıtı. 

izdiham hoeule getirmek - 1. 
biriktirmek, 2. çoknışmak, 3. 
ııkışmak, 4. tıkılmak, 5. tıkıı:ımak 
ft. toplanmak, toplatmak, 10. fttftn· 
dOrmek. 

.l.divac - e•lcome. 
lıdlvaç etmek - 1. baş·göz ol· 

mak, 2. erlenmek, .ı. · evlenmek. 

İzdivaca talip olmak, - 1. 
kıı btemek, 2. kolmıh (tıleb ve 

rica etmek.) 

farlı; 20 (A.A) - Mıldlll ~ 
olduğu veçhlle .,Sar'dan lhl~ ~ 1 
eden Almın'tar Framız'larıo ~ 

cenup k11mındakl eyaletler• 

fy"rlettfrlleceklerdlr. Şimdi de ~I. 
yardım lııtlyen Frınııs göçmeo· f""'4' 

lerlnln 8rltanya'da tahılı edl· ~t, 
len iııkAo merkezlerine ınko· 
luoacakları bildiriliyor. 

lzmir'le Karşı- lıt ~. ~ide 
Yaka Yolunda.. ~ l'dt,. 

•tı.tor 

Bir Kaza Daha Oldu• 'tı.ı,d 
' ~'l'dı İıımlr le Karııyaka araıandald • 1 

yolda Bayraklı'dı bir otobOıle P. 
bir araba çarpııma11 olmoftur • 
Oıman o~lo arabacı Nuri, ali· 

baııUe Kerı:ııy1ka'ya giderken 
Bayraklı'dı karşıdan gelme~te 

oJan toför bay Ziyı'aın idıre· 

ılndekf 18 numıtrah otobftıe 

c;arpmıı Te ı rabaoın oku oto· 
haı kapai1D• delerek yolcular· 

dan Rublen oğlu bıy Blnyı· 

mini 11ğ ayağından ~hafif ıo· 

rette yaralamı11tır. Keza ııra· 

ıında arabanın dlnglli de kı· 

rılmııtır. 

İzmir beledlyeıılnden: 

Belediye devalrlnde kullanıl· 
·mak Ozere 1020 lira bedeli 

mnhemmloelJ 34 ton kok ka· 
mO.rü enciimen kalemindeki 

ı:ıartoameel veçhlle açık ~keilt· 

me ile 2·2 935 camarteııl gonO 

11al 16 da belediye daimi en· 
cilmenlnde alrnacı.;o.tır. .Bo ııe 

i~tlrak için 123 lira muvakk•' 
teminat llzımdır. Söylenen gilO 

•e Hale kadar belediye encO· 
menine mftracaat olunur. Şart· 

name örnekleri belediye idare 
memurloğund•n ahnır. 
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nınuımô Haırpte TüırkDye' 
<dle DınıgDDöz casusnaırn. 

Tt:J R K iYE 

llRAAT 
Yıaan: Conl Bohın 

gelirdi. Buna mAnl olmak mGm· 
kftn değildi. Fakat Almıo'lar 
bana unkt tehlikeli bir adam· 
mıpm gibi feaa muamele etti· 
ter. Der halde bana tlmdlpf 
kadar tatbik ettikleri maamelel 
beni ddl zannetmelerinden 

ileri gellyorda. Doğroıu ben 
de bu harekederlodon blrıey 

aolıyamı yordum. 
Bereket verılo 'beni Noborg· 

da bir gtıo bile keodl halime 
bırakmadılar. BenJ dıimf bir 
tara&1ot ıltıoda bulundurmak 
jıtlyorlardı . Aklıma ı:ıöyle bir 
şey geldi : Onlar ılı" çok mft· 
blm bir vazife vermlılerdl ve 

ebe olan f btlyıçları pek fula 
idi. Slıtn bir ınanda gibi kabı 
bir foean olan Stom'uu adımı 
olmınıH rağmen gene ılıe dik· 
kat etlikleri ıı:ılkhdı. Slıt ta· 
mıemen tanımayorlerdı. Bu se· 
bepten dalma g6a öatınde bu· 
luodormak lıtedller. Beni ma· 
demki d11ll zanoetmltlerdl ve 

ben madem ki ılıln ırkıdatı · 
uız •e vatındatınııdım. Şo 
halde ergeç eğer arada balo 
bir a.oakeıt Tl?H bana lfta et· 
mek.IJ~lm lbım ıeUyordu n 
işte onlar bunu bekllyorlırdı. 
O uman nerede olonanıı olo· 
noz ılzl derhal yıblayacaklar 
ve derinize uman dolduracak· 
tardı. lflnaeoaleyh ihtiyar ~Pe· 
ter'I daim• neuret altındı bu· 
loadara:ıağ• hıklerı vudı. aı .. r: 

_ Doğru ıöyllyonon. Dedi. 
_ Eh ne yapalım. Allıhın 

hikmeti. İşte boalın dfttlne· 

rek hapiıhaneden ktçmığı ık· 
hm• koydum. Çftnk6 kıımen 
ıerbeıt yaeamığa ahtkın olda· 

Tefrika numarw.60 

fgamdan ve fakat umumi ıuret · 

te hayatımdan emin.bulanma r 
dağımdan blSyle blrteye teteb·I 
bll• kendimi mecbur addedl· 
.yordum, Klmbllfr belki gene: 
g6nln birinde bot bogaslıklar· 
da bulanacak Ye btınlm bu bot 
boğazlıklarım ıtzl de lı'ıç et·f 
drecektl. Ba eebepten kı9mağa 
mecburdum. Sonra mabpuılarınl 
iki k11mı, iki aamreye ayrıl·~ 
mıt olduklarını anladım. Aııl 

hakiki mabpmlar İnglllz ve 
Fra111ız'J11dı. Bunlar da gerçi 
sahlrf ıorelte dlğerlerlle ayni 
moımeleytı ttbi totulayorlardı 
amma bonon hakiki olmadığını 
pek çabuk ınlamııtım. Bir fa· 
oe1l loglllı sabiti ııfatlle Al· 
maayı'y• geçmlt, hıtka bir 
Kaoadıh bir Franıns'dır diye 
bura1a tıkılmıştı. ôıeldlerl lae 
kAmllea Ruı'do. Ve her bırt• • 
ttırlQ UirlD bıhanelerle, ml'lte· 
addlt cOrilmlerle itham ahında 
bulunuyorlardı. Hiçbir namoı· .. 
kir adım bu znalblardın tip·• 

he edemesdl. Fakat bu znal· 

,.bJar luyam tertip etmek feıad• ı a 
ika eylemek, memlekete sehfr 

ldökmek ve Alman me .. leketl& 
lolode geaerek Alman dDtman· 

lannıo itine yarayacak fıldell 

tefleri anlamak cftrmlle itham 

ediliyorlardı. Ben bO.tCln lnıan· 
lınn centilmen olduklarını HD· 

nedecek bir - ınglUı ııknl de.• 
iffiiii~ · t.iüii;r8ra11nda bhçökp 

lfenalann da balundoganu blll·I 

rlm. Fakat ba_!!•ıllı~~r k·~-~·i 
terinden b6yle blrtey beklene· 
mlyecek birer ktratta idiler. 

- Sonu 'far -

Izmir ithalat Gomroğn Modorlo-

ğttndeo: · 
İtalyan ttllt(ıaa bı~h kontenjan ltıtelerlne giren neenelere alt be· 

BANKA51 

Salihli MalmodorlOğOnden: 

Köy •eya 
Mahalleıl 

Eml• bey kôyCl 
Eeki cami ma· 
hılleıl 

Milat patama· 
balleıl 

u 

" " .. 

MHkll 
BoHD 
Sefalı ıokak 

Milat P••• 
.. u 

Belediye caddesi .. .. 

Ctul 

Muhammen 
Kıymdl 

.Ura Kr. 
750 00 
950 00 

Palamutla" tarla 
Boeam tlatGnde 
dört oda bir mat· 
bıh ma hnlo ktr· 
gir hane. 
Arn 

H 

" 
" 

200 00 

200 00 
150 00 
ıoo oo 
125 00 

K.onolaa pey 
Lira K.r. 
830 00 
902 00 

500 00 

1000 00 
200 00 
125 00 
130 00 

Miktarı 

8f'IUar Me. Ma. 
275 700 

HH 

169 
182 
245 

09 Yınnıuıelerd•n sahipleri ellerinde olınlırın 22 lklact kAnun 935 .Eıld cami mı· KıMplar 
1
-L L balletl, 

Sıh gDnO ıktaaunı kadır mat-• @GmrD. idıreeln11 getirip teıllm etmeleri. Akil takdirde kontenjan 11rılarının geclkmeeln· Milli :mltk ve ram emnlf metr6keılnden olur müzayedeye konulan ve kıymeti m h 
den do•aeık m••'ollyoıln beyanname •hlpl•rln• alt olacaAı illa nelerl yo arıda glltterllen om .. Un mlbıayedeıl 26 1 935 tarihi ft dlf u •mm•· 

OIDDur.

e 
21 22 

(
2

0 ... ) temdit edllmlt oloncloğondaa tıllp olanların 0 gft~ · llat dôrtt~eSmllhH comarteel glnftne kadar 
~ Uta olunur. • 11 mılkalemlne mftracaıtlırı 

DevletDe~iryolları 7inci işlet~e ~~~~y~i~~~f·~~~~~~~E~~~~~
19

~
8

~= 
r • ı · • • d 3825 •rıh aı.ıo.984 gnn Bernav~ llllbn alma komisyonunda iha· 

milıettış ıgın en: lemeçll beyanname mohte.lyatı - lelen yapılacak olan asker ilanları 
Baemıhane garı merlı.cz ımbarıoda toplanmıt olan 202 kalem olan un beyazlatma maklneılne Bornava Aekerf H. al. ko. dan: 

muhtelff eıy• 7·2·935 Pertembe g6nG uat 15 de Baımahaaede tlylı gGmrOk ldareıladen aldı · Jı' k L , 

1 
L il 1 L ır a •it alarıoın ihtiyacı olan ... 4800 k'l 1 l l 

lıletm• mOfeUiıllği blnaaınd• pazar 1• ıor•I 0 •il aca.ıır. Etyay• AJIDI• 240 llnhk 3 98 .. yıh koroı 80 • " ı o p r oc n klloıu 19 

gıırmek ı.tıyenler o gB•• kadar Baamahıo• gar mOdtlrlOğftne •• 31.10.34 f!Onlemeçll depo •••lım flat Oaerlnden tallbl üzerindedir. Dıha ucuH 
1 1 k d ki 1 22 50 it vtrıuek lıtlyenlerlo 22 1 u35 b mftrıcaat etmelidirler. Satıta fi rı e ece or n · ra ilk slto makbuzu zlyaa \lğrayıp · .o çarıam a gilaO. Hat 11 de Burna· 

ıemi••• akçeılnl 6·2·935 tarihi•• bdar Bataı•h••• sarına ı .. ıım yenlal ahnacaAJadan eakldnln •adakl ••kerl nim •ima komloyonuoa mOneHtlan. 

etmeleri lizımdır. (203) bdkml kalmadığı UAn olunur. 8 

. .&\il 1111111111111111111111111il11111111111111111111u111111il11111111111111n111111111111il1111111111111111111111111111111111111111111111111ilil111il111 llftb_ l oma ; :· ke r i •• . a I . k o. dan : ~ ' ~ ır aoıo gaalemlrdekl kıta ihtiyacı için 32000 kllo - A ı B e :s arpa açık ckıiltme He. 

~ n z-ara ıras· 1 ·== 2 
- Monkkat teminatı 12S llrdır. ~ ~ • :ı ::.: 3 - ihale 6.2.935 çarıawbı gftuft BHI 11 de Burn .. ıdakl _ ı eatıo alma komlıyonunda yıpılacakhr. 

§ - ----·~ ~ 1111 , ii! 4 - Şartnamesini görm k · . ::= :: e Htıyenler her gan n isteklllorln - u d ~ d •• •• ç k ~ mnvakkıt teminatlar Tf 1 m ugumuz an ustun ı tı. 1 duklanna dair ••llk~ı.:~ı. :.:~;~.:~:: ..:;:;:r:ı;~: 
- • caatları. 21 27 31 4 209 1 Ucuz . Temiz ve Sıhhi Bir Gıdadır. . i-;,Bo:r:n.: •• :-:Aı::-k-er:--1 -.. -. -.,-. k..:o~. -d • .:o::....::_ ____ _:::__ 

ıa Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür.. i!!i p•:,
1
: •• ~·!::1~;. ~~::::~~~~ı ıhıır•cı ıçın 200000 kıı. arp• k•· 

~-- ~ 2 M - avakkat teminatı 788 liradır. 

-
5 ·zmı·rde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticaretha· 5 3 tb 1 ı - ' - 1 eı.I 6.2.935 çaroamba gilnü saat 14 te Burnavadıkl 

§ enin sipari~ini kabul ediyoruz. Ankara orman çiftliği mftdftr- ~ Hkon IOllU alma komlayonuoda yıpılacaktır. 
~ ~OğOne ınftracaaı. Fazla izahat izınir'de Ege palas ve Şehir gazi· i§ 4 

- Şarınameııoı g~raı•k ıoııyenl•r her gün •• ı.ıekıııerıo 
- '(, k iri l\f l 8 d 1 b'r i§ muHkkat tcmlnıtları •e Ticaret odaernd k = nosu ınOııteciri Or menoe u ura ey en a ına ı ar. _ı oldoklmn• dair •e1lkalorilo birlikte ııı ~·ı mu •11•• 
'8ıınııınuı111HllllllllllllllllllllUlllllllllllHlllHIHlllHllHIHllUIUllllllllllllllllllUHIUIUllllllllllllllllllllllUHlllllllllllllP bir .... .. •• ı mBncııatlm. 2 1 27 3 ~ • ; •D ;~;

11 

•n 
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= Ak~ehir bankası~ sı Limiteı Vapur ilzmir Yün Mensucatı ~ 
' = Aceııtası = T•• k A • ş· k ·= Sermayesi: 1,000,000 T.L. -~=== Ur llOlllID Ir etı;;=-= Cendell Han. Birinci Kordon 

O 
a ~ ~ a Tel. 2443 -~ m n ır ';il y o@!§> o Th• Ellermao Llnea ı,ıd. §§ Ru mil.C88CSe iki milyon iki yrız hin lira ser· §i 

ikinci kordonda Borsa civarında kendi binasında "ROUMELlA.N., vapuru 25 ~ nıaye ile tcşekktU etmiş ve Di Oryeıı lal Kar· ~ 
TELEFON: 2363 tklncl ktlnunda Livl'rpool ve = = 

__ • •. Svvans~a'dan gullp tahlfyede ~ pel Manufakçöres Linıited (Şark Halı) şir· :: 

Hertnrlil Banka l\luamelatı, Enıtea 
K umusyoncul uğu .. 

lUnsait şeraitle ıııeYduat kabul edilir 

Ouhubat, Qzftm, incir, pamuk, yapak, zeytin
yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· 
pıhr. ~falların vnrudunda sahiplerine en mnsn· = 

it şeraitle avans verilir. = 
- ıı ııı 1uıhı1ııı1111111111 ı ı ı ıı ılı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ııı ı ı ı ıı ı ı ı ıı ı ı ıı Jı 1111ııiiiiııııı11111111111 ııı -

Sümerhank UşakŞeker 
Fabrikasından: 

bulanacaktır. = = 
•I TRENTJNO " vapuru 30 ES keline ait İzmir'de llalkapınardaki kumo.ş fahri- = 

ikinci kAnonde I.ondra. Holl ~ kasını satın almıştır. Fabrika bOUln teşkilat \'C = 
'fc Anvera'tcn gelip tıhllytde 5 tesisat ve ınnstahdimini ile e. kisi gibi 1 Kanunu = = -
bulanacak n ayni zamandı §§ sani l 9:J5 tarihinden itibaren yeni şirket tarafın- ;;;; 
Londn ve llull için yak EE dun işlctilnıekteair. Hcrnevi ynu ipliklt·ri, kumaş. S5 
ıılacıktır. = = ---=- battaniye \ 'C çorap imal edilecektir. ~lamulatmın §§_ 

The G~oeral Stcım Navl· :=_ emsaline füikiveti lıer tarafta takdir \ 'C kobul edil- =-
gatton Co. I.td. 

"STORK,,· npuru limanı· ~ nıiştir. Hn mamulat Peştemalcılar başında eski ~ 
ımzda olup Loodra için yük EE Orozdihak iUisnliııdcki sergide teşhir ~dilmekte ve -

alacaktır. = iuthş fabrika i~indc yapılmaktadır. = 
Deut!cbe Levante Linle = (Posta kutusu 127) (Tı·Jgrar adre!'i: lzmir -= Sancak), (l'elefon numarası 24 :~2 ve .3564 = 

"A 'GORA,, vapuru ay so· 
nunda Hamburg, Hremen ve 

A nvere'ten geUp tıhllyt.de hu· 

lunacaktır. 

rı 11111111111111111il1111il1111111111111111111111111111il1111111il1111111111111111111il1111111111111' 

lzmir inhisarlar tütün fabrikası 
Şimdiye kadar yalnız Uşakta Sflmerbank namına Ealın alın · Not Vurul tarihleri ve va· 

makta olan tasf f ye halindeki Uşak: Terakkli Zfroat TOrk Anonim pnrJarın lafmlerl Qzerlne deni· 
alım satım komisyonundan: 

şirketine Ait hlsse senetleri bundan sonra letanbnl ve Ankarada· şlkllklerd~n mee•uuyet kabul 
Fabrikamız maran~ozbaueelnde bir sene zarfında çıkao talı 

minen "100,000,, yüz bin kilo tahta parçası ile ''1000., hin 
!!det beheri iki kilo ağırlığında c,ııraeız beyaz çam ağacından ho· 
bin kHığı ve 11200,, kadar eald teneke vo u 1500,, kiloya ya· 

ki Scıroerbank şubeleri tarafından da satın alınacaktır. dil r. me•. 
Hisselerini satmak iatlyenler doğrudan bu şubelere de müra· r, _______ _.._ __ .... 

caat edebtllrler. 17 21 24 28 31 4 (159) Fotoğrafçılık ---
Yerli Bıçak Ve Hassas Terazi 

imalathanesi 

--
- --·•··---

Makiuelednııti 

Fllioaleriaizi 
Camlarınızı 

Fotoğraf U~ıt, kart ve fotoC· 
af malzemeoizi bizden alınız. Her 

kın yanık maklna yağı şartnamesi muclblnce a~ık pazarlıkla ta· 
libine ihale edllecekttr. 

latekltlerfn tbale gOoü olan eubahn üçüncü pazar gilnd eaat 
ı onbe~te Al ancak'ta tfiUln fabrikasına müracaatlt.rl. (71) ll.16.21.27 

Hüseyin Usta __ .......... __ ...._ 
1 çe~il ımatir itleri kabul edilir ve 

en iyi cinaten kflğı\ kullanılır. 

l?ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANOAlS KUMPANYASI 

"ULYSSES,. ı·apuru 17 ikinci Ununda Anvere, Roterdam, 

Amııtudam ve Hamburga hareket edtıcektlr. 
11 HERCULES,. vapnru 25 ikinci Unundan 31 ikinci kAnuııa 

kadar Anverıı, Reterdam, Amaterdım ve Hamburg için yak Hernevi bıçak ve el terazileri toptan ve peraken· 
de sipariş kabul olunur. Terzi makasları, ziraate 
ait hernevi altlt imal olunur .. 

IZMIR Kant11cılar çarşısı No. 39 

Alameti Farika Horozdur .. 

=-======================================-- -
lzmir ithalat GomrOğü 

loğonden: 

Mudnr-

Kıp 

3 s. 
:l .. 

9 

M1rka No 
HBL 1861.3 
M.S. 93.94 

M.S. 5560 
1.2.8.5 

Cin!l e,ya 

eadeyığı 

Kilo gram 
71 

boyalı ağıç ,emalye sapı 
GılıUt ile müretteb ıgaç 
ıemeJyc upı. 

ıdi mokana kutu 

37 
87 

5i4 

769 

Yukarsda ılne TC miktarları yaıılı ena açık arttırma ıoretlle 
1atılıcağından 22.l. 935 eah g\lnn eaat 13 d" itbalit ~tımrüğfl eatış 
komlsy•>nona mflracaatları ll4n olonur. 11 21 40 ................................................... 
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Aylık elektirik masrafınız yiiksek mi? içi 

gazli ıttetallum lambalarını kullanınız .. bu 

marka az sarfiyat, hol ışık, uzun ömürlildOr 

MEHMET 'fEVFll( 
Bftyftk Elektirik, Telef•• vt: Malzemeleri depesu 

Peştemalcılar No. 77 .. 79 Tel. 3332 ........... ""' ......................... . 

Atölyemizde 
MüeHeıemizin 9Cktiği fotoğ· 

raflar, kart peet.allır Ye ağraodiı· 
manlın t niyeden müilapi gö· 
diyoruz. 

Ucuz, gazel, zevkli, te· 
miz, çabuk, taze iş ve 

malzeme ile aj 

afııcakhr. 
"HERMES.. vapuru 27 lkfocl kAound• beklenmekte olup 

Burgas, Vırnı ve Kôıtenoe için yflk alacaktır. 
0 HERMES,. vapuru 8 tubattan H.'. tnbata kadar Annra. R•· 

terdam. Ameterdam Te Oamburg Umanlara için yftk alae1ur. 

"GANYMEDES,, vapura 22 ıubattan 2S tubata kadar Annn, 
Roterdam, Am11terda01 Te Hamburs için yftk ılacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" FERNEBO ,. vıpnrn 19 kinoau11nide Bambnrg, C.pınha· Hamza ROsteo1 

Emirler Çarşııı 
gen, Dantılır, Gdynfa, Gotebarg, 8ıle n lııkandinnya Umı•· 

.J lan lıtln yftk alacaktır. 

'-----------
118LALAND., motörft 21 ~abıtta Hambnr~. Cepenhıı••, 

V • N • Dantzıg, Gdynlı, Getehorı, Oıl• n lıkandlnnyı limanla· 

V V L..., ff V rı içfo yok ılıcaktır. 
. r. . an 11SM&LA'ND,, nporu 1 tubatta Hami.org, Copenhaceu, aant· 

Der Zee 
& c •. 

DEUl'SCHE LEV ANTE LlNJE 
"DELO~,, vapuru 20 ••• 

kloanda bekleniyor, 24 ııea 

k4nuna kadar Annra, Direkt, 
Roterdam, Bımburg vo Bre· 

mın'e yük alacaktır. 
"HAGEN,. vapuru 4 tubatta 

beklentyor, 8 ı,obata kadar 
Anvers, Roterdam. Hamburı 

ve Bremen için yak ılıcaktır. 
HAQUILA,, vapuru Anvera 

n Bamburgtau yok çıkarmak 
Ozera 16 şubattı bekteniyer. 

ARMEMENT B. SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG,, vapuru 23 eea 
kAouoda bekleniyor, Bamburg 
ve Aovere't~n yQk çıkarıp 
Roterdım ve Hamburg içlo 

yil'k alacaktır. 

JORNSTON I.INE LTO. 
" KENMORE ,. vatmru 2~ 

eon kıl o unda bııklr.ulyor, Lt· 
'erpol ve Anversren yük çıka
rıp Burguı, nrna ve Köatence 

için ynk alacaktır. 

EKSPORT STEAMSHİP 
CORPORATıON 

".EKSMOUTB., vapuru ha· 
len limanımızda olup Nevyork 
için bamulr. alacaktır. 

" EKSELSIOH " vapuru 30 
ıubıtta b4"klenlyor. Nevyo.rk, 
Boeton, Etladelf iya ve Norfolk 
için ydk alacaktır. · 

N. B. - Gellı tarihleri ve 
T~pur tarihlerinde ıce~temlz 
hiçbir mea'ollyet kabuf .etmez. 

Telefon No. 2007 · 2008 

zlg, t;dyoiı, Goteburg, n ukandlnnyı llmaBlırı itin ylk 
alacaktJr. • 

SERViCE MARlTlM ROUMAlN 
Gartii A1cdeni11 için her onbe, glnde bir Muntazall\ Sder 
"ALBA JULYA., vapuru 21 kAnaonıanide beklenmekte elup 

ayol gOnde Mıha. Banelon, Mımıllya Te Cenevıya ltareket ede· 
cektlr. 

"PELEi,. vapuru 15 tabatta geltp 16 ,ultıtta Malta, »ar 
ıelon, Mareflya ve Ceuova'ya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Bamlo: lltnlırdakl hareket tarihlerindeki değlştkltk.lerd n aeent• 

meıı'ollyet kabul etmez. 
Fazlı tafıillt için İkinci KordeHda Tahmil ve Tahliye ,lrketl 

binası ırk1111adı Fratelll !5p1!rCQ aoentıhaına mQracaat edllmcal 
•lea ol•aur. Telefon: 2004 . 2005 

Suca Kent işleri Başkanlığından: 
Buca belediyesinin eski elektirik teııisatından metruk be, mi· 

llmetreden yirmi mlll metreye kadar tıbmtdım 1200 kilo mikta· 
rın'1a hat ha vat elektfrik telleri ~O · l ·935 tarihinden 10·2·935 
tarihine yirmi gün mnddetle mtlzayedeye çıkarılrlı müzayedeye 
lttlrak edecek olan taliLlerln % J O teminat akçtıloi alarak Buca 
belediye. ine müracaatları lldn oluour. (199) 

_111111111ilili1m111 il il il 1111111111111!1 !1 il 111111 11111111111111111 111iliil11111111111m1111111 

İZMİR = 
Esnaf· ve Ahali han kası 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

i\'lerkezi: i Z M 1 R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. 
--------·. ·---

Hertürln Banka Muamelatı Yapar .. 

liir eenellk mevdoata % 6 
Ahı aylık ,, 
Vadesiz hesabı carlle.re 

o/o 4,1-2 
% 4 faiz verir. 

Üniversitede Dôçent 
Muavin Profesör 

Dr. A. Safeddi 
Ağız ve Diş HekiıJJ 

Hastalara hcrgün ö~ledeO 
sonra bakar. 

İetik.lli.l ~addeıi No. 9; 
Ankara apartmanı 2 inci ~j, 

Telgraf • ı S T AN ıfll O 
Telefon : 4925 

Aydın dewiryolu umuo:ı; 

.. ... 

dfirlftğünden ] 
~Hiddetleri :n·t2·1934 ~ 

binde biten ıtığıdakl ~. ~ 
hususi tarifeler 19.1·1935 ~ 
hinden 30·6·1135 tırlhio: . .-41 

dar yeniden mevkii mer,,. 

konmuştur. 

Tarife No. 057 eşyanuı c'I 

arpa, l.ıuğday, bakla, ç•~ 
darılar nohut, ausam, Y 
nereden kuşçuborun, ott' 

İzmir, beher tonu kuroŞ 2" 

izahatı.. 956 960, arpa, d'j 
çavdar, yulaf, bıkla, ve • 

fasulya, Cellat, KozpıJJ•J 
Selçuktan, lzmir, :108, 

darılar, çavaar, yulaf, b•~'' 
nohut f11ulya, söke, ıôlr.ek" , 
moraı. ve eökeden, lzmlr, S~ 
arpı, darılır, çndar, 1° 
bakla, T~ nohut faıoly•ı~ 
menclkten, lzmir, 450, 

darılar. çavdır, yulaf b•'~ 
nohut fıenlya, erbeyll, f 

4.56, arpa darılır, çnd•~j
lıf, haklı, ve uohnt, ka?'I"', 
iımtr, 466, arpa, darıl•' ~ 
dır, yulaf bıkla n nob•1 

ıulya aydın, lzmlr, 520. "' 
danlar, ~udar, yulaf, b•'"~ 
nohnt faıolyı, omurlu, lfl"~i 
620, 1011, bôrtUce, ıökeı 
kemeri, morah, lzmlr, 11751 ~ 
bu11;ak, ıôke, ıôk.e keDletlı 1 
r1lı, iımlr, S75, 638, b•rrl' 
denlıll, lımlr, 2350, e,ele'I, 

ahhtıtlG elan bu tarife ~,; 
olarak dnım edecektir. J". 

sak. n11Ull, lzmlr, 19501 

A•nak, aydın, lzmfr, ıs60•-. 
&ıraak, Ôdemlt. lımlr, l ~ 
952, deri, ôdemlı, lzmlrı ,1 
881, iplik, lzmlr, baladı•• .ıl 
ıerbest olank dnam ed~ 
95R. iplik, fımlr, keçi I 
~4ı00, 958, iplik lsmlr k1J~ 
2350. 981 iplik lsmJr ~ 
2'700, 981 iplik lımlt ;/ 
2400, 959 kireç lımlr t 
250, 337 odan kömftr' ./. 
ınnln lımlr 1000 ta Dl 

doluıu, 820 yalmz mıot'1 
knyocak dinar yn 2400J 
belt olank denm ede'J. 
829 yılnız mınUıtura kO~ 
dinar kı, 2850. 9~5 OJ ı 
eoy• lzmlr t11kırı yı• r. 
serbeet olarak devam ed~/ 
925 meraule eşya lzmlr 1 

kıı 2566, 933 mersol'' 
lzmfr ırıkbıtı 260. 954 
aule eşya lzmlr tepek61 
950 peynir ııütlAç ile çlf,ll 
aındakl htasyon lımit 

4ö7 patates ödemle fıOJ~J 
ııerbeat olarak denm ed /1 
984 ııoğın kuyucak v~ •'ı 
lzmlr 1170, 866 tu:a ro (, 
mir sarayköy yas 1660.« 
bütlO, 865 tos robu fııP' 
rayk.öy kıı :l075 11•~~ 
S 16 un dealıli çhrll 5001 

un eğirdir aydın 120 
olarak devam edecektir· 

Doktor , 

Ziya Hamd• 
Kulak, Burun, 6 

miltahaaaıa1. CumadaO 
kı hergün haetalarJJJ• 
ya kadar kabul eder. 

1 el Beyler ıokağı. B'1 hamamı karıııı No. 4 

Telefon: 36', 


