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Fı kaDivanıGene;allsmetlnönü'nün :.~,,~~a::~.. hudiler Perişan Haldedir 

Başkanlığında Bunları Teshil Edecek. 
&onko. Yardım Görmediler. Sar'lı • 

ökonomi Bakanı 
lzmir, lstanbul Ta
cirlerile Konuşacak. 

r"'ransız'lar Yerleştiriliyorlar 

...... ..::;~------------.. Başbakan lstanbul'dan Ankara'ya Avdet Etti. ______________ .. 
İetanbul 23 ( Hususi ) - Anksra, 23 (Buııuıi) - C· 

ılnden eoora e .. şhakap, tekrar 
Aokırı, 23 (Hu ue'i) - Jıtaobul 

ve izmir'den gelen Afyon tacirleri 
ile afyon inlıiıarı müdürü IJoy Ali 
Sami bugfuı Ôk.onomi bııkanı Bay 
Celal Bayar'ı ziyaret ettiler, afyon· 
culu~un -,.aziyetioi bildirdiler. 

Cenevre, 22 (A.A) - Alman 

muhaclılerlnln l~loe bakan yüce 
komiser Bay J. G. Makdonııld 
matbuata beyanatta butunırok 
Fraoıız btikt1metloln Ser mOl 
tecllerlnl kendi topraklaırına ka· 
bul edece~ini ve muhtaç olan· 
lara eı ğınaca birer yer temini 

olmuştur. Zira ne uluelır kuru· 
mu, ne de hükOmetler mali 
mes'uliyet altına girememiş · 

lerdlr. 

~tatllrk'ü~ refakatinde ıehrl· H. fırkatmdı saylav nımıed· 
leri listesi ıçln hazırlıklara de· 
nm olunmaktadır. Fırka divanı 
yakında 8Gşbakan General lı· 
met lnönfi'oiln Bışkanhgıoda 
toplanarak naımıedlerl teıb~t 
edecektir. Namzedlerln tesbı· 

İıtanbol'a gidecektir. 
Yeni mecliste, mOetaklller· 

den on, kadınlardan da onbeş 

ııaylav bulunaıc ğı, akrabalarla 

kardeş · kan ve kocanın ayni 
zamanda eaylu olamıyacıtkları 

aOylenmekledir. 

Bay Celiil, tnccorlonn dilek · 
terini dinledikten oora İnhisar 
idc.reıin1n hemen tacirlerd n afy ou 
miibıyaasına boohyıra ıoı ve hiç 
durmamak ıarıile tacirleri yeni 
ıeneoio mahsulünü nlobilecek Lir 

içi o tedbh ler aldlğım öğrtn· 

menin mubaclrlerln mukedde· 
ratı Ue aldkaıdar olııolorı mem· 

nuu e ttl~iol eöy le mi ~t l r. 
Komiserin if ıle ine göre Al· 

ı l A 
• k vaziyete getirecc-ğiui voıletruişler· 

Japo
nya e merı a ve di« Bu teminat alGkod"I"'" bG· 'D•D millıeclleıloln yerl oıtirll · 

yillc bir menınuni1etle karşılan· meal hu u i lıuyır müesee t'l l' rİ · ' M nuşur. Din c!!asco fazla yük altında 

Japon Bakaoıııa Göre 

Ingiltere nin ünasebeti ..:::::::===:~;;;;;;;;;;;;;;;;;~bu~lun~m::•'a~rın::d·~n ö~tll~rü~ço~k ı;~nç 
Kafile Don lzmir'e Geldi 

Bay 

Bay Bitler 

Hirota, Yeni Bir Anlaşma Ak- •• • 
omidini Taşıyor. Uzak Turk Illerınde Baş· Bay 

dedileceği 
Tokyo. 22 ( A.A ) - Dıo 

ı.terl bakını Bay Blrotı dl· 

yene utuelararaeı ınea'eleler 
hakluodı çok mühim b.eya· 
nall• bntonmnttor. Bay Blrota 

evveli Mancoko imparatorunun 
önüuıüzdeld l\kbeharda Japon 

lınpıratorunı _yapacağı ziyareti 

hararetle ıel&mlamııtır. Sonra 

deni! ı 11Uthları ıııee'elealoe ge· 

çerek lngtltere n Am11dk& Ur. 
yaptığı m6zakerelerde Japoo 
htakftmetinln her ,.ydco evel 
ıllAhların eıaeh btr ıurctte 

11altılm111Bı n borhangi bir 
de•letln diğerine taarruzunu 

sız Kalan Türk'ler 
~~~~~~-ı~~~~~~ 

Sa ki Torkistan'dan Gelen Muha-

dır 35,000 kitinin Filletln'e 
veya başka taraflara yerle~thU· 

mit oldoğooo ve çoğu pek pe· 
rltan bir baldo olan daha on 

blnlr.rce yerletllrllmemlt Al· 

man mftltecl bulundu~unu llive 

cirler Ora Vaziyetini AnlatıyorJar 
etmişti:. • 
~~~~---ı~-~~~ 

Moskova Bao ve Dıt Bakanlarıınız 
ııı· ı ııe gelen Baebıkın ımet 1 
hıoıın bu ak~ıın Ankıra'y• 
~t etmlttlr. 

Irak-· fran Ihtil3fi Tehli-
ke Mi Gösteriyor? 

Irak Murahhası -Üududda Hadise 
Çıkmamasına Çatıştığını Söyledi. 

C.uone 22 (A.A) - lt•I· ••konablllr. lr•k oıurobb•" Nuri 
• • 5 td ı b6kllmedoln 20 
J •ıı raportör6 bay Blıokerl pıt• ıı ran İran • Irak lhtll4fı hakkındı eenedlr taoılen ve 1914 te tı · 

ylo f'dlleo budodlırı tanımadı· 
ğıoı bildlrrnlş n demletlr ki: 

_ Bududdı bAdlsr.ler olmak 

teblikeel urdır. Ve hak bun 
lıra meydao .,ermemek için 
dlndt 0 geleni yapacak tar. urt 

paşı Said lranıP da aynl au 
retle hsrtket etroeıtnl istemekte 

lmUaeız bır1kmak için tecavüz 
sll&hlannın tamamile kaldır•' · 
m111 nya kat'i ıurettc tahdidi 

dOşönceeile hareket ettiğini 
ıOy lemlttlr. 

Vaofngton muıbr.dcıılolo f~ı· 

hl hakkında demiştir kt: 

- Japon hftktlmetlne, bo 

moahedeyl feıhetmlş olruasın· 

dan dolayı ıllAhlara 1rtırmak 
ılyaecdne glritmek mabadı 
atfodUmemelldir. BllAkls Japon· 
ya Va~lngton muahedesinin ye· 
rioe bir diğer andlaoınanın, 

fakat silah ızlanmı zihniyetine 

hakikaten uygun bir ondlaşmı· 
nın ıkdr.dl1d1Alnl gôrmek nmt 
dindedir. Bhbldndr.n Paellik 
drnlzloln bilUln gt'nişUğince 

ayrılmış bulanan Japonya ile 
Am<" rikı arasında hlr thtllif 

eehebt 1.uonur olunamaz. Eski 

----··---
Elçimiz Bay 
Voroşilof'a Bir 
Ziyafet Verdi. 

Ankara, 2:3 (A.A) - Moıko· 

u bQyQk elçimiz Bay VAeıf 

Çınar mlllf mildafııa komlıerl 

Voroello{'un ~eref ine bir dya· 
fet 'fermle ve ziyafette umum 
erk.Anı harbiye reisi Eaoreof 

komiser muavini Geoer:ı Du: 

hıcevekt ef\verl umum mllfet · 
tlşl General Budyennl mOdafea 

~komleerll~i erk4ııı, hariciye ko· 

_ miserliği ~rkloı, hariciye ko· 

mle~r vektU K otmlo ki Sov•r.t · 
lerln Ankara bfiyük elçhl ·Kı· 
rahan, M 011r'f komiseri Bobl· 
nef, hariciye komi rrlfğl trk4n 
ve Bayanları hoP-ır buluomut· 

lardır. ..- Sanu ~ üocn sahifede \ müttefikimiz loglltere'ye de ge· 
llncr, dıe ticaretimizi himaye 

için onuııln g6rOoftlecek birçok 
meı'elelerimiz olduğu şftbheıfz. 

Bir Kırgız Süvariei Ztyııfelte Atattırk'ün oeref ine 

mt1tuddlt defalar lçllmto n Vo· 

ro~Hof ile b6y0k elçimiz ara• 

ıında l!lmlmt eöylevler eöylen· 

miştlr. 

1 rak Kralı Gazi 

konseyde yapmış olduğu bir 

beyanatta her iki oraflı mil· 
n11ebata girdiğini ıöylemfttir. 
Fakat raporunu vermeden mı· 

Y1• toplaotıeıon kadar lşlDl'I de· 

nm edecektir. 

Bounnla ber her mıyııtan 

enel fnkalido bir toplantı 

olaoıkla bu m~e'elı ruzoamtye 

Cnmhuriyet 
UJuse,•inde 
Konfetans Var .. 

lmıir l lusevhıde verilmekte 

olan devrim konferonslırınm 
beşincisi önOmftzdekl cuma 
gi\nO. saat eubeşte Ulueevl 

&&tonunda nrllccektlr. 
A•ukcıt Bay Mustafa Mft· 

nlr'Jn verece,ğf bu konferanııo 
mevzuu " CQmburlyet ,. tlr. 
Cuaıhorlyet ne demf'ktir n 
otçlo Comhorlyetçlytz? Kon· 

feranıta bu suallere cenb ve · 

rllecektlr. 
Bunun için, b11tdıı yorddıt· 

lauonıe, coroa gOol Uluııe · 
vloe giderek bu değerli kon· 

fcrıoıı dlolemeleılol OğOtlerle. 

- Sona 6 ıncı sahifede -

İstanbul 22 (A. ) - Şehri · 
mlze Şarki TOrkletan'dan yet · 
mlş klıııillk bir af ile gelmiştir. 

Buğdaydaki Suiistimal 
Tahkikatı Sona Erdi. 

Müdürden Başka Sat•ş Amiri D~ 
Açığa Çıkarılmıştır. 

11tınbul1 22 (A.A) - Bug· 
dıy etoklırandald tetkikatı de· 
nm edilmektedir. Ziraat bın· 
kıııı maddrfi Ahıen'den eoora 

bugday aıUf Amiri Adil de açı· 
~· çıkarılmııtır. Mftıteıar bay 
Atıf bir baltayı kadar Anka· 

ra'ya d6necek n vtkAlete nre 

ceğl raporunu orada bızırlıya· 
cııktır. Şimdlllk nkAleten idare 
edilen zlrııat bankaeı 1atanbol 

fobeei mildOrlogane it bınkaııı 
mOfettiılerlndeo hay Sıuıl'nln 

tayin rdllıcell ıOylenmektodlr. 

Kafileden kır khi bngftn Ecre 
vaporlle Mıeır'a gldeceklerdfr. 

Dlğ~rlcrl memleketimizde yer· 
leom~k fizere ıehrimizde kalı · 

caklardır. 

Muhacirler Şarki TCirkietan· 
da iki ı01lyon Tark bulundu· 

~unu, buna mukabil Çinlilerin 

yarım milyonu geçoıedllderiol, 

elmdl Şarki TOrklıtın'ın Man· 
çnrill bir vall tarafından idare 

edildiğini , maal.,eef ora Türk· 

lerl içlnde b tün memleketi 
eline ılıb çevirebilecek bflyftk 
bir baıın henOz buluomadıt,tıoı 

ıöylOyorla r. 
• • • 

D6n lıtanbul'dan 3 8 TOrk· 

ten tberel olan bu kıf ile ıeh· 

- Soı.u 3 nca ynzdedlr -

Kalimnoz'da 
isyan Var! 
Bir Italyan Torpidosu 

Adaya Gidiyor .. 
Atlna, 23 (A.A) _ 1 z ada· 

lardan Kntimnoz ıdaeında sl'ly· 

lendlğln• göre, ahalinin umumi 

ieyın çıkarmıı olmaeından ôll\· 

r~ örf f idare llln edllmlotir. 
Bır İtalyan harp gemitl Kallm· 

noz'a gitmektedir. 
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Soyadlarını Kütüğe yaz- ('T e o y ©l ~ o D lUJ y lUJ m o a ır o --ı • GünQn 

d Y dd ı Küçftk Duyumla~ 

s.~:~.~oı .. m~:~Ete~~m~~~~~~;., Bulgar Kabinesi Değişti.. ~~:!~:!:nb~~ ~.~~.~::,, 
devamdadır. Balo hdkdmet ıı•· ğflnde tescfUn, devam edilmek· müvezztl Ali Vehbi Şanher, 

Y • K b • • H b • N z • ı t f lonlarmda 7 şubat perşeaıbe tedir. Her gün 200-250 soy· Karşıyaka'dı Zafer ıokağında elli 3 Jneyı ar ıye 3ZJrJ ) 3 e 
adı katağe yazılm11ktadır. Son 36 o om arada lbrahf m Şennur, akşamı verilecektir. Dekor ıw 
yirmi dört Hat içinde Bayttn Kırşıyıka'da bekcl Hakkı Şayh, Jd mlt,el dün akoam toplanmıttıt· 
ve Baylardan eoyadlmrıaı yaz. Aydın demfr1olonda memur Te~kill_Etti. Polis Müdürü Çıkarı ı. Konser 
dırmıu olanları aşağıyı yazı· Mehmed Şaban, Sellnlk ban· Y Bu ak.tam ıaat 20,30 da et· 

yoruz: kasında Arif Şele, HalllefendJ • kek muallim okulı ı nda vlyolo• 

Aydın şimendifer kompany1Bı mahılleelnde şimendifer soka· Bulgaristan' da Birçok Da Tevkif at Yapılmıştır. nlet Bar Bülend ve piyanist 

cer mDftttlıl Şakrn Arzak, cer ğındı Feyzi Şanaler, İhracat lstanbol, 23 ( Boeoli ) Dön de blldlrdlğlm gibi bu General Zlıtef'I yeni kabineyi Bay Nazım tarafından ilk ve 
mafettlel Muzaffer Erhlearlı, gGmrcıgn ambarında kttlb Hü· S f , L hl d' f L 1 L A t••Llle memur etmlt ve Gene· ortımektep muallimlerine bit o ya dan blldlrlllyor: a.ı ne ığer ıra.a ar ve a.omı.a· "'V• 
gDmrOk kimyageri Osman Nuri ıeyln Şenocak . J 1 d 1 d k 1 ral Zlatef''n gece ıretlrdfa-f atı· konser verilecektir. Bathakao Gorclyef lıtffa et· nlet er e milcı e e e ece t r. ı " fi Uzıoç, Karataş maliye memur· s M 1 . h t M ı · sı· 

mlı ve yeni kabineyi harbiye Sofya 23 (A.A) - Bulgar gıdıkl llııteyl taııdlk eylemlttlr. • DZI a ec l memurlarından Faik ArgClder, L H hl 
1 1 

ı d ~ 
Telefon tlrke,Jnde muhHe· nazırı ZIJatef tetkll etmtıtfr. .Ajınııından: Başbaa.an ve ar ye Ş er Maarif inzibat mccliııl uo COmhorlyet ecza deposu mes'ul B 

b,.ci 1ımaU Soylu, İhracat gftdl· Zllatef'ln ilk iti Sofyı polis Bııbakan Bay Gorglyef ka· bakım Zlıtef, Dışarı işleri •· toplanmış, mncut tşlerl konue· mftdOril Bekir Tarkbenll, Ha· 
rüğftnde muayene memuru Bah· mftdftrOoil d'ğlştirmtık olmuo binenin lıtlfaeını don Kralı talof, ökonoml işleri profeııör toniye mahalleıılnde 15 nama· 

- rf Sancar, Yeni mılfye onbe· ve birçok da tevklfıt yapıl· Termit ve Kral da bunu kabul Mollof, içeri lolerl miralay Ko· rada muallim Mihriye Akten, 
ııinde veznedar Bosna Savcı, mıştır. ettikten sonra, Harbiye bakanı lef, adliye işleri ve maliye ma· 

y usulde de caddesinde l 7 3 na . İş bankasında ıenedler şefi liye vekAleten Kılenderof, kOl· 
maradı Abdurrahman Tftrkmen· D J } • 8 k P • 't 

Tabir Soykut, Ziraat mektebin· iŞ Ş erJ a &nlfillZ artS e tür işleri general Rıdof, mO· oğlu, Memduhlye mahılleelode d b nıkılAt itleri Zaharief. 
12 numarada Mehmed AU ve e ağcı Mehmed Sarıkayı, 14 T R A B L 

numaralı belediye memuru Nl · Bay ra s ay a Bu kabineye giren başbakan kerısı Mesrure _Bllgfttay, güm· l • • • 'le Bıtalof •e Kollef "'e Zıha · h•d Silngil, k.incl Kırantlna'da ı .. .. 
rilk ki myahanesf kAtlbl Sftley· f d L bl d d 

K Tenrzzül sokağında 6 nımarada ] , 1 M • k K rlef iıtl a e en a.a oe e e 
man opan, Havai sokağındı JS3 } OllUŞtU 
3 numarada Ahmed Sinan, Al· Abm,.d Sukullo, Mes'odlye cad- Va 3 • • bulunuyorlardı. 

deıinde 80 numarada Fahri Sofya, 23 (A.A) Bulga~ sancak ga:zikadınlar sokağında 
SarJgüllü, M111rh caddesinde 28 numarada Baseylu ve Lftt· 

f iye Sucer, Yemlşçaroaaınds 26 275 nomarada Huhlel Sınmaz, 
Ziraat bankası veznedarı Ômer 

numarada Reşad Lebleblcfoğlo, 
LOtfü Sipahi, BacJbeklr ıoka · K.fremltcl Büeoft Ltmoncooğlo, 

Merıılnll'de Hamid Saçın, İki· ğında 81 numarada CelAI Sert· 
türk, Gaziler mahalltıılnde Fit· 

~efmeUk'te 38 numarada Meh· 

med Sômen, Mlralt mıhııllealn· 
de 37 numarada Mehmed LA· 
letıp, Devlet demlryollannda 

gardMren Süreyya Natur, İt· 
falye kAtlbl İsmail Munlo, MI· 
mar Kemaleddin caddesinde 14: 
numarada Mehmed Ali Mermer· 
olak. 

y 
Karataş maliye şubesi odacısı 

Emin Yalco, Alaybey cadde@io

de 191 numarada Ahmed Yon· 

el, Donanmacı mıbılleeinde 26 
numarada Tevfik Yfincü oğlu, 
Devlet demlryollarında Mehmed 
Bahaeddin Yılmıbaşar, Aydın 
demiryolu kahveclıl Ahmed 

Yalı, Mira il mabılleslnde Kara· 
kapı caddesinde 53 numarada 
Sadiye Y ışatan . 

Q 

Belediye makine mübendiı· 
lerlndea Üzeyir Uzırmak, Dev. 
let demlryollarında işletme me· 

muru İbrahim ÜğOt Zaf m usta 
Ül, Gôztepe'de 858 numarada 

Receb Recai Üetftakaya, Süley 

mao Üye, Karşıyaka Ct'JAlbey 

ııokağ.ında Etem Ünlüler, Odacı 
Hilmi Oetyener, Karakol soka· 
ğında Hasın Üçel, Pfltç ıoka· 
ğmda Bahri Üzelııel, KAğıthane 
caddesinde Şevket Ürfloay, Sı· 
karye ıokağında 1 numarada 

Etem Ündnyoğlu, Şemlkler kô· 
yünde Abdullah o~lu Mebmed 

Üredlm, ayni köyden Ahmed 

oğlu Ali Üzer, Birinci eClley· 
maniye mahallesinde kunduracı 
Emin Ülcay, GOmrük moha· 

faza memurluındao 2139 nu· 

maralı Beelm Ükten, Kabaeoğan 
ııokağında Sadolleh Ülker KA 
mllefendl ıokığında 30 numa· 
radı Ahmed Emin O~ar. 

ş 
Hıcıbekir sokağında 33 nu· 

marıda Niyazi Şenkaya, Bakırcı 
Ali usta Şan, ÇayırJıbabçe'de 

64 numarada Necib Şangır, 
Telgraf mQyezzll Tevf lk Şehirli · 
oğlu, ikinci Taslı mahalle. inde 

17 numarada Mehmed Şenakıo, 
Nazilll'li Ali oğlu Şakra Şaıı · 
taf, Aydı n'da Karapıner'ın yu. 

karı mıhalleslnden Ali Nazmi 
Şaha, Buroava'da İbrahim ve 

Jemall Şlmşlt, Kahramanlar'da 

Emnl1et mahılJeaJnde ibrablm 

kat sokağında Abbaı Sercan, 

Soğnkkuyu'da Şafak sokağındı 

Ali Sarp, Erkek lleeılnde kAtlb 

Sami Selçuk, Doktor Ahmed 

Ramfh Saylan, Nüfua müdür· 

logn evrak memuru Feride 

Soydan, Tahmil tahliye booaltma 

tflf 1 Ziya ve kız kardeşleri 

~erile ve Haenı Sakmen, Tah· 
mil ve tahliye memurlarından 

Sıdkı Sökmener, Kapancı oğlu 

Subhi Sencer, hhılAt gftmrft · 

ğünde H. Basri Sener, Mmrlı 

caddesinde 53 numarada Faik 
Sunt:r, Karşıyaka'da Fevslpaoa 

mektebi bışmuılliml Hilmi 

Sayılgan, Al11ncak'ta polis me· 

muru 2~7 Ferid Sili, Burnavı 

Hfl&l mektebi muallimi O. Nuri 

Saykı, Gilmrftk bıomndGrlOğt1 
kAtiblednden Osman Nuri Sen· 

gül, Keıtanepararı'nda ıakımcı 

B. Bfteoil Soy11l, Emrazıııırlye 
haetaoest baıdoktoro LOtfil 

Sabri Serln~en, Varidat mftddr· 

lflğO mümeyyizi Remzi Saylık, 
Çarkçı oğlu Halil Somer, Zev· 
klsellm otelinde Etem Suntur

er, Telgraf tevzi başmemuro 

Rftstem SadJç, Halkevl kütfib· 

hane memuru HüsnQ Sftlftn, 

Alsaocak maliye ıobeılnde İr· 

fan Sonay, Kız llııeııl mubase· 
beclel Zihni Sddeo, Gdmrflk 

muhafaza memurlarından Reşad ' 
Sinde, İkinci noterde Hüseyin 

Hilmi Sohman, Taşçılar'da 

Mehmed Said Sambardakcı, İh · 

racat gOmrfiğü ambar memuru 

Hüseyin Sırdaş, 4 flncft mıntıka 

tapa manini Şemseddin Sön· 

mezocak, Üçüncfi komiser Re · 

ceb Ferdi Sağdlnç, Karşıyaka 

kız muallim mektebi muallimi 

GazAll Saltık, Avukat Kema· 

leddln, CelAleddin, M. B•ha· 
eddln Serbeııt, H. B. M. M. 
AbdGlmuttallb Sakız soyadlarını 
almıtlardır. 
~~~~~--~~~~--

Muhakeme 
Ankara' da Başladı 

Ankara, 23 (Haeo~f) - İn· 
giliz llraeı düotilğd halde ıarl· 

fenln tenzHiol telefon ılrketlne 

tebliğ etmlyen eııkl posta, tel· 

graf genel modnra ile arkıdaı · 
larının muhakeme~fne bugfin 
hlıJanmııtır. 

İstanbul, ~3 (Husullf) - Pariı'ten blldlrlliyor: 

Türkiye Dış itleri bakını bay Tnf lk Rfttdil Araa, dıt bakını 

bay Laval'la ıon mtblkatındı, Akdeniz paktı hakkında görüt· 
mOttflr. Bay Tnf ik Riltdfl Araa, dl ger rical ile de gör ütmek 
Ozere lkt gtın daha Parlı'te kalacaktı?. 

ajanıındın: 

Yeni hilktlmet de~lşlklltl 

Şeker Fabrikaları Birleştirildi 

Bunlar Anonim Şirket ha-

münhasıran dahili eebeblerden 

ileri gelmlttlr. Yeni hOkumetln 

lo ıly11aıı btıuın ulusal kunet · 
!erin blrleıtlrllmeılnl ve mem· 

leketln ökonomlılnl kuvvetlen· 

dlrmeyl istihdaf edecektir ve 

hiçbir değltlkllk gö11termlyecek· 

tir. DJt slyaeada olmdlye kadar 
olduğa gibi barıı, bGtün mem· 

leketlerle n bllba1Sa Bulgari&· linde idare Edilecektir .. 
Ankara, 23 (liuıosi) - Şeker f1tbrlkılarıoın blrleştlrller"k 

anonim olrket halinde ldareıl kararı verilmiştir. Şeker fabrikaları 

an~nlm elrketloln merkezi Ankara'dı olacaktır. Nizamnamesinin 

bHırlanmasına baılanmıetar. 

Japon· ltalya Münasehatı 

tan'ın komıularile ınlaema el· 

yaeaıu olacaktır. Dıtarı itleri 

bıkanhğındı bay Batılofoo kal· 

maıı hona bir delUdlr. 

Atatürk 
Habeş Ordusunda Japon Köprnsn 

Z b• l . Y k Yapılıyor .. 
8 it erJ 0 muş.. İstanbul, 22 (A.A) - Atı· 
-------- U1rk kôprOııil için hazırlanmaktı 

Uzak Şarkta Isti@mar Edilecek Bü
yük Bir Piyasa Varmış .. 

olan ıartoame yakındı bitecek 

ve birkaç gftne kadar daimi 

encQmene verilecektir. EncO· 

men tartnameyl tetkik ettikten 

sonra Şubat devreıılode topla· 

nacak olan şehir meclleine n· 

Roma, 23 (A.A) - Japon· 
ya'nın Roma bftyQk elçisi bay 

Suglmur halyı ile japooya'nın 
Afrika ve Uzak Şarktaki mü· 
naeebetleri hakkında Tribüne 

gazetesine beyaoatta hulun

muıtnr. Elçi Habeşlstan'ın gu 
ya japon zabitleri bnlundıığonı 
dair olan şayıaları katlyyetle 

tekzip etmlotlr. jıponya'nın 

Adlsababaya lktıeaden hohll 

eylediği b11hema gelince, bunu 

izah 1 çln ekaerhl Yahudi olan 

mutavaseıtların Kobeye gelerek 

Habeei11tan 'a götftrmek fizere 

mal aldıkların1, fakat doğra · 

dan doğruya ithalAt yapılmadı · 

gını söylemiıtlr. Uzak Şark 

hakkında da demiştir ki: 

- ftalya 'mn orada japonya 

ile k!Jreılaomakeızan faaliyetini 
artırabllec,.ğl kanaatindeyim. 

Uzak şarkta letlımır edilecek 

koskocaman bir piyasa vardır. 

Ancak yeril ahalinin huzur n 
ı11.1'1ln içinde yaşamaları şarttır. 

japonya'oın slyaeası hunu fetih · 
daf eder. Ticaretin oralarda 
dOzen altına 

için faydalı 

cektlr. 

ahnmaııı herkeı 

neticeler vere· 

Bunun arkasından Mançurl · 

den sö.ı açın elçi' bu alkeoln 
taoımb tanınmaması keyf iye· 
dolu kendisini pek fazla alA· 

kadar etmediğini ıöyledJkten 

ıonra İngiliz ve Franııız heyet· 

lermln orada bulundukları 

fevka14de lmkinlırı loaret et· 
mlotlr. 

Nihayet teknlııyenlerlo tet· 
klkioe arzolunmak ilıere nü· 

moneler tevdi eden elçi japon· 
ya'nın mdtekablllyet eııası üze· 

rlne meseli İtılyı'dan şarap ithal 

etmekle bahtiyar olacağını be· 
yan eylemiştir. · 

Sar' dan 
Sonra 
Avusturya Mı? 

Viyana, 23 (A.A) Sar 

plebletlslnden sonra buradaki 

Alman elçllf ğl avlusunda bir 

defter açarak Sar'ın Almınya'yı 
dönmesinden memnun olaolatın 
ha deftere lıılmlerlnt kıydede
blleceklerlnl llAn etmiştir. Poliıı 

m4dıbıle ederek el911l8l tecrld 

lçlu hl: kordon kurmoıtur. 

Öyle ınlaşılıyor ki A vueturya· 

nın Almanya ile blrletmeıl ta· 
raftarlarmı teıblt için listeler 
huırlanmJtllr. 

Viyana, 23 (A.A) Bad 

kampında bulunan A voıturyalı 

nazl lejlyonlarını helmverenle· 

rln giydikleri Onllormaya ben· 

zer Onlformalır verllmf ştlr. Be 

ıuretl~ bunların hududdan kd· 

çfik kafileler halinde ATDetor· 

yı'ya girebilecekleri Omld edl· 
Jlyor. 

recektlr. Meclisin tartnımeyl 

tetkikinden ıonra köprünün 

açık art11rm11ı yıpılıcaktar. 

Ankara'da 
Açılacak 

Enstitü .. 
İstanbul, 23 ( Hususi ) -

KilltOr bıkaoJ bay ZeynelAbldln 

Ôzmen, gazetecUere beyanatın· 
dı; Ankara'da tatlh, coğrafya 

ve pedagoji enstlt6sftnün açıl. 

maeını karar verildiğini eliyle· 
mlştir. 

Marmara'da 
Uuktimet Yeni 
Evler Yaptıracak. 

Ankara 23 (Hoıoıi) - Bil· 
kumet, Marmııa'da zelzeleden 

yıkılan evlerin yerine, selze· 

leye mokavemet edecek şeklide 

birer katlı gftzel evler yaptı· 

racıktır. 

Hindistan 'da 1 Gemi 
hattı 19 kişi kayboldu 

Kıraıl, 22 (A.A) - Karası 

aç•klırında bir gemi bıtmıı ve 
19 kiti bogalmu1tur. 

muştur. 

Köprnln Muhacirleri 
Yugoelavya'nın Köprillft k•· 

ıabaeından dün tehrlmlze 52 
Tiırk muhacir gelmiştir. 

Şehir Meclisi Toplantısı 
Şehir meclisi 2 eobıt camar· 

test gdnd saat 16 da belediye 

ıalonunda toplanacak ve yeni 
btı.dçe Qzerlnde gôrGşmelero bat· 

layacaktır. 

Yeni Rus Konlilolo8U 
Sovyet Rusya şehrimi• Ge· 

noral konsolosa Bay Trentlyef 

dtın Ege npurlle lıtınbol'dıll 
lzmlr'e gelmletlr. 

Kedilerin itlafı 
Don belediye 1abıt11ınca eeb· 

rlo muhtelif yerlerinde 128 
kedi 6ldarcılmftotftr. 

Bay Şevki 
Mezuniyeti bltmlt olan ıeb· 

rlmfz mtıddelumumi muavinle· 

rlnden Bay Şevki dan uıdfeetoe 

bıılamıotır. 

Dinarlı 
Balkan Şampiyo
n unu Yendi.. 

fetanlıul, 23 (Bueuei) - ÜO· 
lü pehlhanlarımızdıo Dinarlı 
Mehmet pehlivan Balkın tıaı· 

piyonu Zaharly11 ile yaptığı 

güreıte, hasmını 13 dakikad• 

yenmittir. 

Ambalaj 
Sergisini Ziyaret 

letanbul, 23 (Huıusl) - Tftr· 
kof ls'in açtığı Ambalaj eerglel 

zlyaretcllerle dolub boıalmak· 

tadır. Bu ıergl, Ankara ve İı· 
mlr'de de açılecaktır. 

Son güuler de 
Fındık Satışlarında 

Gevşeklik başlamıştır 

Trabzon, 22 (A.A) - Ud 
tıç gündeoberl fındık f lıtlerl 
çok dOşkQn gitmektedir. Ham· 

burg, Marsllya bor11lırındaD 

gelen telgraflar f latlerde genel 

bir gevoekllk göstermektedir. 

Bogfln borsada fob Trabzon 

lçfındık kırk kuruta arıedUmlt 

fakat btek bulunmamıştır. Ka· 

boklu tonmul fındık 23 kurut• 
kadar alınıb ııatılmıttır. 

Bulgaristan 'da 
Alacağı Olan 
Tacirler Okusunlar .. 

Ankara, 22 (A.A) - Bul· 
garlıtan'da ahı veri§ten başk• 

bir sebebdt:n dolay1 alııcağı 

olanların bu alacaklarının kur· 

tırılm11ı için Tdrkof iı ıube· 

lerloe veya ticaret odılarına 

mllracaıtlerı ilin olunur. 
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1 G ü lii1 ü ifil Türk Kadını 
Ve Nüfus 
işlerimiz .. 

Büyüklerden 
Sporculara .. 

Karşıyaka'daki Bir ölüın Glntihahat ve 
ene Talehenıiz. 

Üzerinde iddialar Var.. Mcm~.k~,;,;.;0 hcrımrıod• ___ ............ --- ---·· .. ---Göztepe spor kulübünün yıl· 

h.k kongresi mıloasebetile ReJ· 
cümbur Atatilrk'e ve bilyükle· 
rf mfze çekilen saygı telgraf· 
lanna aşağıdaki cevablar ~el· 

mfştir. 

Abidin Özsutekin 
Çektiğiniz telyazısından ötü· 

rü Relsicümbor Atatürk'ün te· 
şekkürlerJni bildiririm. 

Rlyasctfcümhor umumi kıitil:ıi 

Soynk 
• • • 

Sporculara teşekkür eder ve 
başarmalur diJerf m. 

Ceset Yıkan1rken Sıcakmış .. ölü
nün Oğlu da Çıkageldi. 

--------
Karşıyaka'da Bostanlı'da Os· dana çıkarak babasının varisi 

manzade caddesinde 83 numa . olduğunu bllıtlrmiotlr. 

rada oturan sarac bay H. Sabri Bu durom ker~ısındıı YMeee 
adında blr zat; bundan bir hafta müddeiumumlllğe müracaat rde· 
evvel ölmüştü. Saraç bay Sabri rek bay Sabrl'ofn ölümünde 
75 yaşında idi. Yapılan mua· şüpheli bazı noktalar olduğunu 
yene8İnde ölümünde bir fevka · duyduklarını ve cenaz,,nio oıe 

ladelik görülmemiş, gömülme· 1ardan çıkarılarak otopel yııpıl· 

bine müsaade edilmişti. Bay maeını f!!leml~lerdtr. 

Sabri: .::>oğnkkuyıı mezarlığına Bay Subri'yi öldükten sonra 
gümüldükten eonra veresesi; yıkamış olan adam ıi11 cesedin 

tt Türkleche Post~ İstanbul 
limanından bahsetmektedir. Bo 
makalede İstanbul limanının 

yeni Hziyetloln düzelen Türk 
ökonomleloln bir müşlrest ol· 
doğunu bu vasf içinde normal 
btr vaziyet muhafaza ettiğini 
anlatmakta ve oemaolı lmpara · 
torluğu deninde İstanbnl Uma· 
nının memleket bünyesini tah · 
db eden rıelirstz ithalatın bir 
unıuru olduğu bildirildikten 
sonra Türklye'den ayrılan sa· 
halarda ulusal ökonomtlere İ& · 
tinad eden Jfmsnlarıo tceekkül 
ettiğini, bunların do !stanbul'e 
rakfh hJr vaziyet aldıklarını 

yazmaktadır. 

Kadıularımtz içirı: 

Baevekll 

İsmet İnönü 
• mühJm mikterda para bırakmıo soğumamış olduğunu söylüyormuş. 

ııaylav seçimi devam etmektC'!dir. 
Kültür Bakanlığından valiliğe 
gelen bfr bildirimde hu seçfoıio 
ilk ve orta tahsil müeseteelerl · 
ne devam eden ve henüz 
ıeçtm hakkına malik olınıyen 
talebelerimiz için hayat Mlpfsi 
ve yord bllgfel derelerinde çok 
faldeli ve canlı bir tatbikat 
olacağı gibi ortamekteblerde 
ve liEt'lerle yükoek mekttıblerde 
seçim hakkına maHk olan tale· 
bdf"dmiz için medeni hakların 
en yükııegl ola o seçim haklarını 
kullanmak ve onlara bu me · 
d~ni vuifclerJnf yapmak fıreHt 
ve zevkini kazandırmağa güzel 
bir vesile olduğu blldirilmfırir. 
Bu itib&rlıı €ehir meclisi "e 
belediye seçim zo:mamnda Kül · 
tür Bskanlığındao göııderllmi~ 

olan 4187 sayılı bildirime göre 
8f'Çİmler eııoııunda mektch 
talebrelniu ~,.çim mes'elelui 
rtrafında aydınioıılmasrnıo le· 
mini tav&iye t•dllrnişrir. 

• • 
Kongrtı münascbetile gönder· 

olan bu zatın mallarını ve pa· Verc&enin iddiasına göre bay 
ralarını taksim için tf'şebbüse Sabri zehirJeooıiştlr. 

"J ... a Tribune dea Nation!« 
nın 3·1·935 tarihli nüshasında 
Robert Baudouy tarafından bir 
makale yazılmıştır. Bn maka· 
lenin adı "Türk .kadınları eay · 

digioir. tclyazıdan duyğulan· 

dım. Hepinizin gözlerinizden 

öperim. 
C. H. F. umumi katibi 

R. Peker 

girişmişlerdir. O urada sene· Bu ihbarlar üzerin; müddei 
lerdenbcri baba P.Vin~ uğramı umumHlkçc tahkikata başlan· 

yan bay Sabrlntn oğlu da mey· mıctır. 

iki Esrarci Y3kavı Kafile Dün 
ıavıığı,, dır. Türkiye'de 

Muharrir, makalede Türk 

ol 

Ele Verdiler.. lzmir'e Geldi .. 
kadınlık hayatının 1904 ile ÜZ. ı·im (::u·· n Ü --• • • ·--- --•••· • 0 

---

. , J B y I J - Ba~ı ) inci sahifede 1934: ıenel~rindeki hali ara&ıD· Bun ar ergama o i e 
04 J ·ı · ı B k rimlze gelmf~ ve akşam 'Ozeri da bir mukayeıe yapıyor. 19 Esas tı ,arı e a an· Bursa'dan Em;.rar Ge-

"' İekenderlye'ye giden ayni Ta· de ııkı örtfiler altında glzlr.nen lıkr,a Kabul Edildi 
1 Y ı· • la d parla ayrılmıolardır. •e kafeı arka!ında mahpus o an ırıyor r ı. 

Memleketimizde de fiztımle· Yorddeki kıyafetlertle gezen kadınların 1926 dan 1934 e 1 lzmir'de Borsa'dau B~rgaıua f d b 
b. rimizln fazla lstiblakinl tem n hu TOrk kardevlerlm z en a· kadar olan aekiz senelik ır .. yoltle esrar getiren bir esrarcı 

maksadlle bir ( Uzfim gönü ) zıları şehrimizi gezmltler ve IDGddette oaul erkeklerle tam şebekeeini o iki uzvu zabıtamız 
onanması hakkında Torkof isin ahe veriş etmişlerdir. Şarki bir maııavata mızbar oldukla· 1 ca yakalanmış, ihtiiiae mahke. d 

kl.f i Ökonoml Bakan ığınca TArkistan'dakf Tftrk tirlerln e rını Ye medenı haklarına nasıl te 1 meeine verilmiştir. u r 

muvafık görülmilştfir. Tesbit Çfn tebaalı olan hu Tilrk'Jer llail olduklarını hulisa ediyor, B 1 B 'd b l 
1 edilecek bir gönde 1'0rklye'nio 00 ar ergama • u onan (Hacı) olmak Qzer., Bicaz'a 

Ye eğer 0 De111nchanteess., lor Kayalarlı Bay Ali ile Jzmlr'de 
eo küçftk köylerine varıncaya ıritmektcdirler. Y•nn PJerre 1...otl bugün sığ · ·· B Kü AL H d " 
kadar fi&ftm gönderilecektir. ııı goren ay Çua. asan a • Aralarında altı kadm da bu· olub bu bfıyftk lakıl•bı göreey· 1 t •-ı d 1 

f ı TOrkof is üzüm gününün tayini arın1 aşıma-.. 11 ır ar. lunmaktadır. Kadınlar mavi dl, ha...,etinden ne dlyeceğ 0 

r ve her yere üzüm yetiştirme Kayalarh All'nin Bergama renkte elbise glymlolerdi. Al 
bH1nesdl, diyor. k h ll ı l 

tedbirleri hakkında tedklkler da i e emmiyet ro fi an •ı•· dığımız malumata göre Çin Türk kadını 1926 :la aUe 
de bulunmaktadır. hoca Bergama'ya el•tl memur· Bindln'den doğruca Blcaz'a it.yatındaki mevkffnl .kazanmış Jar · gönderilmişti. gitmek iıılyen bo Tlrk'Jere 

1932 de belediye intihabına Tavuklarda Çiçek mahall"ı b•LAmetçe mAıaade 
Memurlar; esrar mfioterlıl u•u u lıtfrak etmı,t1. U.>35 de de Şehrlmi~de Birinci kanon sıfatUe Ali'ye ve onun vasıta · edilmediği lçlo onlar da Sihir· 

l'trk mecllılnde kadın saylav· ayında 600 tavuk çiçek haııta· ya'ya ge,.ml•, oradan elıueodl · 
d larına bae vurmuşlardır. Nlh•· ... v 

lar gönUecektlr. Tcırk ka ını lı•ından ölmfieUlr. Belediye bao· ferle Moakova'ya, Moekon'dan 
" yet pazarlık: uymue n on lf. 1

Ylll zamandı içtimai hayatta kanlı""nca Ziraat babnhğıodan Tlrk bOyfilc elçflfğlntn vlzeılle 
L t nlı e· raya dört kilo 190 gramlık es· tlle•kllnl tutmuı, yazmea, e a•ı istenmiştir. lııtanbol'a gelmişler ve dıln 

d hlf et v rar ·Beı kilo yerine· eatın alın· 0
Ynamak gibi ıporlar a e Y Bay Nebil akoam da İekenaerlye'ye git· 

IÖltermlı n hattt gbellik m6· mııtır. Eararcıya •erilen on mitlerdir. Çogu, vapurdan çık· 
"babeın• l932 de dGDyı ge· Çeome eski Dr. Bay Nebil; lirahgın numaraıı •e lflrlıt da· mamıolardır. 
leliai vermiftlr. Seferihisar belediye DoktorJo· ha enel teabit edllmle bulana· A d K 

''Kemal Atatllrk'6a TGrk in· ğuna tayin edilmiotir. yormue. y ID ump&D• 
~ltbı için tadından daha ıag· -11-0-n-nn_d_a_..,....k-a-dınlar-ın_h_e_r_y_e-rd_e_ BllAhare reımi memurlar pa· yası işçileri .. 
ı._ bir deıtegl olmadıtını aôy· erkeklerle rekabet etmesini es· rayı All'ntn nlndekt anotır· Aydın Ştfendtfer İtÇller bir· 
lerae-, ....... man lıaınılıcağına 1 d • - v mada Ozerinde bulmual.rdır. Hğl menııublafl namına Dr. - au u yanı temenni 0 ma ıı;IDI 10_, • y 

~lim,, diyen 1JJnharrlr, Tflrk Fakat evinde ve lzmlr'de h.sı Bay Şıklr'in batkanhğında bir 
~- .~ llyor. • ı l · -cıa111nı rey vermek hakkına 1 • • akrabalarının evlerinde baıbca heyet Ankara Y• ~ m 1ıtır. 
kad- B" -k Nftfus iş erımız : AydıD Demlryollarının hd 

....- ne elde etd iee uyu b z it g ga esrar bulunımamıştır. Zabıta; 
ô · ı 0

Noue Zftrlc er e un " · kumetce ntıa alınmak Dzere 
lldertn ıayeıtade elde er:ı ı;ın zetesi 7.1.935 tarihli nliehasıo· Borea'dan bu adama elli kilo b b·ı b 

te boan bildiğini Laydediyoru~. 11 1 1 d d bulonmuo olmaeı ıe e ı c u 
.. da, Tftrkiye'deki nilfus hareket· esrar getir eceğ D e uymue· h L d ki emur 

Muhar_.r, Kemafiat inkılabı T F L b . 1 il eyet -.umpanya a m · .-ı " lerinden bahsetmekte ve fir· tur. aa.at o partı get r me· l f L 1 k nd i llın yalnız orduya dayanan bir K 1 1 Al" arın aram ye, te a vesa rr 
ı k!ye'nln irredante peşinde koş· mt,ıir. aya ar 1 ı; suçunu gibi baklannıo uHarı dikkate 
llkdtb oldur.onu rhayet eden· ı k d ı t · f tmf•tfr Tahkikat geni• l " madı•ını memnuniyet e ay e • llra e v • ,, . almmaın için Bayındırlık ha· erin hiçbir ıe1den haberleri ı:ı letllmeııtedfr. 

;oktur, diyor. Ve makaleıılnln bolonacakllr. ~::~.:::;..:~:::::::.!.:m:e:k~te~d~ir~.--~~~~~~~::-::::-::--::-:••,, kanlığı nezdinde teşcbbiiete 
IS\ $ 1 n 8 m a S 0 Tavuklar için öğfit 

elefon: 3151 
a r & elefon: 3151 Vilayetin muhtelif yerlerin 

Bu
2
0n B. d deki tavuk . lıtaııyonlannda bu· 

Şahezer Filim ır en ıunan ıavukıann yumarııama 

- Frın&1zca Sözlü -

6 80yük Sinem• Yıldızı 

J B 11 • Clırk Gable · obn Barrymore. Belen aye ry 
Llonel Barrymore · Rabert Montgome • 

Myrna Loy 

Dünyayı 

Dolaşan Şarkı .• 
- Almanca Sözlü -

Dtınyanın En Büyilk TeuörG Olan 
Joııeph Schmldt 

Tarafından temsil edilen hazin bir a,k ma· 
cerası zengin bir musiki. llAhl bir tagannl 

AYRIC~ 

FOX Dünya Havadisleri 
H tın 15-19 Gece uçuşu 

Seanslar : p::;.,mbe ve Com• ~Onlerl 

TOrkce sözlO 
17-21,15 Dünyayı dolaoan earkı 
Dünyayı dolaşan earkı ile bıolar. 

zamanının geldiği, yerlerinin 
sıcak tutulmaııı, fazla yumurta 
alınmak için kuromuf kan tnu, 
Adi 11ğır eti kıymuı, hububat 
ve baharat nrllmeıi valilikten 
kaza ve nahiyelere blldirilmlıtfr. 

GümrOk Beyann&me
leri Hakkında Ce
vap Bekleniyor. 

Gnmrak haımadarn Bay s.. 
mi Pank Ankara'da ıarnrtlk 

leleri ve yeni gtlmrnk beyanna· 
melerl meıı'eleıl hakkında Ba· 
kanlığa lıahat vermiştir. 

BugGnlerde beyannameler için 
bir netice beklenmektedir. 

1Uuallimler Arasında 
~ehrlmiz kız Jlsesinde yeni 

ibdaı edilen Almanca okutan· 
lığına kız ıan'at enstitChft mu. 
allimlerlnden Bayan A .. oe tayin 
edilmiotfr. 

lzmir erkek liseıl rdebiyat 
okutanı Bay Zeki'oio derı H · 

atl~ri Ye ftcreti KültGr Bakan· 
lığınca artırılmıştır. 

Boca orıamekt4'p tarih r.o~-: 
rafya okutanhğına il4ntf"n Ba 
yau NlgAr tayin edilmiştir. 

Son Yağmurlardan Çeş
me'de Bir Ev Yıkıldı .• 

Son yagaa ıfddetli yağmur· 

lerdan Çeome kazırııada 16 ey· 
Jul mahalleıfnde Hoseyin oğlu 
Bay Bımlı'ia evi çftkmaı Ye 

yılulmııbr. laıaoca zayiat ol· 
mamıştır. 

Vilayetten yağmurlar hakkın· 
da kanlardan mahlmat lıteo. 
mlıtlr. 

Havagazı işleri 
Bnagazının belediyeye devri 

için tetkikler yapıuakta olun 
komlsyoıı; dOa akşam beledi 
yede toplanmış ve tlrkelln deni 
meı'elesi hakkında görOşmt:ler 
yapmıştır. 

Irak-Iran 
ihtilafı Tehlike 
Mi Gösteriyor .. 

- Ba~ı 1 inci sahifede -

•" bu lhtlJAfıo iştloarf bir şe· 
kilde I.abaye dinnına göntle
rilmeslol talebetmektedtr. 

lran dış itleri bakanı bay 
Kaziml raportôrGn işini kolay. 

laştıracağıoı blldlrmleılr. lrak'ın 
talebine hak vermek, karar 

üzerine m8e11lr olabilir. Fakat 
iki topllntı aras•nda geçenki 

devrede her tftrlü görfişmeletl 
ve hldisenln hallini gGçlettire· 
cek hiçbir şey yapmamağı ka· 
bul edecektir. kan kendi top· 
raklannın tamamiyetine taalltlk 
eden fe.kallde divanın lhtl7ari 
madde ahklmını lmulamııtır. 
Ancak Irak hcıkumetl ihıiltfı 
konseye naklettiği cihetle h.t· 
.. a bir oluea mnracaıte lilzum 
yoktar n iıtloari bir kuar ta· 
lehi vakıte11 gôrQlmektedlr. 
Konsey bu talebla 11 inci mad. 

.deelnln ikinci fıkrHına uygoa 
olduğuna kırar vermlttlr. 

Acun üko
nomi işlerinde 
iyilik Eserleri .. 

---····---
Prager Presse, Prag gaz(•· 
lesi yazıyor: 

Uluslar dernf"ği ı.renel yazım· 
lığı ) 9;J4 yılı son kanun ayından 
llkteşrln ayına kadar acun~a 

istfhsalat, ticaret ve ffat inkişafı 

hakkında hlr istatistik neeret · 
rnfotfr. Buna göre 1931 yılının 
ilk yansında geçen yıla n'8betle 
kömür fstlh alıiıı yüzde 11, 
dökmedemfr tmaliitı yüzde ~U, 
çelik imaları yüzde 21

1 
çinko 

f mnlıitı yüzde 19 artmıştır. Bo· 
nunla h~raber hu l!alah hareketi 
yılın üçüııcü ruh'uoda durmuş· 
hır. Hu hal. ham madde fetih 
salata dOşküolüğu yüzılnden, 
bilhassa Birleşik Amerika dl":v· 
letlerfnde hiesedilmfştir. I•'akat 
buna karşı da ilkte~rlodft acun 
feıibeal ve f malatında yeni bir 
tıallib kaydedil rnlştir ki dereceal 

dökm,.demirde yfizde 12, kömür· 
de yOzd~ 9, çfnlccıda yüzde 8, 
çelikti" yüzde () oi betindedir. 
Belçika ve Frarısa'dıı sanayi 
faaliyeti bütün 1934 )ılı lclnde 
yavaıç11 grrilemiı . Huna karşı 
bu faaliyet 1talya'da, D11nfmar· 
ka'da, Norveç'tt, İueç'te ve 
Şıli'de f111ılaeız artmıfhr. Diğer 
de•l11tlerde bu aaltb hueketi 
liasfrao ve Temmuz aylmrında 
birdenbire lokıtaa uğramıttır. 

1933 Yı lı ilktetrlo ayına kartı 
19:14 yılı Ukt~trln ayında Al· 
manya'da yüzde 20, Jıveç'te 

yüzde 19, halya'dı y6zde 15, 
Kanad11'da yftzd" 9, l.ehietan'da 
yüzde 8 ve Noneç'te yilzde 4, 
oiabetleriude bir ııılib eseri 

kaydedilmiştir. Sanayi f1aliycti 
Birle11lk Amerika duletlertnde 
yilzde 4, Hollanda'da yOıde 5, 
Fnnsa'da yilzde W nfıbetlnde 
geri gitmiştir. 1934: Yıhndakl 
acnn ticaret kıymeti ile rooh· 
yeıe edUlnce yalnıs yhde 3~,6 
tutar ki bu .geçen yıldan ybde 
2,6 daha az demektir. 

Altın olarak ifade edllmlı 
olan ıcun ticaret kıymeti 1934 
yılı ilktt>trln ayında meHlme 
uygun olua.k yüztf,.. J ,3 nlıbe· 
tind., bir s.,lih ku:ımmıetır. 

Bftyök ticaret fia:larınıa in· 
kiıafı muhtdif de•letlerde mil· 
ea~i d~ğildlr. 19:13 Yılına kartı 
fiat yGkeekllği nlebeti M11ır'da 
yüzde 36. Arj.ntinde yazde 17, 
Macarfstan'da ytııde 16, Ro· 
mauya'de yüzde 11, Bulıarfı· 
tan'da yüzde 9, Birleşik Ame· 
rlkan drvletlerinde ) özde 8, 
Uanimariuı'da yüzde (), Çı-koı· 
lovakya~d.,. yüzde 6, Almınya, 
laveç ve K'Uıada'da yCızde beı· 
tir. Acun tCcaret f latumoın en 

çok dü"tO~ii yer Fune:a'dır. ----
Şehirdeki ağaçlar 
Belediye Baekaaı Doktor Hay 

Behcet Uz; dfio agaç dikim 
faalfye2inl teftlt etmiıdr. 

Kanunusani 
1935 24 1935 
Kaıım Gtln 
78 31 

Perşembe 
Anbf 1353 Rumi 1350 
19 Şenal 2 el Kıloun ı ı 

Evkat Ezant Vuatt 
G6net 2,05 7,19 
Öğle 7,11 12,26 
İkindi 9,45 14,59 
Akoam 12 17,1~ 
Yataı 1,35 18,49 
1meak 12,21 5,36 
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• sta ' 
ektehcılık Nasıldır? Fudhol Heyeti Kongreyi Şuurunda MovazenesizlikVar Fakat 

Yazan: Eyib H. Akman -- Ödemiş A b T } , k M ? Çok Fazla Değile 
Okuv çllğında olanlar: 851· hnı bitirerek gelmle yahut ca 3 op 3filJ y 3CÜ l • ·•----

978, oluıva devam edenler % kızlara mahsus glmnazlnmlardan ( Detrl~lem seyyahı) n&mile göndererek bu mektupların üze.· 

75, okuv borçluluğu 612 yaş. diploma almış olanlar e• leleri Fakat Böyle Bir Düşünce, Heyetin Türtlye'nln muhtelif ,f1Ayet ve rlne de [Resmi taahhildlüdür 1 
Okul kurumları ve çevirgenllğl (M) okolona kazalarını dolaşan Gümüşhane'li damgası vurmakta imle. Bıı 

Aoamektebleıi nlpiagoglas (A) alınırlar. Borada okuv çığı 3 Mes'uliyetini Artırabilir. N~dlm oğlu hkender Ayhan yozden Gümfişhane mahkeme· 
Anamekteblerl beyliktir, ak· yıldır.) _ adında blrlıl jandarma moh•· ılnce 1,5 ay hapse, Afyon 

çaeızdır. Dört yaşındaki çocuk· Glmnazlum ve llıe muallim· Liglerden çekllmle olan dört heyetin meı'ullyeti bir kat daha faaasında Aydın'dan şehrimize mahkemesince ~,5 ay hapse 
ları kabul eder. Anaokulları, lerl dnlverahede yetlılrler. kulübümüz, mıntaka kongre· artmış olur. getirilmiştir. İskender Ayhan mahkum edllmlş, Sandıklı'dı, 
yabancı dH. eözgebfnl Arnavut· Bunlar asıl muallim olabilmek sinin fevkalAde olarak bir top· Düşünmek Jazımdırki, ligler· adını taşıyan bu adam (Devri· Karacaeu'da kaymakamlarla gü· 
ça konuşanları küçilkten alıp için 4 defs sınıf tan geçmlye, lıntıya çağrılmasını btemfş den çek.ilmiş dört ıakım ve alem seyyahı ) diye büyük mü· rültG. çıkarmış, zebıtayı tahkir 
ona Yunanca beiletmlye özenir. yfiksek muallim okulunda (R2) bulunuyorlar. Çünkü hu ku· bunların bazı itirazları vardır. hürler kıızdırmakta ve gittiği etmiştir. Aydın mahkemesinde 

ilkokullar (B) iki yıl tatbikat stajı görmiye lübler, bir takım iddialara da· Elbette bu itirazlar. fudbol yerlerdeki voli ve kaymakam· ifadesi alınan 1ekender Ayhan 
1929 danberl, il.koku Harda borçludurlar. Sroj çağında staj· yanmakta ve m"s'ol heyetlerin heyetinin keedrlb attığı gibi, lara posta vasıtaslle mektuplar ak'l muayenesi için Jzmlr'e 

kız erkek çocukların bir arada yerler örnek glmnazium ve ör· lig maçlarındaki harek~tiol tamamen saçma, yolan dolan, - getirilmiştir. Asker elbiseııl şek· 
okumaları mecbnridir. Bu ku· nek liselerde tatbikat görO.rler. tenkld ve itirazla karşılamok· şuursuzluk değildir. Belki bir Borsa linde elbise giymekte, boynun· 
romlar beyliktir, akça ızdır. Orta okul muallimlerinin ge· tadırlar. Zannedlyorumki, kon· ikisinde hata olabilir. Fakat da dürbto taşımaktadır. Mu· 
Doğrudan doğruya törünün ha· nel bilgilerle beraber en yeni grenln fçtlmaa daveti dileği, nihayet mokulane ve hokikaten --ııırlG-+•··•---- •yene nedceılnde mütereddi 
kımı altındadır. llkokuv iki pedagojik ve didaktik bilgi ve nizamnamenin ifade ve müaaa· uyanlara da bulunabilir. Nnaıl Borsada düakü üzüm ve za. olduğu ve ,uuronda müvazene· 

sizlik bulunduğu tesbit edil· 
mlştlr. Iı'akat onurunun bu va· 

bölüme ayrılır. (8 1. 8 2.) hl· tatbikatla yetişmelerine büyük deslnden kuvvet almaktadır. olur da bunlara karşı @adcce bire sııtışları aşağıdaki şekil· 
rlnci bölümde okov çağı altı değer verllmektedJr. Orta okuv Halbuki, diğer bir habere gö inadJa karşı durulur? Kendi dedir. 

ay sürer. Bu bölümde genel muallimlerine mıhaus ytıksek re de, fudbol heyeti buna ya- varhğı hakkında bıı kadar titiz incir Satışları dyetl kendisini cezadan dreıte 

bllgllerJn yam başında ağrı muallim okulu aeağıdakl bö· naşmamakta imiş.. Bunun eıh· davranan heyet, nihayet fili (. Alıcı K. S. K. s. kılacak derecede sayılmamakta· 

kültür ve &ağlık bilgileri de lumlere ayrılır: hat derecuinl ıoroşturdum, nziyetlerl bulunan kulüblerlo 100 P. pacl 4 50 4 50 dır. Don jandarma muhafau· 

edlndfrmly• özenmektedirler. İkin A) Mıtıbet bilgiler fakat öğrenemedim.. de h•kların11 hürmete mec· Horda 11nda gene Aydın mahkemeılıte 

el böliim üç tipe ayrıhr: B) Ebedi (Grek Franeızca) Eğer bu haber doğru lse, bordur .. 
I - Ağrı kGltür ok.ulu, BOtftn muallimler yıllık pe· fudbol heyetinin tenkldata ce· Baekalarınıu dediklerini, yap 

Zahire 
Ç. Cinsi 
123 Buğday 

207 Arpa 
:l72 Burçak 

Satışlari ;öoderllmlotJr. 

K. s. K. s. 1 Gö .,., 1 okov çağı 2 3 yıl sftrer; her dagojf kongrelerine iştirak et· vah Teren mektubundaki ifa· tıklarım, kendi bakımından 
okulun en azdan 2500 m. tat· mlye borçlu . totolmaktadır. deleri hatırt.mımık n ona llmamtle y~rslz, uygunsuz, 

4 10 4 75 ruş er 
bikat bahçesi vardır. Orta okullarda meslek dereleri göre bir hGküm çıkarmamak menfi veenire olarak gören 4 05 ( 25 s . 1 

4 50 ıı 50 ezış er. 
Il M k göaterecek olanların mutlaka - esle ticaret okulo. elden gelmez heyet, keodislne gelince liyuh· 

Okuv çağı meslek bölftmünde gOzel ean'atlar, ağrı kftlttır, Heyetin mektubunun son kı· tilik mi iddia edecektir?. 

2 · teknik ihtisas okollannın birin· tıcaret hölümii de 3 yıldır. ııımlarında holaeaten ş6yle bir Dört kul.öp, bu kadar neş· 
III - Ev hlert ve çevirgen· den yetltmlıı olma1ı ıarttır. ifade urdu: riyat ve bunların hepsi de eııç· 

llğl okulu. Bu korumda olmv Edebiyat fakftlteslnde okuyan· Biz, altı koUlbOn arzusu ile madır da yalnız ve sadece he· 
çağı 2 yıl efirer. lar, orta okuvda yabancı dil vazife aldık. Yaptığımız lele· yet haklı, heyet bilir, heyet 
Orta okuv (C.D.E.F. ete.) kursları görmlye tutulmaktadır. rln doğruluğundan eminiz. ta· iyi yapar, heyetin ıımiru var· 

Jimnastik mtıallimlerlnin ha· d Glmnaziumum (C) okuv çağı rafglrliğimiz,yoktur. Kulüb ihti· dır, heyet hakiki sporcu ur 
kelorya verdikten sonra en E ı i? altı yıldır; bunun iki yılı eözü raeını onlar taşıyorlar. ğer öy e m .. 
azdan 8 v. ıl yüksek muallim y k k b k d h geçen kurumun ilk bölümü sa· be ahı kulub bize emniyet o , yo , u e arı em 
okulunda okumuş olması ge· h d yılmaktadır. Glmnazlumlar aşa· etmiyor, bizi fetemiyorııa, yeri· gülünç, em e lnsafsızhk olur. 
rektlr. 

11 Nohut 4 75 
~73:3 pamuk çekir. 2 75 

5 25 
2 80 

293 palamut 220 2~0 

Develerin Mo
dası Geçiyor .. 

"L\lornlng post,, gazetesi ya· 
zıyor: 

Demiryolıı kumpanyalarımız 

ilerde taeavvurları için Türkl· 
ğıdakl kısımlara ayrılır: mizt terketmeye hazırız illlh.. Fak.at bunu da kabul ediyoruz 

A - Klislk glmnszlum (C) l\leslek Okulları Ve heyetin bu Jfadesf bir ve diyoruz kl: yenin tl'lcrübesinden çok cesaret 

O 1 k k ll 
L alabilirler. 

B - Ameli lise practlkoly· rta mes e o ·u arı üç ııe... nevi (Hiddet), ( Kendine em· - Şu halde kongreyi · top· 
kefon (G). elyona ayrılırlar: niyet ) ve biraz da (Yüksekten layınız, konuşunuz, derdleşlnlz, Türkiye'deld mes'ele bizim· 

C - Orta kerteli meslek A - Beş yıllık ticaret aek· bıkış)larla dolodor. Maamaf ih hastalığı ·Varsa· bolonoz1 yoksa kinin aynidir. "Economist,, in 
afyonu (l) d T anlattığına göre, hükumet de· 

okulları (H) 7'T blı, tam ve iyi bir niyetle, tabii mea'ele e yok.. ellşa 
8 - lıç yıllık a~rı kftltGr mlryollarında mtıhlm bir açıkla 

D - Kızlar için özlen (C) seksiyonu (H) heyetin hu sözlerini olduğu ne hacet?. karşılaşınca, Anadolu'da fıf ve 
(Busoei) orta okul (L) C _ Aeıl meılek: okulu (K) gibi kabol edeceğiz Te diye· Eski Bir Altay'lı gezintiyi kolaylaştırmak Clzere 

K14slk glmnazlom (C) dol· Sonlardan bıtka bir de pa· ceğtz ki: Karnera Galib ozon mdddetli biletlerde dcret· 
veralte ve yfikeek kurumlara paz oLolo (Z) •ardır. Orta - Madam ki heyet, mevki· • ı N a. " lerı ndirmlştlr. etlcede çok 
talebe anıklar (Hazırlanır) 1929 kerteli kızlara özlen meılek inden, yaptığı işten bu kadar Rlo de janelro 23 (A.A) 

12 d kArlı olmuş, gldle gellt ynzde 
dıoberl lıttlnce mecburi değil· okuluna (L) dniverslteye devam emlndJr, hesab vermekte tered· ravond övGe6lecek bir 

dfldA L a L bl boka maçında Primo Karnera kırk, ve kAr yflzde 20 artmışbr. 
dlr. IAtlnce görmemi• olanlar edemlyecek bayan Lazlar girer· u yo .. tor ve muştere.. r B .... a. u soretle, otobflıı rekabetinin 
ticaret müebet bilgiler fakdlte· ler. Bu korumda okuv çağı 4: arzu ile yerine gelmfetlr, ıo Estonyalı Klaosnera galtb gel· 
lerlne girerler. Ameli Uaenln yıl sflrer. halde kongrenin toplanmasın· mittir. Hakem maçı 6 ıncı ra· 
proğramında JAtfnce yoktur. Donlardan bıeka birkaç öz· dan niçin çekiniyor? vondda dordormuştor. 
Burada riyaziye, fizik, kimya len meelek okulları ve meslek Bu lot• perhizle turşu tezadı 30,000 kişi ile dış lel~rl ha· 
derslerine birinci derecede de· kursları da (T) bulunduğunu kadar bir aykırılık olıa gerek· kanı ve İtalyan btıydk elçisi 
ğer verilmektedir. Borayı biti· bengllemeliyim. tir. Fikrimizce, bu kadar hfls· maçda hazır bolunmoşlardır. 
renler ellerine aldıkları dfplo· Sınaklar ncı niyet eahlbl, iyi le görmdş, Londra, 23 (A.A) - Haf tf 
ma ile doğrudan doğruya mfts· İJk okulu bitirenler sınaktan otoritesini ve gororonn mfldrlk sıklet İngiltere boks şampiyona 
bet bilgiler fakültesine politek· (İmtihan) geçerler. Gimnazlom bir heyet, kendisini daha geniş Ktd Berg oubat ay~oda İtalyan 
nlk ve yüksek o ullara (P) liselere ve muallim okullarına sahada ve büttın spor ef kArı şampiyonu Lokatelll ile çarpı· 
girebilir. tale!>e eınakla alınır. umomlyeel müvacehesinde mü· eacaktır. Lokatelll Kld Bergl 

Yilksek Okuv Ödemiş: Eyip H. Akman dafaa için bundan ali fırsat 1933 34 senelerinde iki defa 
Törü _ Hfikumct bulamaz. Böyle bir "heyetin dövmfiotür. 

Üniversitelerin 5 hatta 7 .fa· 
kilheaf vardır. (S) Yüksek okul
lardan 14 eeksiyona ayrılım 

yüksek kerteli güzel aan'atlar 
v meslek okulu ile yüksek 
ağrı kültür okulunu (O) vtt 
soysal bttgUer ve ticaret okul· 
ların1 bengilemellylm. 

fuallf mlerl yetiştirme işi 

(F. R.) özlen muallim okulları 

ana okullara moalllm yetlttl· 
rirler (E) Glmnaziumon birinci 

bölümfinden gelen 14 yaşındaki 
çocuklar en azdan 5 yılda mu· 

alllm okulunda okamağa borç· 
ludorlar. (F.) Burayı bitirip 
diploma alanlar ilk okuv mu· 
alllmllğlne geçeblllyorlarsa da 
bilgisini ileri götürebilmek için 
daha iki yıl Oniversitenln ta· 
mamlayıcı pedagojik kurslarına 
devam etmesi gerek.tir. (Bu 
çağda okuyanlara maaş verilir. 

(Rl) &lmnazlomon vı ünccı yı· 

Soy al - İçtimai yapacağı, derhal ve hiç vakit B erlin, 23 (A.A) - Avrupa 
Belgilemek - Not etmek geçirmeden kongreyi toplıyarak, 
Ö 

boks şampiyonu Alman Bay 
zlen - Hususi - Baylar, sorunuz, cenb ___ ,:..____ Hoyzer zenci KUlvUI onuncu 

Burnava'da 
BOyük Deve Güreş· 
leri Yapılacaktır .• 

Bornava'dakf öksGs, fakir 
mekteb çocoklan m•nfeatlne 
ikinci kinonon 25 inci cuma 
günd Bornava'da btıytık: bir 
deve gilreol yaptırılacıktır. Bor· 
neva ve havallılnfn namlı peh· 
livan develeri gftreee lttlrak 
edeceklerdir. KaHnan dnelere 
bClyak ikramiyeler verilecektir. 
Deve güreşinden temin edile
cek para ile fakir ve klmef'lsiz 
yavrular sevindi rlleceğl için 
halkımız bu güreşe alAka g~s· 

termek suretlle hem eğlenceli 
bir gün geçirmiş ve hem de 

hayırlı bir iş görmfl~ olacaktır. 

vermeye hazırım 
Demek olmalıdır .. 
Bo takdirde de, yani vaziyet 

hakikaten dediği glbt ise; bel· 
ki de kongre yeni bir se~ime 

ihtiyaç g&termez. Gösterae bile 
eııkili gibi, reyini geoe ona 
Terlı .. Bu ıaretle hem bftttın 

itiraılar1 dedl·kodolar halledil· 

mlı, hem de heyet, yeni alınmıt 
bir itimatla ve taze bir kuY· 
ntle tekrar mevkUne gelir .. 

Mantığın ve bllhuıa son va· 
zlyetln en tabii icabı bodur. 

- Hayır, toplcımıyııcağız, çe· 
kllmeylz, 

Gibi teraneler ise.. Birlik ve 

intizamı bozmaktan, işleri nor· 
mal vaziyete çe•irmek arzusuna 
mlnl olmaktan başka hiçbir 

netice vermez.. Bu takdirde de 

ravont da eayı hesabllc yen· 
mlştlr. 

Loadra, 23 (A.A) - Jugllfz 
haf lf sıklet boks ıamplyonu 

Hammeri sekizinci rnunt da 

yenmlıtfr. 

Denizli'de 
C. H. F. Vilayet He
yeti Başkanı Seçildi 

Denizli, 23 (Hususi) - C. 
H. F. ııı Denizli vlliyet idare 
heyetine seçilen ilyeler ıraemda 
yapılan seçimde başkanlığa ge· 
ne Bay Esad Kaymakcıyı seç· 
mişlerdlr. 

ANADOJ .. U - Denizli'nin 
yP-ni fırka heyetini kutlular, 

muvaf fakıyetlerfnf dileriz. 

öoftne muvaffakıyetle geçilmiş· 
tir. Gezinti biletlerine karşı da 
fazla istek uyandığı ııöylenlyor. 
Fakat otobüslerden başka ~nüne 
geçllecek: diğer bir rekabet 
vardı. Anadolo'da da develeri 

kollanmak Adetti. Tren Ocret· 
lerinin lodlrllmeet ve birçok 
kolaylıkların teminine kadar 
köylü deve ile yük taşımıya 

devam etmişti. Bu bftyfik reka· 
bet şimdi tamamlle bertaraf 
edilmiştir. 

Karşıyaka Vapurunda 
Bir Sabıkalı Tutuldu. 

Dün saat 14,37 de Pasaport 

vapur iakeleslnden Kareıyaka'yı 
hareket eden körfez vaporooda 
ıabıkalı bir hırsız tutulmuştur. 
Karşıyaka'da Kemalpaşa cadde· 

ıinde rakı bayii Bay Abdullah 
da vapurda idi. Yolcular ara· 
eında bulunan bir kişiden şdb· 
belenmiş ve vapur Karşıyaka 'ya 
varınca iskeledeki nöbetcl po· 

lise bu adamı tutıurmuıtur. Ya· 
pılan tahkikatla ba adamın 

İstanbul .Emniyet mOdürlüğılnce 
aranmakta olan sabıkalı İstan· 
bol'lo Ali olduğu anlaşılmıştır. 
Jstanhuıtda birçok yankeelclllk 
vak'alarının falll olduğunu ka· 
rakolda itiraf eden All Jandar· 

mıı muhafazasında İstanbol'ı 
gönderilecektir. 

Yazan: Eczacı K. K. Akt•f 

Sinema 
Perdesi .. 

KaragözGn teyh Kaşterl mey· 
danını bir karşılık gibi darao 

beyaz sinema perdesinden hah· 
aedlyorum. Bayatın pekçok kı· 
lıklarını boraya sıçratan rejlaör· 
lere bir diyeceğim var: Karaıö• 
ile Haclvadın kırık bellertoe 
takılı değnekler perdede titrek, 
uzun birer gölge yaparlar. Bo 
gölgelerdlrkl KaragözfiD bir hat· 
ka el ile oynatıldığını bir acı.· 
mm karagöze istediği ıeylerl 
söylettiğini görürler. 

Sinema perdelerinde de eO 
oynak, en göze çarpan adaml•r 

ftztırlne hav.dan, yOklekten bit 
ziya hiıcomn görQlftr. Alelade 

bir aydınlık ile filme çeklltO 

resimler, beyaz perdede lot• 

gölgeli, bulanık oluyor. OooO 
lçlndirkl bina f çlnde geçen bft· 

tün sinema vak'aları OzerJoe 
projektör ziyası veriyorlar. ftte 

ha ziya, işin zayıf lığını tıarel 

etmeğe kafi geliyor. Mesel• 

hasta btr kız yatağında elemler 
içinde kıvrılırken yatağın üıe· 

rlne tavandan bir ziyadır dökil· 
lüyor. Bayatta to.bli olmıyaoı 

UtJzamen yapılan veya uefll 
zorlamakla meydana ablan her· 

şeye dikkat edin. KaragöziiO 

değneği ile sinemanın proje~· 

slyonuno tanıir eden şeya.t 

bulacaksınız. Ne olurdu, tabii· 

llğl, olduğu gibi olw;.ı~ı hep bit 
teamftl yapaak... Elbet zayıf• 
dostundan, tabii dOşman e•ı• 
olmaz mı idi? insanlar, aldalJ' 
mağa ve aldıtmığa çok alışı~· 
Ne yazık değil mi? 

Adaua'da Bir 
Katil için Idam 
Kararı Verildi .•. 

Adana, 22 (A.A) - Para fiil 

adam öldGrmekten ııuçlo çoba" 
Bacı onu teşvf k eden Dorao•IJ 

duruşmaları bitmiş ve mahkeJJJ" 
çoban Bacının ölOm cezaeıo• 
çarpılmasına ve Duranın da ,u• 
yıl sekiz ay hapsine karar vt1' 

mletlr. 
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N amıi;-üğ;~;J;l .Halkımız 2 nci Seçmede Yurdumuzda Ha~a \ 7 azi-
Çok Alaka Gösterdi.. yeti Nasıl Gidiyor.? 

Y•zaıı: Arnold Galopen ~ 111 _,. - 24 Kiinunueani 935 Seçim Bayram Gibi Güzel Geçti. Adana'da Ağaçlar Çiçek Açıyor. 

Trabzon Yakınlarına Kar Düşüyor. 
Şimdiki halde bu f fklr, an· caddesinde eve saklandığını 

Fener Alayları Da Yapıldı .. laşılan Broks Ue temas ede söylemişti. 
ede inkişaf eden herşeye rağ · - Ha, ha!.. Pil bu kokan 

~~~~~~--~~~~~~-
Trabzon 22 (A.A) - Hna Yord•u Karadeniz kıytların · 

lar soğomos, kar yakın yazlık· da açık n diğer yerlerdP- umu· 

men çalışmak azmimi şiddetle şey nedir? Miralay, miralay 

okşuyordu. Bir defa bn ffkrJ nerede Pil? 

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

Ak blsar ( Bueusi ) - Fırka kadın erkek, Feke hulc 151 · 
kongresi münasebetile Başbakan 327 olub bundan 103,957 el 

lara kadar lnmlotfr miyetle kapalı ~eçmlıttr. Çıt· hebemehnl tathlk edecektim. Burada mümkün olduğu 
Muvaffak olursam ala, olmaz· kadar cilr'etkar davranmak 

General İsmet lnönü~ne çekilen reyini kuJlanmıour. Adana mer· 

sanı kaçmağı o vakıt düşüne · 

bilirdim. 

MuvafCakıytt ve ademi mu · 
'faf fakı yet taayyün edeceği 
Z•tnana kadar aradan eplce 

ııunan geçecektir. Zamanın 

geçmesi ise kazanılması demek· 
lir. Kazanılması ise herkes 

bUtr kurtulmaktır. 
Bir nıüddettenberi geçirdi· 

ğiuı hı;ıhran yavaş yavaş zail 

oluyordu. Etrafıma göz gez· 

dlrdim, ocakta ateşin söumeğe 
Yiiz tuttuğuna gördüm. Birkaç 
0dun attım. Sonra üstadın ya· 

ll•na yaklaştım. Maeanan üze· 
tinde duran kağıtları karıştır · 
dltn, Bana o kadar tatsız gelen 

lll•hud istfcvab esnasında aldığı 

tlotları buldum. Bu yolda takib 

edeceğim gaye şo idi: Emsali 

görülmemiş, inanılmıyacak bir 
blöf yaparak Alon Dlksonu 

kendisile vukubulan mOlıikattan 
bl'rl hiçbir vak'anın tabaddüs 

ettnemtş oldoğona f kna etmek. 

Bunun için daldığı ıon'i oy· 
~Udan fstf fad., ederek kendlefne 

fen, bir rüya gördüğünü ıöy· 
llyecektlm. 

Dtkeon, oturduğu yerde derince 
1,,• ·v 
\'ını çekiyor, esniyordu. I avaş 

Yaııaş göz .kapıı klan harekt::t 

'1rneğe başladı. Uyanuıs zama· 
tıınıu yaklaştJğını görerek 

hetnen gür'atle kenarda duran 
~~eınJeye oturdum. Bu ıurada 

1l:@on başını benden tarafa 
Çellrdi. Dikkatli dikkatli bak· 

tıl:tao eonra sayıf b1r sesle: 

._ Ne olııyor? 

Diye ı:ıordu. Galiba heni 
••n •tn1ı,tı: 
il - Orada daran siz misJnfa 
il .. 

- Evet. Benf m östad. · 
Dedfnı. Dlkson; milteakıben 

'1•9•sının iizerlnde duran da· 
ğıth,k kAğıdları şöyle bf r kanf· 
tıtdı, Ballnden ayağa kalkmak 

l@tedfğl anlaşılıyordu. Nitekim 

~01tuğoonn kenarlarma daya· 

:'"•k bir parça doğruldu. Fa· 
llt kuvveti yetmediğfcden 

tek 
ftr oturmağa mecbur oldo: 

'h -. Orada ne yapıyorsunuz 
rfl? 

Q - EmirlerJrıhd bekliyorum 

1 
etad.. Biraz evvel Tramp~ın 
ftarınd11n bahsediyordunuz. 

~ - Tramp mı? Ha anladım. 

1 
Vet Tramp; Rodolf caddesinde 

di. 

- -Gu.lllük Siyasal Gazete 

Sahip ve Başyazganı 

lrttı Haydar Rüodü ôKTE~i . 
rtı .. ~ınt neşriyat ve yazı ıılcn 
ld tıdu.til: Kemal Talat KARACA 

a.tebanesi: • 

t. İzrnir ikinci Beyler s~k~ğı 
l' Jlalk Fırkası binası ıçıo<le 

l 'ete7graf: İzmir .. ANADOLU 
on: 2776 •• l'oeta kutusu 405 

\'ıu ABONE ŞERAİTİ: 
ığı l200, Ahı aylığı 700, Üç 

)'ah aylığı 500 kuruştur. 
a:b me~ek~tler için senelik 
a one ucreti 27 liradır. 

ıt.ı.a ery~rde . 5 Kuruştur. 
~çmıo niishalar 25 kuruştur. 

.\NA.notu MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Adana 22 (A.A) - Havalar o.ak.kale, İzmir, Trabırou, Gire · 
icab ediyordu. Derhal cevab 

saygı ve ~ükran telgrafına şu kez kazasında 52.427 seçiciden 

çok düzgün ve lhktır. Bağlar- ıon çnrelerlae yer yer 'l 8 
dakl ağaçlardan bazıları çiçek milimetre arasında yığıo el· 

cevab gelmiştir. 40 016 sı reyini kullanmıştır. 

Kongrenin duygularına teşek- Bütün reyler ittifakla Cümhu· verdim: 
- Hangi miralay üetıd~ 
Dikson, gayet dlkkatlf bir 

surette yüztıme baktıktan sonra: 

kür ederim. rlyet Halk Fırkası namzedlerl· 

Başbakan oe verilmiştir. F ekenin geç 
açmıetar. muıtur. Eo çok yağıı Çanak.· 

Ankara 22 (A. A) - Ziraat kale'de 8, <;elfbolo'da f}, l.z. 
İsmet İnönü kalması havanın yağmurlu ve Vekaleti nıeteorolojl enıthilıün· mlr'de 3 mlHm~tred;r. 

- Nasıl olur, herhalde rüyo 

görmedim ya .. Haui şu miralay 
ile tiillere bürünmüş olan 

kadın.. Onlar neredP.? Siz 

beraber değil miydiniz? 

Akhisar (Hususi) İkinci mtin . karlı, köylerinin dağlık ve da· 

tehib seçimi bitmiştir. Kaza ğınık olmasındandır. Buradan 
den aldığımız malumata göre, Han düne nuaran ,.aky•, 
son 24 saat içinde bava: Ege de bir iki derece dıha 

- Hayır üetad., Siz kollu· 

ğunuzda otururken birdenbire 

uykuya daldınız. Ben de ayıl· 
manlZI beklemek için bir kö · 

şeye çektldf m. Bütün bildiğim 

bundan ibar~t ... 
Diksoo; uyku keJlmeslol 

duyar duymaz birdr.nblre yerin· 

de..ı fırladı: 

_ Nasıl uyudum? Nerede? 

Evet, evet.. Küçük salonda .. 

Yarabbi o ne koku idi. Dev 

yapılı bir adam •ı1rdı. Hakiki 

bir pusuya düşmüştüm. 

itibarile C. H. F. ca gösterilen da son duyumlar f!ellrse rP:.y 

:rn bııyau, 115 bay namıedler kullanma niebetinio yüzde sek· 
ittifakla scçUmtşlerdlr. Seçim seni bulacağı bekleniyor. 

münasebetlle halkımız fener Edirne, 23 ~A.A) - Vilıiye · 
alayı t~rtib etmiş, muzikıl ile tfmizde dün başlıyao ikinci 
şehri dolaşmış, bir ağızdan de · müntehfb seçimi hararetle de· 

felarca cümhorlyet marşı söy· vam etmektedir. Seçim bugün 
lenmiştir. Edirne merkez kazHeı ile Ka· 

Kırkağaç (Hususi) - İkinci vakh'da bitmiş ve balkın yüzde 
müntehib seçimi C.H.I'. nam· doksanının reyini kulJandığı 

zedleriolu ittifakla· kazanm88ı 

ile neticelenmiştir. İntibah gün· 

lerlnde kuabada bir düğün, 

bir şenlik manzarası vardı. Her 

taraf bayraklarla donatılmıştı. 

Kadınlarımız seçime çok allka 

gasterdiler. Geri kalmış olan 

C. H. F. ocak intihabatı bit· 
mfştfr. Bu hafta nahiye ocağı 

seçilecek.tir. 

Tokat ~2 ( A.A ) - lkfncf 
müotehib seçimi vilayet ve ka 

zalarda birmiş C, H. F. nam · 

zedlert müttefikan intibah edil-

anle~ılmı§tar. Akşam üzeri k~n· 

tin bütün fırka ocakları rey 

sandıkları bayraklarla dooatalnı ış 

olan erdbalarla ve halkın teza . 

hürleri araeıoda fırkaya götü· 

rülmüştür. Bu merasime halk 

kent mozfkeslle iştirak etmiştir. 

Seçim işinde halkın ve kadın 

larımızın soysal ve siyasal ol· 
~onloklarını bir kere deha gös· 

terdlklerl clhetle memnuoiyetle 
görülmektedir. ikinci müntehib 

seçimi yarın vfllyetln her tara· 

fıoda bftmi._ı olacaktır. intibahı 
C. H. 1''. kazanmıştır. 

Menemen Belediye
~iııin Bir Tavzihi .. 

~1.1 !>35 tarihli •e 6 l 20 
numara ile intişar eden gaze· 

tenlzin birinci eahifeıtnln ikinci 

sütununda · fzmir vUıiyeti ikinci 

münteblbler seçimi· tabloaunda 

Menemen milntehibleani seçi· 

minin başlangıç tarihi 12.1. 935 
Te bitim t&rlhi f&e 20.1.935 
olarak göaterilmiştir. Halbuki 

başlangıç tarihi doğru iıe de 

bitim tarihi 20. l.9:35 olmayıp 
18.l.9:l5 tlr. Bu soretle tnzi· 
bioi rica ederim. 

Belediye reisi 

Jdrfe Tınaz 

Pamuk Piya· 
sasında Alıcılar 

Nazlı Davranıyorlar. 

Dikson'un bu sözlerine karşı 

cevab vermeyi tehUkell buldum. 

Yalnız, o derece al~ka fle 
yüzüne baktmı ve haline scı · 
mış görilndüm ki, zannederim, 

0 da bunu hakiki farzetti. 

l\leıım:ıf ih blrşey söylemedi. 

Bir iki defa gerindikten sonra 

güçlükle ayağa kalkarak dedi ki: 

mişlerdlr. 

Adana 22 ( A.A ) - Feke 
kazasından başka vilayetimizin 
bütün kazalarında ikinci mün · 

teMb seçimi bitmiştir. 

Bayanlar lşha~ında 

Adana, 22 (A.A) - Pamuk 

piyaeası iki üç gündür biraz 
dormoştur. Alıcılar oaı.lı dav. 

ranıyorlar. Bugün borea'da çok 

iş olmamışsa da nrilen f iatler 

piyasa parlağı makine malları 

için 40 - 50 kuruş arasındadır. 

_ Rüya gördüğümü sanmı · 

oram. Maamaflh başımdan 
~eçenlerl de iyi hatırlamıyorum. 

- Sona var -

168 

Seyhan villyettnde rey sahibi 

Kasıamooi, 22 (A.A) - Ytnl 

kurulan kadınların Tayyare ce· 

mlyetl yardım derneği çahş 

mıya batlamışhr. 

Türk~e Karşılıklar Türkçe ka11ıhldar 
________ ..,. ____________________________________________ _ 

dık, 3. kalın, 4. &ındık, (kırık 
man.) 5. emık, (kmk man.) 6. 

teltö.k, 7. iırdam. 
Kesretmek - l. bozmak, 2. 

kırmak, H. sımak, 4. eındırınak. 

5 . sıymak, 6. ufatmak, 7. oşat· 
mak, (Parçalamak, ufaltmak man.) 

8. ovatmak (ufatmak man.) 
Kesret - 1. artıklık, 2. bolluk, 

3. çokluk, 4. çok olınak. 
Keerede basıl olmak - 1. ço· 

ğaltmak, 2. iiremek. 
Keşakeş _ ı. çekişme, kargaşa, 

karga~alık. 
Keşf (keşif) _ 1. açın, eçma, 

2
. biliş, 3 . bulgu, buluş, 4. ilk, 

( evi cins man.) 9. kesek 8. cur o • 
(kıt'a, kesilip ayrılan parça man.) 

O k im 11 }! ısım (kısılmış bir 
ı . ee , · 

1i Dl bir avucun alabileceği e n, ya 

k d bir avuçluk para man.) 12. a ar, 

88ba, 13. ıtgim. 

KısılD kısım - ı. bölük, bölük, 

2. oyum oyum. 
Kısmı aahtli - lçge, lçker. 

Kısmet (taksim man.) - 1. 
bölüşük (taksimde düşen pay man.) 

2. goral, 3. pay, 4. üleş, 5. aleş · 

me, ö. ülüe. 
Kısmet (kader mt1n.) - ı. 

alın yazısı, 2. eüğfir, a. yazı. 
Kısa _ ı. godek, 2. hocek, 

1 ki 4 ötük, 5. sav, 6. sür· ;L ete , · 

gec. 
Kıstııs - ölgü. 
Kışr (kışır) - 1. deri, 2. ka· 

buk, 3. kapçık, 4. kastırık, 5. 

kav. 6. kazmk. 
Kışrı dahili - akılgan. 
Kıta _ 1. bölge, 2. bölük, ;3 . 

buluog, 4. dlllm, 5. kesek, 6. 

koşun, 

man.) 

9. yer 

kuşun, (Askeri kıta 

7. ölke, ülke, 8. taram, 

Kıtal - 1. kavga, 2. kıran, 3. 

kırgın, 4. vuruşma. 
Kıvam - 1. çağ, 2 . durum, :3. 

tav. 

Kıvama getirmek - 1. durult· 
mak, 2. emiştlrmek, 3. ıavlamuk. 

Kıyafet - 1. biçim, 2. blzek, 

3. enU, 4. gılık, 5. kes\m, 6. 
kılık, 7. körğ, körk, 8. üst baş. 

Kıyam (kalkma man.) 1. kalk· 

ma, ayakta durma, 2. ayak üstü, 

ayak üzeri, 3. çöğelme, 4. durum. 

Kıyam etmek - 1. ayağa kalk· 
mak, ~. ayakta durmak, 3. çöğel· 

me, 4. dorum, 

Kıyam etmek - 1. ayağa kalk· 

mak, 2. ayakta durmak, 3. çöğtıl· 

mek, 4. dlğelmek, 5. kalkınmak, 
6. kalkışmak, 7. kalkmak. 
8. kopmak, 9. öru durmak, örü 
tormak, 10. tutmak, durmalı:. 

Kıyam etmek - 1. ayaklan· 

mak, 2. kakmak, 3. karşı dur· 

mak. 
Kıymet gönü - 1. kalgançı, 

çağ, 2. kopmak günü, 3. luracak 

gönü, 4.. ulu gün· 
Kıyas - 1. beDzetme, 2. ça · 

me, 3. karşılaştırma, 4. oran, 5. 

ölçüm, 6. eayrn, 7. tasım. 

K1yas e ınek - ı. benzetmek, 

2. bir tutmak, 3. karşılaşbrmak, 

ot. oranlamak, 5. ölçroek, 6. öl· 

cümelr:, 7. örnek tatmak. 

Kıyaesız - ı. oransız, 2. 

pek çok. 
Kıh (kayh), 1. irin, 2. ıftl. 
Kıymet - ı. bol, 2. değer, 3. 

man. 6. kopan, 7. ulu, uluğ. 

Keder - 1. acık, 2. iklrUk, 

3. kadgn, katlı:u, 4.. kaygı, kay~u, 
5. köyilk, 6, mnn, mung, 7. sağış 

(eııdfşe sooci mao ) 8. sağnıç, sıı· 
kınç, 9. sıkınç, 1 O. sıkıntı, l 1. 
ırzı, l 2. ınzık, 13. tesı, 14.. tor· 
luğ, 15. torluk, 16. üzüntü. 

iK.aderlcnmek - 1. doncuk· 
mak, 2. göcemf'k, 3. kapçıkmak 

(gücenmt1k, kı:ımak man.) 4. katkor· 
mak, 5. kaygırmak. 6. kaygulan · 

mak, 7. kayıkmak, 8. kayurmak, 
9. küremek (mağmum olmak 

mao.) 10. ökelmek., (kendini ök· 
eiiz gibi bularak garipsemek man) 
1 ı. poşınak, 12. sıkılmak, rn. 
tasalanmak, 14. tlrlkmek, 15. 
iızülmek, 16. ylrlnmek. 

Kederlendirmek - ı. gilcen . 

dirmek, 2. kaygılandırmak, 3. 
k.aygırtmıtk, 4. taealandırmak, 5. 

üımek, 6. yalkolanmık, 7. ye· 
rlndlrmek. 

Ke«lerlt - J. acıklı, 2. güy.neU 
:L lnlfi, 4.. kadğoluğ, 5. karang, 
(). kaygıh, 7. ıkaygışh, 8. sıkıntılı, 
H. eınık, 10. tıeah, 11. ftsgdo, 
12 . yerincekli. 

Kederdlde - bığrı yan•k. 

Keenne, - 1. öğftmce, 2. 88 . 

nasın, 3. ıankl, e.nldm, 4. sözde. 

Kefalet, - ı. cök, çökç11liik, 

2. eltuma, 3. kertie, (. oğ, ek, 
5. oka, 6. tudakhk, 7. yik. 

Kefalet etmek, - 1. boyun· 
lamak, 2. boyun tutmak, S. bo· 

yon almak, {. eUk tutmak, 5. 
kendözlne almak, 6. kertlrmek 

(inanmak, itimat mın.) 7. oga· 
lınmık, 8. ob almak, 9. üeltlne 

18lnmıo diğer yerler.de ıoğumut· 

tor. Bu gece en J.hltOk ıunu· 

net ııafırın altınlıla ~uı'd• l 3, 
Erzurom'da t7, SJn~ta 16, 
Eekloehiede 1'4. JCıetamona~ 
l l, Aokara'da 1 O, Malatya'd:ı 
8 derecedir. 

Orta Aoadolu'oun diğer yer· 
ininde geCf' ıahuoetleıl bP-p 

ııfmn ahuıda olmak &zere 
4 10 dueee ara1ındedn. 

Ea y6kuık ıobonet ıifmn 

öıtftoda Adana'da 17, Antal· 
ya 'da J 6, DOrtyolda .15 dere· 
ctıdlr. Bugün Aokara'da aaat 

ıl,,30 da mbunel ııfma it•· 
da 3 i•i. RGsgtt 8Dlyelle tıç 
ID•!tre ıor•atle poyr11tiuı ••· 
melı.tedtr. 

Avuıtur:re'Ba 

Sosyaliıtlere . Kar&ı 
Tedbirler Ahndı .. 

Viyana, 22 (A.A) - Soılltt· 

lerio ibtllıilfol n birinci yıldö 

na\mü müaasebttile ha.zırladık· 

ları ıöyl~nen kartıhkJann önO· 

oe geçmek için Vtyaua'da -.e 

?İllyetlerde busu8i todbitler 
ılanmıotır. 

almak. 

Kefaret, - 1. arınma, 2. -*•1· 
nal11aa, 8. yınnb aiti,, 4 . ., ... ujua 
giderici 5. yazuk y&tı~ülmek. 

KeU (i yed etmek), - <fll çek· 
ınek, 2. kıygutlanmak, ]. tıy:l· 

mak, tıyınmak. 
Kefgir (kc•gir), - 1 ... aCtz· 

ge~f, 2 delikli ıaı~eç. 

Kefil, - 1. boyuoıdan, 9. hııyon 
3. yük.çil, 4. oğeı.i, 6. oğıeıl. ti. 
eöyke (iıthıatgih mın.) 7. •ıtflu 
alan. 

.K.ef H olmak - 1, buyıoı el· 
mak, 2. el tııUl:Dak, :l. oğ bcdmak 
4. oka ahnak, 5. tdl'l;~ mak, .6. 
ilstüne almak. 

Kehaıat:t - i. arhağ, tll'ptlj. i. 
aylıdu, 3. bu1'glll1 '· ırk 5. kımt· 
lık. 

g_eh.anet ~öıtumek - 1. ~lo

cek, 2. geleceeı bilmek, ole~ 

bilmek, 2. ır.klımak, 3. b•Y•· 
mak, ..(, mırçımık, 6. ııa41lımak. 
6. ıudurlamak. 

Kehf - 1. fa, 2. oyok. 
Kehkeıın -ıl. gök dere, 2.:"gôk 

ymruğu, :3. gök yola, 4 . ..... dö· 
ken, 5. ıanıan ujroaa, 6. ...,. .. 
yolu, 7. yolak. 

Keruba (kehUb•), ı. ~op 

kapan, 2. kd kapan, 3. ka.hık, 
4. saman kapan, S. eaman kakıcJ. 

Keltl, - 1. >bıknıtı, .btkkta· 
hk, 2. be~glnlik, 3. uıaoç, 4.. 
yorganlok. 

Kelıll doymak, - 1. b.emelt
1 

2. h1ııkmık, 3. cahkmak, ıı. elam· 
cakmak, 5. uaınç duymek, 6. 
manmık. 

KelAl -.ermek, - 1. beildtrmek, 
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~;;;JL'li5m&:Jlımi!: ................ lllliil .......... ml)l .................... -.ı ...................................... . 
Bay Abidin Hücum Lenin'in 

- Baoı l inci sahifede -
dir. Fakat bütün d6nyada kar· 
şılıklı menfaatlerimizin telef 
edllemiyeceğl hiçbir yer yok· 
tor zannındayım. Şurasını d• 
söylemeliyim ki, japonya Ut 
Jngfltere arasında iyi bir ao· 
laşma dünya sulhnnı mübflll 
bir yardım teokll eder. 

•• • o ıng ...... 
rşova'ya 

idecek. 
Pnris, 23 (A.A) - Mııten ga· 

zeteslne dün gece BerUn'den 
gelen bir telgrafo göre Bay 

Görlog'in yakında Vaeova'ya 
giderek mühim Polonya rica· 

lile müzakerelerde bulunacağı 
şayiası dolaşmaktadır. 

öldürülen 
Fransız Vali 
Son Dakikaya 
Kadar Dövüştfi, 
B çakla öldürüldü .. 

Pariı, 23 (A.A) - Cebuti hi· 
disesi hakkında müstemlekeler 
nazırı ıu malumatı vermiştir: 

Mutaı;amf Bernarde Ezama· 
ra lar tarafından talan edilen eş· 
hasa yardıma gitmi~, mühim· 
matı bitene kadar harbetmiş ve 
muharebe meydanında almıo olduğu 
on bıçak yarası ile ölmii~tür. 800 
kiDiden ibaret olan düemanın zayi· 
ntı mechuldür. Mntal!arnf Bernard 
da ölümünden eonrn hatuaeı için 
Lejion Dönör ni~anı verilmi~tir. 

Şeker Konferaniı Top· 
lantıya Çağrılacak Mı? 

Londra 22 (A. A} - Şeker 
konferansrnm davet edilmesi 
ha kında hiçbir karar alınma· 
dığı resmen bildirilmektedir. 
Yalnız Brül;stl'de yapılan gö· 
rfişmeler hakkında malumat al· 

dı tan sonra ealahf yetter kim· 
sefer böyle blr~eye taraftar 
olursa uluslat arası şeker kon· 
feraneı haşkauı Lord Plilmola 
haber verilecektir. 

Kültür işlerini .. .•. • Hatırasını 
Tedkik Ediyor.. Kıtalarının Yaşattılar .. 

1ıtınbul. 22 (A.A) - Kdl· Tensiki. Moıkova, 22 (A.A) - Le-
tilr Bakanı Bay Abidin Ö.amen nlo'ln öUlmün6n onblrinci 

BerUn, 23 ( A.A ) - Havas 
bugün ünlveaiteye giderek An· yıldöııO.ma mClnHebetile Mos· 

Ajansından: 
kara tarih ve coğrafya fakülte· Nazi h'ftcom kıtalan kuman· kova tiyatrosunda hdyftk bir 
leri için hazırlanan raporu ted· d toplantı yapılmıştır. Bay Kale· 

anları Erk4oıhırblye relal Bay 
kik edecek ve hukuk fakültesi nin Lenin'in hatınsını taziz 

Luızenln başkanlığında bir top· 
için tesbit edilen yord binala· ettikten sonra insan olarak 

lıotı yapmışlardır. 
rıoı gezecektir. Bakan perşem· Lenin'in tarihe karıştı;;ını, 

Neşredılen Nazi tebliğinde " 
be günü Aukara'ya dönecektir. fakat Lenloizmln mütemadi· 

hocam hıhılarının t11nsikl lalnin y onanistan'ın görüşüldüğö bildirilmekte ise de yen inkişaf etmekte olduğunu 
ılınan kararlar hakkında hiç· söylemiş ve: 

Müdac33Sl . - Sovyet Rusya'nın muvaf. l~ . blrşey söylenmemektedir. 
fakı yeti Leninlzmln movaf fa· 

270 1,ayyare Almak Paris borsasında kıyeıidfr. 
ihtiyacında imişler... Evvelki Gfinkn vaziyet Demiştir. Bay Kalenin eon 

Parie, 23 (A.A) _ Parla iç hadiselere temH ederek de 
İstaobol 22 (A.A} - Ati· mfııtlr ki: 

ı borl!asının 22·1-1935 tarihindeki " na'dan etanbol gazetelerine 
vaziyed: - Btdncl teşrin lhtllillnde 

bildiriliyor: Zlnoviyef ve Kamene{ mücade· 
Yonanistan'ın mildafaasını Esham borHııı bugün daha le alanından kaçmı•IBl'dı. J,e. 

k h 1 l d iyi bir nzlyet arzt1tmi.ş, bir " 
ve as eri i t yaç arını üşün· nln. bunları o zaman hahı ve 

k 1 · ı { k 1 akşam enelkl zararların büyük 
me çın top anan ır • re S· kaçak olarak tavsif etmf•tl. 

d b k k1Bmını telifi eylemiştir. Kam· v 
leri meclisin e tayyare 8 an· Bu ııözlere şimdi ancak ~unları 
l Y 1 , blyo piyasasındaki sükıin iyi 
ığı müsteşarı onan stan ın lllve edebiliriz: 

270 k ıh l d tesir etmio ve ıaleblerlo hOsnü 
tayyare alma t yacın a - Bunlar ayni zamanda 

ld l G l cereyanından e8ham umumiyetle 
o uğuna an atmıştır. enera birer tethlşçidtr. Hu hareket· 
M lı: b htifatle ,,örmüştür. Fransız rant-

eta 888 çarşam a gftnü top· " lerlnl amele sınıfına ve onun 
lanacak olan bu mecliste mev· )arı birkaç küsur yükselmiştir. mümeBSillerlne karşı yapıyor· 
cud olan fiç ayrı ayrı erkAnı· Sar'daki Maden• tardı. Görülüyol" kt, L!!nin'in 

harbiyenin bulondurolmaaı lft· ler Almanya Ta- baodan 17 sene evvel söylediği 
znmoou müdafaa edecektir. sözler bugün için de canlı ola· 

rafından Alınacak. Amerika'da rak yaşamaktadır. 
Balı 23 (A.A) - Sar hü· Mo,kova 23 (A.A) - Havas 

Soğuktan Telefat. kiımet komisyona Fransı~ ve Ajansından: 
Nevyork, 2:3 (A.A) - Ame· Alman mfttahassıslar, mümes- Pa;ıartesl günü bütün Sov· 

rlka'do hüküm süren soğuk sllleri mali mes'elelerln halli yetlu İttihadı dahflln(le Le. 
dalgası yüzünden 65 kişi öl· için toplanacaktır. Mümessiller nin'in ölümünün onbJrloci 

müştür. Cenuba tesadüf eden 15 gün kadar toplanacaklar, yıldönümüne fı:ıftbetle merasim 
şehirlerde bile soğuk derecesi beylik madenlerin BBtın alın· yapılacaktır. Dün onun cenaze. 
eıfırdao çok a~ağıdadır. Teksasta ması ile Fransız dövizi yerine elnln kaldırıldığı gftn• tesadüf 
binlerce mevaşi soğuktan telef Alman dövizi geçmesi işlerini eyledlğlnden bertaraf tatil edil· 
olmuştur, halledeceklerdlr. · miştfr. 

Istanbul'da 
• •••• 

Şeker 
Kaçakçıları .. 

İstenbul 22 (A.A) - Giim· 
rük muhaf.za teşkllıitı tarafın· 
dan geçbenler nııtaelle yapılan 
yeni bir f«"ker kaçakçılığı mey· 
dana çıkarılmış ve şebeke ya· 
kalınarak fhtlaaa mahkemesine 
verilmiştir. Kaçırılan şeker 

213 tondur. Bunun 75 tonu 
memlekete solmlmoştur. 

Meksika'da ihti
lal Büyümektedir 
Yaralılar, ölüler . Var. 
bir Vali De Vuruldu. 

Mekıika 22 (A.A) - lbtUil 
vukuatı arlruaktadır. Asilerin 
Dorango yakınında yoldan çı· 
karmıı, oldukları bir trene kar
tı yapılan bir taarruz esnasında 

11iltırden ıekiz, federal ordudan 
dört kfşl telef olmuştur. 

Loresto yakınında iki kişi 
almüş ve üç kişi yaralanmııtır. 
Yaralılar arasında FApırrga va· 
liel de vardır. 

Bir Konferans 
Marmaris, 23 (A.A) - Hu 

g~cee apor kolftbünde ziraat 
memura 8. Haydar tarafından 
meyveciliğe dair bir lı:onferanı 
verildi. Konferansta bfttiln 
gençler ve birçok kimseler hı· 
zır bulunmuştur. Konferans 
al4ka ile dinlenmiş ve çok ie· 
tifıde edilmiştir. 

Balta ile idam 
Breıılav 22 (A.A) - Komü· 

atat Pol Baho, Breelav hapis · 
hanesinde balta ile idam edil· 
mlştir . 

Bay Birotı, Çine temaa ~de· 
rek bo memleketi samimi bit 
teorlkl meHi siyaseti takfbiJJI! , 
davet etmiştir. 

Londra, 23 (A.A) - Japorı· 

ya'ya dönmek için I..ondra'daıt 

ayrılmadan evel amiral Ysın•· 

mola dem(ştfr ki: 
Londra ve Vaşington mu•· 

hedelerfnce yapılması ica hedefi 
deniz konferansı mümkün ol· 

doğu kadar çabuk toplanmalı· 

dıc. Önce Amerika yolu tle 
dönmek istlyordom. Fakat ep;et 
hükumetim de konferansın mftlll' 

.kün olduğu kadar çabuk top· 
landığıo ı görmek arzu etoıe· 

seydi Slblrya yolunu alarak 

daha çabuk dönmemizi zannet· 
mem ki emretmezdi. Blnaeo· 
aleyh teklif edildiği takdirdt 
japonya'nın konferansın 936 11 

bırakılmaeını kabul edeceğiof 
zannetmiyorum. 

Japon morabb11 heyeti aı•· 

ıından yüzbaoı I nslta bag60 
Amerika yolile japonya'ya dı'SO' 

mek fizere gitmektedir. Fak•1 

Londra'deki japon mabıflli 
bono alel4de nezaket ziyared 
olduğunu Bay I vaslta'nın Aoıe· 
rlka'da bulunduğu milddet~ 

hiçbir resmi mftzakerede bO' 

lonmıyacağını temin etme~· 
tedfr. 

Sııçlu Bir Ma
car Komünisti ..................................................................................................... 
Çok Ağır ithamlarla 
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--------------------------------------------------------2. bueandırmak, 3. calıktırmak, 

4. usandırmak. 
KelAm, - 1. aydış, aytıf, ay· 

du, 2. deyiş, 3. keb, kef, kep, 
4. keleci, geleci, 5. l~kırdı, 6. 
sah,, sav, 7. söylev, 8 . .söyleyiş, 
9. söz, 10. sör. 

Kelevvel - eskisi gibi. 

Kelime - 1. deyim, 2. kelect, 
3. , IAkırdı, 4. aöz, 5. ti ğeş. 

Kelp - 1. lt, 2. kancık (dişi 
köpek mım.) 4. parağ bir ctns 
·öpek 5. taygan, 6. zağar (av kö· 
peğl man.) 

K"lht akar - 1. kalıt, 2. ko· 
doz. 3. sal r köpek. 

Kem - 1. az, 2. eksik, 3. 
kogur (cfiz'i, ehemmiyetsiz mik· 
tarda . man.) 4. kötü. 

K emmaye -· 1. cabak. 

emter - sokur (cOz'i ve 
ehemmiyetsiz mao.) 

Kemine - 1. değersiz, değeri 
az, 2. eksikli. 3. eli ermez. 

KemakAo - 1. eskisi gibi, 2. ol
duğu gibi. 

Kemal, - ] . alada, 2. batak
lok, (bfiyOklük man.) 3. erdem, 
ertem, 4. erginlik, 5. olgunluk, 
6. pfşklnlik, 7. turam, 8. yetiş. 

kenlfk, yetişkinlik. 
Kemıtl bulmak, - 1. ekeleo· 

mek, 2. ermek, erişmek, 3. gö· 
ğlinmek, 4. güynOmek, 5. köy· 
nümek, 6. olgunlaşmak, 7. öl· 
gürmek, 8. pişmek, blşmek, 9. 
ülgftrmek, 10. yetişmek, 11. yet · 
mek. 

Kemale ermiş, - ı. ergin, 2. 
göynft, a.: ip, 4. olgun, olok, 
olmuş. 5. pfeken, pişkin, 6. ye· 

tik, yetkin, 7. yetlomlo. 

Keman, - 1. çögftr (uı ıalr· 
Jerinln kullandığı bir çalgı) 2. 
gecek, 3. kılkoboz. 

Kemançe - ıkhk. 

Kemancı - gecekçi. 
Kement - ] . arkan, 2. boğa· 

lık, 3. okrak, ukruk. 
Kemer - bağ, 2. belbığ, bel· 

bev, beldik, 3. eğme (bina ke· 
meri man.) 4. kavuş (bel kemeri 

man.) 5. kur, 6. kooak, 7. ıeret· 
lik, 8. tim, 9. up. 

Kemin - 1. argadal, 2. argı· 
dal, 3. arogdıl, 4. bek ( avda 
bekleme yeri man.) 6. enin, 7. 
du&a, 8. eaktam, 9. eanlgan. 

Kemiyet - ı. kaçlık, 2. ne· 
cellk, 3. nicelik, 4. niçellk. 

Kemiyet itibarile - sanınca. 

Kenar, - 1. bldlk (köşe man.) 
2. bucak, 3. bO.Yck (köıe iç kö· 
şe maa.) 4. cek, clyek, 5. çet, 
çit, 6. ç~vre (etraf man.) 7. dolay, 

8. ern"k (parmak uca man. dı 
gelir ki ~~kenar" ın mec. manı· 

8ına da oyar.) 9. lrnek, 10. kaa, 
ıı. kını, 12. kır, ıs. kırağ, kı· 

rak, 14. kıran, gıran. 15, kırıy, 
16. kıy, 17. kıya, 18. kıyı, 19. 
kıyığ, kıyık, 20. kıyır, 21. köbi, 

kö~öğö, 22. ocra (hucrıtdlye ya· 
bancılaştırılmak. lstenmlo TOrkçe 
eözdiir.) 23. uç, 24:. yıga, 25. 
yaka, 26. yöre. 

Kepaze, - 1. aşağı, aşağılık, 

2. değersiz, 3. düşk'fin. 

Kepç-e, (kefçe), - J. batkan, 2. 
bolgavuç, 3. çavlı, 4.. çemçe, çöm· 

çe, 5. daldır, 6· kamıç, 7. aapı· 

lak, saplıyak, 8. saplık. 
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----------------------------------------------------~ Keramet - 1. bftğQlftğ, 2. 
tanklınçığ. 

Kerem - 1. el açıkbtı, eli 
açıklık, 2. kayra, 3. kejlk. 

Kerem gö9termek - monmık. 

KeremkAr - 1. eli ıçık, 2. 
mungın, 8. selek. 

K.arhane - 1. andız, 2. bıbul· 
lok. 

Kerhaneci - mantacu. 
Kerhan - 1. çekinerek, 2. 

genıir;, 3. göniUsftz, 4. iğrenerek. 
5. istemi yerek, 6. kıyın 8ayın, 7. 
sevmlyerek, 8. tlkalnerek. 
cek, 5. höldk, 6. bôlüncek. 

Tav'an ve kerhen - ister isle· 
mez. 

Kerhen yapmak - Boyan sür· 
mek. 

~erfh - 1. ağır, 2. iğrenç, 

3. pia, 4. saaı, 5. tiksindirici. 
Kerim - 1. ıkı, 2. eli açık, 

3. eslrgençslz. 4. erzlk, 5. keleş, 

(şeci, cesur, gilzel ve kerim man.) 
6. mongın, 7. 8elek, 8. toğutlu, 

toğuıluk (f itri asaletle mamıaz 

mın.) 

K.erl me - kız. 

Kerpeten - 1. ılgoncuk, 2. 
kısaç, 3. kıskaç. 

Kerre - 1. boğ, ~. çalı, 3. 
döoGm, 4:. ez, 5. gez, 6. kıt, 7. 
kez, 8. lJğftn, ÖYdn, 9. IUndo, 
1 O. tapkor (zarpta kullanılan ke · 
re man.), 11. tırnak, (parantez 
man.), 12. yol. 

KeBBfet - 1. kalınlık:, 2. kav· 
rutluk, 3. koyuluk, 4. sıkhk, 5. 
tokluk, 6. yığnak:, 7. yoğunluk. 

Kesat - ı. bunluk, 2. dur· 
gunluk, 3. geçmezllk, 4.. sürftm· 

ıilddk, 5. yolduk. 

K.ese (klae), 1. artınak, 2. çö· 
re.ıen, 3. kalta, 4. kap, 5. kap· 
çok, 6. tokorcak, 7. ıorba 8. yan, 
9. yancık, 10. yanlak. 

Kesel - 1. bezginlik, 2. dun· 
cokma, 3. Erinme, 4. gevşeklik, 
5. kesiklik, kesilme, 6. tembellik 
7. acakmı. 8. usanç. 9. manlık, 
10. Geengenlik, üşenme. 

Kesif - 1. cabılınkı, (sık bi· 
ten ot man.) 2. ciye (kumaş ve 
orman fçla.) 3. çoğay, 4. çok, 
çokluk, 5. gdr, 6. kalın, 7, ka· 
kılı, 8. koya, (boya, malyat ve 
benzerleri için.) 9. paylan (bol, 
mebzul mın.) 10. ıık, 11. 8insek, 
12. tılmı, 13. tok, 14. yoğ, 15. 
yoğ on. 

Keel{ duman - 1. huğdak, 
boRdak, 2. munar. 

· Keelf sis - kör duman. 
Kesir - l. bardam (killliyetll 

man.) ~. bol, 3. çok, 4. delim, 
5. ktıp, 6. okuş, oğoe, 7. ökftş, 

8. eık, sık ıık, 9. tftmen tGmen 
(tOmen bizde de kullanılır.) 

Keab (etmek) - ı. edinmek, 
2. kazınmak. 

Keıbettirmek - kazındırmak. 
Keıbl af lyet etmek - l. eyl· 

letme1, lylleemek, 2. l!l~almak, 3. 
sağlanmak, 4. yerine gelmek. 

Kesbl saubet etmek - gOçlen· 
mek, göçleşmek. 

Kesbii kAr - (Bu manada klep 
tel4ffozu daha şeyidir), 1. f!J, 2. 
iş güç. 3. kazanç. 

Kesbi (ktsbi) - 1. kazanılır, 

2. kazanılmış, 3. sonradan olma. 

Kesr (kesir), 1. börtük, 2. kal· 

Muhakeme Ediliyor 
Bodapeote, 22 (A.A) - )!•· 

carlstın'ın kızıl mahafızlarıo•IJ 

eıkl reisi Bay Matyaı Rak°'i· 
nln mobakeme1i dftn bı~t•· 
mıştır. 

Rakoal oanlardan 8uçlodor: 
1 - Hfyıneti vataniye ,.. 

yılan 1933 Macar komtıoi•' 
lhdlAll. 

2 - Birçok idam kararlıt• 
veren lbtiJAlci ve hususi ıskeıf 
muhakemeler teşkili. 

!l - Para ihraç etmek tçlll 
verdiği bir karar. 

Rakoelnin cezası ölüm 11ef' 

müebbet hapis olabUir. Belf' 
konun eekl bir Z:!blti ol•11 

Rakosl mağhl.bfyetten soot1 

Roaya'ya gitmiş, 1926 da )i•' 
carlstan'a dönerek tevkif ecfll· 
mi ı 8 8ene hap!e mabktl~ 
edilmişti. O zaman saç olıt•~ 
komdnlst propagandası yapl1#

1 

gösterilmişti. Şimdi bu ceııısıll' 
bitirmiştir. Yeni mahkeme J>O' 
non üzerine başlFJmıetır. 

Viyana, 23 (A.A) - Geçı11 

lk.Jnciteorln ayında tedhlo ,o· 
çondın ötürd ölüm cezat•"' 
çarptırılan üç nazluin ceJ'l1' 

rını Reitlctımhor Mtklas •~ıt 
hizmete çevlrmlotfr. 

Italya'da 1934 de 2l 
Casus Cezaya ÇarpıJJJ· 

Roma 23 (A.A) - C•sosl11~ 
suçundan açılan yedi da'f•cl' 

huıuei mahkeme 1934 9eoe:; 
nfn iki acl 'ftç ıyı içinde 11 

mahkumiyet kararı vermtııi'' ,,. 
Cezalar beş ile 25 sene arıeJ 
da değişmektedir. MahkuOJı•' ,. 
arasında 1 ki kadın ve iki 1 
hancı vardır. 



11 1 --•aaıwM.J.i! ı .. ö" !ll..awııAMAIAlllHIMRlllllAIHMHAMMHAiiiihiiMIMiiiiiihhlAIAiii~:::::.·ıwaıı-
... L' ı-ır .. ı..ıı1..ı...ı •• , Lindberg'iu Stavıskı 

lsmlr Mletabkem mnkl •· al. ko. nandan: 
Mlktın Cinai Mtlnakuanıa tekil Muhammen bedeli 

Kilo Ura 
36000 Kara fualy• Açık eblltme S2'0 

Beber ldlQ111a11a Temlaab ma•akkat• 
tabmla edilea f lad akved 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
00 9 1'3 00 

Met. M•. btaatıam 58000 kilo kara fualye lhdyaa atak 
ekllltme aıaUle •b• ab .... ktır. İbaleei 10.tubat.935 paar gl· 
al ... , onbefdr. lateklller eutaameallll her gtln kıtlada lllL 
lb. •· al. k~. auda ııreblUrler. Eblltmlye lttJrd edecekler 
2490 •J•h artbrmıya n eblltme bnuuaa :2 lacl •e S laotl 
maddeelade ynıb •eelblarla birlikte lhıle ••tinden enel kit· 
tada ilet. M•. •· al. ko. aua mlneaatlan. 

24 28 1 5 

Mlltahkem me•kl •t. al. ko. dua : 
ı - lsmlr Mil. M•. klt'abDıa 620,000 kilo odan lbdy• 

kapalı urf aeallle Ahn abueakbr. 
2 - Tabmla edllea bedeli 6200 liradır. 
3 - Ma'faktat teminat akçeei '65 Undır. 
4 - Talipler prt•mellal hergtn kıtlada Met. M•. MI. al. 

ko. amada girebilirler. 
5 - lbaled : 26 1·985 cumuteel gtlatl .. , 15 te kltla• 

Mı. M•. Hl. al. llo. aanda J•p•laoaktar. 
6 - İlteklller teminat •e teklif mektuplanm lhaledea ea • 

bir Hat eYYel komisyona nrmelldlıler •e 2490 •yah 
artarma n ekdltme n ihale kanan .. naa l laol ....... 
ıladeld nılkaları da beraber gedreeeklerdtr. 

7 - letekll olanlar belli ••tte koml11oada balaamalan illa 
olmam. (81) 11. 15. 20. 2' 

Anken M. M. V. •· al. ko. daa: 
2500 adet yerli lmalattua e&.ı .e Ablt blaek egerl bpab 

urfla atıa alanmık tlaere ebllmlye koaalmaıtar. Tahmin edl· 
len bedeli 178,600 Unchr. Şaıtaamelerl bedelıis olırak Aeka 
rada M. M. V. At. •I. ko. dan aluaaeakhr. lbaleel 26.1.935 
cum.rteıl gana uıı 11 de meskdr komlıyoada yapalaoakaır. 
Ma••kkat ıemla•b 10,175 liradır. EkıUtmiye glreeekler kana 
•e oarı.mede lıtenen nılkalın ile teminat makbus nya mek· 
tablınaı ea geç olank , .. , ona kadar teklif mektablarlle bir· 
ilkte komllJOD rellllllne nrilmlt bulunaeakhr. 

10 16 H J6 12 
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= AliŞ h·r bankası; 
= Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

O~mürr 
ikinci kordonda Bors charında kendi binHıodu 

TELEFON: .2363 ----····---
HcrtUrlfi Banka ~1uamelatı, Enıtea 

Kumusyonculuğu .. 

Mü~aiı şeraitle mevduat kabul edilir 

Hububat, üznm, incir, pamuk, yapak, Zt!ytin· 
yağı, afyon vesair emtin kumusyonculuğu ya· 
pılır. l\lnllarm vllrudundn sahiplerine en wflea· 

:= it şcraitle avans verilir. = 
1 

i 1m111111n1ıliııl1111il1ılıılı11"'ıiffiılı111111111111111 iı l ı ılı ııı ılı ı ı iit! 1111111111111111111 

Sümerbank Uşak Şeker 
Fabrıkasından! 

Şimdiye kadar yalnız U~akta Sftmerbıınk •amıoa aatın alın· 
makta olın t&!flyc halindeki Uıık Terakldl Zluıt Türk: Anonim 
,irketlne iit hisse &~netleri bundan ııonra lıtanbnl n Ankırada· 
ki SOmerbank ınbelerl ttmıfıodan da ıatın alınacaktır. 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

f'..eoJ~U Hın. Birinci Kordon 
Tf!l. 2!4.8 

The Ellerman Uoes Ltd. 
"ROUMELIAN., vapuru 25 

ikinci kAnonda Li verpoot •e 
Svvaneea'dan gelip tıhllycdf! 

bulunacak.tar. 
" TRENTİNO ,, nporo 30 

ikinci kAnunda Londra, Hull 
ve Anverıı'ten gelip tahliyede 
bulunacak n ayni zamanda 
Londra ve Bull için yok 
alacaktır. 

The General Stum .Navl· 
gatlon Co. Ltd. 

11STORK,. npuru limanı

mızda olop Londra için ytık 

alacııktır. 
Deutsche Levante Linfe 

11ANGORA,, vapuru ıy eo· 
nanda Bımburg, Bremen ve 
Anvere'ten gelip tahliyede hu· 
lunacakhr. 

Not Vurut tarihleri n va· 
porların lstmlerl Gzerlnc deni· 
tlkllklerden meı'ullyet kabul 
edilme•. 

Ôksnrenler! Mut· : 
laka (Okamentol) ;... 

ÔksflrO.k Şekerle· = 
rini TecrObe Edi· ....-1 

~ 

= = 
. ~ ._... 

= = 
~ 

·= CQ 
ve Porjen ŞahaP.ın 
En OstO.n Bir MOs· ... 
bil Şekeri Olduğu· ~ 
nu unutmayınız. )~ 

~ 
Kuvvetli Mns bil '-c 
letiyenler Sıhhat ıııııaf 
SO.rgOn Haplarmı ~ 

Arasınlar. ~ 

~,ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAL~ KUMPANYASI 

11 ULYSSES,. vapuru 17 ikinci kAnonda Anvcart, Roterdınr, 

Amıterdam ve Hımburga bueket edecektir. 
0 HERCULES., •ıpuru 25 tldnci Unundan 31 ikinci kAnonı 

kadar ..Anvera, Rett>rdam, Amaterdam n Hımborg için yftk 
alıcıktar. 

"HERMES,, npuru 27 lldncl kAnondı beklenmekte olup 
Burgas, Vorna n Köatence için y«lk ılac.ktar. 

0 HERMES,, vapuru 8 şubattan 14 ,uhata kadar Anverıı, Ho· 
terdım. Amıterdun ve Bı1mburg limanları için yük ılacatır. 

•·GANYMEDES., vapura 22 şubattan 28 ıubatı kadar Anvere, 
Rot(!rdım, Am~lerdam ve Hamburg fçln yftk alacaktır. 

SVENSKA ORlENT UNIEN 
" FERNEBO .. npuru 19 k4ounueanlde Bımburg, Copeoha· 

gen, Dıntziı, Gdynla, Goteburg, Oalo ve lsktıidtnavya liman· 
ları için yok alıctktır. 

11 BLALAND0 motöra 28 şubattı Hımburg, Copenbıgeo, 

Dantzıg, Gdynla, Gote~arg, Oılo ve İekaodfnnya Umıola· 
rı için yük alacaktır. 

"SMALAND., vapnru 8 oubattı Bımburg, Copenhıgen, Dant· 
zlg, t;dyoia, Goteborg, ve ukaodinavya limınluı için yilk 
alacaktır. 

S.ERVİCE MAR1TtM ROU~JAİN 
Garbı Akdeniz lçln her onbet gilade bir Muntazam Sefer 
0 ALBA ~ULYA11 vapuru 21 k4nuuuaauldc beklenmekte olup 

ıynl gQode Maltı, Barıeloo, &t.nilya ve Cenovaya hareket ede· 
cektlr. 

11PELES., npuru 15 tobatta gelip 16 ,ubıttı Malta, Bar· 
ıeloo, Manllya ve Cenon'ya hareket edecektir. 

Yolcu ve yflk kabul eder. 
Hamlı: İllnludıkl hareket tırlblerlndekt doAltlkllk\erdoo acente 

meı'ullyet kabul etmez. Bie11clcrlnl Hlmak btlyenler doğrudan bu şubelere de müra· r 
caat edeblJlrler. 17 21 24 28 :n 4 (159) 

1.,ilrki,1e Ziraat bankası lzmir şu-
.1 

hesind.en: 

Fotoğrafçılık __ _.,, ... ··---
Makinelerinızi 

Maruf Eczaneler· eıı= 
den Arayıntz. r:fJ. 

V. N. 

Fasla tafJilAt için İkinci Kordonda TahmU ve Tabliye tlrketl 
bJauı ırkuıudı Fratelll Sperco acentahğıua aıGractıt edllme1f 
rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 I'--·--' VV. F'. H. Van &;===============;~ 

21 ·l ·985 tarihinde açık artırma ile ihaleleri yıpılaca~ı I ·1 ·935 
Anadolu 7 ·1 ·935 de Yeni Asır 13·1·935 de Milli Birlik •c 
19·1·935 de Işık gaaetelerlnde ilin edilen Yunanla cmTallolo 
ihaleleri 30·1 ·93&> tarihine temdit edUmlştlr. Satıo gıyrl mQbadll 
bonosu veya peş\n para ile nakden yapılır. 

Kıymeti muhımmioeal lklbln llrı veya daha ziyade olın em· 
valin ihalei ket'iyelerl iatlzana tabidir. Mahn Hhldığı aeneye ah 
devlet vergi n belediye resim n 11lr btltiln maaraf lır müşte• 
rJye ılulr. İdtiyenlerln yOıde yedlboçok femlnatlarlle birlikte 
lhı\e gnntı saat 14,30 da Ziraat bankaema mtırac11tlerl. 2Sıl 

lzmir ithalat 
lüğüuden: 

gümrüğö müdür-

lım·r ithallt gümrflğünde bıtmüd6ıiyet binannm 567 lira 12 
kuruş bedeli keolf Ji tamiratı pazarlıkla ihale ~dileceği o den tı· 

Fil imlerinizi 
Camlarınızı 

.Fotoğraf kağıt, kart ve fotoğ· 

raf mabemenizi biıden alınıı. Her 
çeıit amatör itleri kabul edilir ve 
en iyi cinsten kiğıt kullanılır. 

Atölyemizde 
Müeaseaemizin çektiği fotoğ· 

raflar, kart poıtallar Ye ığraodi .. 
manlan t niyeden mftttıgo.i gö• 
rOyoruz. 

Ucuz, gazel, zevkli, le• 

miz, çabuk, taze iş ve 
malzeme ile aj 

Hamza RDstem 
liplerlo 26 l 935 cumarteıl günü 11at 14,5 ta İthıl6t mddOr· Emirler Çarıtısı 
lilğftne nıüracaatleri. (2.{. 7) ~ 
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; , .. Anliara Birası. ti 
~ 1111 ~ 
1 Umduğumuzdan üstün Çıktı. 1 
:::::::s -= - == = -~ Ucuz - Temiz ve Sıhhi Bir Gıdadır. i = ~ 
~ Milli Bir Fabrikanın Maheulodor.. 1 == ::1 - -~ izmiı·de acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticaretha· ~ 
~ nenin ıiparişini kabul ediyoı·uı:. Ankara orman çiftliği müdDr· ~ 
~ löğftne ınftracaat. Fazla izahat izmir'de Ege pala~ ve Şehit" gazi· ~ 
~ nosu mft~teciri Tflrkmenoğlu Murat Beyden alınabilir. _M 
~1611111111111111111111111111111111111111111fi1111111111111111111111111il1111111111111111111111111111111111111111111il1111111111111111111111111111111111~-

Aylık elektirik 

~la@lrahnız yük@lek mi? 

içi gazli 

IAmbalarıuı kullanıuızl 

Bu marka az sarfiyat,' bol >şık,! 
ve uzun ömilrllıdor. 

Mehmet Tevfik 
Bftynk Elektirik,:Telefon ve: 

1\talzemeleri depoıu. 

Petlemalcılar N. 77-79 1,el. 3332 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE Ll.NJE 
"DELOS,. Tlporu balen li

mınımızda olup 24 son kAnu· 
na kadtr Annrı, Rotcrdam, 
Haaıborg ve Bremen için yilk 
alıcıktır. 

Yerli B~çak Ve Hassas Terazi 
imalathanesi 

Hüseyin Usta 
---••+-•---,.--

"HAGEN11 nparo 3 tubatta 
bekleniyor, 6 tobata kadar 

Anvera, Roterdım, Hımburg • 
n Bremen için yak ılacaktır. 

Hernevi hıçak Te el terazileri toptan ve _peraken· 
de aipari• kabul olunur. Terzi makasları, ziraate 
ait herneYİ alAt imal olunur .• 

İZMİR Kantarcılar çarıuu No. 39 

Alameti Farika Horozdur .. "AQUILA11 npuru Annre 
Ye Dambargtın yak çıktrmak 
6zere 16 ıobıttı bekleniyor. n 

lzmir defterdarlığından: "ULM., nporu 15 ıobatta 
bekleniyor, 20 ıubıtı k•dar 
Aovera, Roterdım, Bamburg 
'e Bremeo için yftk alacaktır. 

ARMEMENf H. SCHULOT 
HAMBURG 

"NORBURG,. npara 2' ıoa 
klnunda bekleniyor, Bambnrg 
Tc Anvera'ıen yGk çık.rıp 
Rotcrdam H Hamburg lçla 
yak alıcıktır. 

JOBNSTON LINE LTD. 
11 KENMORE ., npora 29 

ıon kAnonda beklealyor, U· 
Terpul Ye Annraten yftk çıka
rıp Borg11, nrna n K61te11ee 
için ytık ılacaktır. 
TBE EKSPORT STEAMSRİP 

CORPORAT~ON 

" EKSELSIOU ., npuru 6 
ıubatı doğru bekleniyor, Nn· 
york için yok ılıcaktır. 

11EKSMINSTER,, vapuru 18 
oobatı doğra bekleniyor, Nn· 
york için yok ılıcaktır. 

N. B. - Gelft tarihleri ve 
•ııpnr tarthlerinde ecentemlı 
hiçbir mee'ijJlyet kabul etmez. 

T .. J,,fon No. 2007 • 200~ 

• 
Kitab, Mecmua ve Al· 

hümlerinize, Sağ· 

lam Cild Yaptır· 

mak isterseniz. 

Yeni Kavaflar çarşısında 

34 Numarada 

•ALI RIZA• 
Macelllthaneıine upyınız •• 

İzmit klı fezlnde ılç senelik mnhammen bedeli 600 Ura olao 
kır denls vollslnde 1 mart 935 tarihinden itibaren 3 ıene mftd· 
detle l>alık ulamak hakkı açık artırmaya çıkarıld.. Şartname Is· 

tlyenc bedeleta nrllir. Acık artırma 995 ıeneıl ıabıtıo 6 ıncı 
Çtrtımba gilaG eaat 15 te Defıerdubkta toplauıcık arttarmı ko· 
mlıyonoada yapı~ıcıktır. Muvakkat teminat % 7,6 dor. HGk6· 

melce .tayin edilecek bınkaların temlnıt mektupları ve devletin 
moıyyen tıh•ll n bonoluı da .kabul olonnr. · 243 

• • 

IZMIR 

Esnaf ve Ahali bankası 

1 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Ala~ehir, Tire .. 
---•---.....-

HerUlrlO Banka Muamelltı Yapar .. 

Bir ıeneUk mevduata o/o 6 
Allı aylık ,, % 4,1·2 
Vadesiz betıabt carilere % 4 faiz •erir. 

1 I 
Izmir vilayeti Nafia baş mühen-

disliğinden: 
Gtllbahçe ·Karaburun . yolunun 0+000 -16+000 inci kilo· 

metreleri ar11ındı 4ı ııne birer n 4: tane de 0.60 metrelik ae· 
klz tıne menfez yapısı 1 O gftn mdddetle açık ekalltmlye ko· 
nnldoğundan lıteklllerln 3·2·985 puar ıand ıaat 11 de ~iUyet 
daimi encQmenloe gelmeleri bildirilir. 245 

lzmir Memleket hastanesi baş ta
bipliğinden: 

1 7 984 tarJhlodea S0·9.93ıj. tarihine kadar hıatanemiade .,e· 
fal eden e,ba11n etY•.11 açıt artırma ile hutanede 11tılıcaktıt• 
İtteklllcrln 28·1·935 taılhluo maıadlf panr gaaa ıaat 10 (fj 
baetıaeye gelmeleri ilb qlunur. 246 


