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Roma Andlaşması 
Fransa ·· Italya; Bulgar'ları Ro· 

ma Andlaşmasına Girmiye 
Davet Etmjşlerdir. 
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iizüm Fiatlerını uşurme- saylav 

Y ı d ? Namzetleri Japonlar, Icabınd:ı Çin 
ınek için Neler apma ı ır · Kim_ıe-~~!...-~.?- Seddini De Geçecekler. 

• • d [)(l (l d k Jıı•nboJ, 24 (Haıoai) 
S Al Tacirler, Bu le Qzerın e ş n Ü • Suylav ~eçfmloln ne gan bıı· 
~ atıcı ve ıcı 

ıe[-ı·nı· rrorkofı·ge Bı·ldirdiler. Ta- 1 ı.yacağ• bennz kaı'i surette 

~~~·~~~--ı~~-~-~ 

Son Harhde Çin'Jiler Çok Zayiat 
~ o teıblt edllmemfştlr. 1 veya 8 Verdiler ve Mağlôb Oldular. 

k . 8 k lıg"' ına eı· ıdı*rı·ıdı· Şubatta bstlıyaceğ• söylenmek· 
nı· rlerı· o c. ..... öy 1 edı· k lerı· ö on.om ı a an . '-' :-, _ tedlr Saylav namzetlerinin de 

lzmtr'de üzüm ~e indr fi 
atlerinfn uman zaman dftşii · 
l't\lmek letendi~i görölmüştlir. 

l · v•loız kilçük tıer· Tılrkof is: hazırlanacak nfHm· ee~imden Lir gün evel ilan 
döşCiren erın • kl i b f l k 

t l ld 11- 00 nameye konulmak üıP.re muh edtlece er ta m u o uoma · 
mayell bazı tac r er .o .u~u 

söyliyerek üzüm vr. ıocır aıu· telif klmeelerin de miltaleala. Ztadft. 

8Q yüzden müstabsUia uğ~.adığı 
l rını almış n Ökonomi Bakan· s,yl11v nanızP.tlı:rl urnsında tııvassı t lığı ve ibr:ıcatçı ığı yap 

. h ükl ·•r Uıüm 
b l 1$-ına blldlrml .. tJr bulnnaca\darı söylenenler şun· 

oıak il,;io t<lı,.mruiyetll ir ser · 
1
l' ~-· -----

ıarıırlıır p~k ily L• • 

f latlerlni c)(işürmelı: tı]es' ele;; in 
den doğan müoaka~aların htıf 
talarca gazete siHnularınd:ı ılf' 
\lam ettiğini bl'nilı unuıroaılık . 

Ö l - Lu du konouıt Bakan ıgı, 
'hl alınma · turu kr.roısında t~a r 

ıını muvafık gi1rdn~üadı>n ü?"üm 
\e incir sahcılarının hazı ~art 

l oıp alına te kayıtlar altına a ' 
lllıyacagı hakkında teıklklcı.e 
glrltllmealnl ve bunlann ı;~ız 
olmalara lıizungelen vuı ar 
baklunda bir nlumoaaıe tan 
timi Tclrkof isten motalea so· 
l'Qlmuoto. Ttlrkof is İzmir ~u · 
beıi mftdftrlüğft, bıkanlıgıo 
b · ,· ret odası uyruhugu üıeriııe tıc 

Ü - ve 
le lzmlr'la taoınmı~ zum 
loctr tıclrlerJlc görftşmlfı mü· 

laleılarını almı~llr. 
"re Bize verilen mıldmatı go ' 

Ökonoıni Bakanı Bay Celal Bayar 

maye konmasının mecburi tu 
tolmHıD• bo y•pılmazs• l iat 
diitOrmenln önüne ıeçilebtleceğl 
m iıtıleasında bulunmuolırdır. 

bııı satıcı ve ihracatçılar vasıf· 
lındırmı hail hakkındaki md 
tılealarındı, Qdm f latlerlnl 

Amerika'nın Tayyare Sa· 
Yısı 4000 Mi Olacak_mış? 
hazı Adalarda T;yyareler 'ç!n iniş 

Merkezleri lstenmekıedır. 

für Tayyare 8ergisi. k yapmHIDI 
üzere bir mer ez 

r- Vaşington 24 (A.A) - Ha· istediğini tl~a etmiştir. 
1..!llai havacılık koml8yonu Pana· B Svanıou 

lllerlkan bava ofrkeıioin bava Bahriye nezır;k ~irk.etinin 
tıeıaretlndeo tıahrlmohlt sahil· gazetecilere btrç ' l 
l de bunu f8tedlklerlol mes e e· 
eri od en Kantoo•a (Çf D) geçe· ld 1t nu 

in tetkik r.dıtoıekte o OeD 
~tek yolcnJara kolaylık: olınak 0 k ı Mldny 
\i t k söTlemf1Jlfr. Şir et er ıere Vak~ adasında karaya nme ' k•z Jete· 

adasında da bir oıer .. 

ii;--haka-n Ve oıitlerdlr. DJğ,.r taraftan busu· 
y A bava komisyonu aıkeri tıy· 

lıay Receb Peker sıarcleıio 11yıeıoın 4,000 ol 
y ı' et iyen nihai raporunu 
maeını 

llngonlerde Tekrar •ermı,ı1r. 
lsıanbul'a Gidecekler.. ikinci Seçmenler 

Ankara, 24(Huansi} - B•ş · 
hıltan General laoıct loöoü ve 
C. il. F. genel k&tlbl K.öt11bya 
8"Ylsvı Bay Receb Pek~r hu· 
8tlnlerde tekrar İıtanbul'a gide 
Cekterdtr, 

S lav eeçlm teftiş bey4'tl, 

1 ~;,de iklnd aeçmeııllğe ae· 
ım .. 08 yurddaşın mazbata· 

çUen -ı d'I · 
b rlımıı ve ken • erıoe 

lırını ızı 

göodermtıdr. 

Soğuk ve Yağış 
Ne Vaziyette'? 

---••+-----
Bazı Yerlere 
Kar, Uazı Yerle· 
re de Yağmur Dilşti.i. 

Ankara, ~3 (A. A) - Ziraat 
Bakanlığı meteoroloj l enstitO· 

eünden aldığımız malı'lmata göre 
eon 24. eeıat içinde bava: 

Yordun Trakya, Ege ve orta 
Anadolanun ltonya, Sıvas çev. 
relerinden maadı yerler! ve Ka 
radeoiz kıyılarınm hah tarafı 

yığıth geçmtotlr. Yağıt orla 
Aoıdoludı kar, diğer yeclerde 
ya~aıor tekUndedlr. Cenubi 
Anadolu He doğu Anadolusn 
ve Karadeniz kıyılarının doğu 

kıemı umumiyeti., bulutlu geç· 

mlıtlr. Y•ğ•t en fazla 17 mllt· 
metre olarak Muğlada ölçül· 

mftottir. DJğer yerlerde yağıo 

2 ile 8 mtlimetre eraaındadır. 

Bava, ortı Anadoluda dtıne na· 
zaran tkt derece dıba ıoAumuııı· 
tor. Diğer yerlerde iki ftç de· 
rece etrafında ııınmııtar. Bu 

gece en dOtOk ıobunetler ıofı· 

rıo altındı Sıvaıta 21, Erzu· 
rom'dı 16, K.Htamonl'de 16, 
Kararı 14, Ankara'dı 11 de· 

rrcedlr. En yftlu;ek ıubonetler 

sıfırın QstOnde Adana'dı 17, 
Aotılyn'da 16, D6rtyol'dı 15 
derecedir. Bogftn öğleden sonra 
Ankara'da eubunet eıfırm al· 
tıoda 4, derece idf. Rüıag&rın 

saniyede eür'ıtl bir metredir. 

Bugün 
Ulusevinde 
Konferans Var .. 

İzmir Ulusevinde ve· 
ı·ilmekte olan devrim 
konferanslarının be~incitd 

de bugtln saat onhe~te 

Ulusevi salonunda veri· 

lecektir. Avukat Bay 
Mustafa Mftnir tarafından 
verilecek olan bu kon· 
feransm mevzuu (Cftm· 

hnriyet) tir. 
Bu çok değerli kon· 

feranı!ll dinlemelerini 88· 

yın lzmir'li hem~ebrile· 
rimiSc tavıiye ederiı:. 

lartlır: 
Genr.ıal Şükrü Naili, Gı Dl'· 

rel Zeki. K~ıım NıımJ, orta 

•~drliıat umum müdürü na~ıın 
.\li, maarif müfı· Uişltrlndt:o 

Reşat Şeıoııiıtin, lnhiı1arlar 
uwooı mfiılürfı. Hü~rıü, mu· 

b:.ıcrlr Bay lswatl Mli tak. mu· 

bauir Bay Ercftmcnt Ekrem, 

İ!taobul möddehımomisf Bay 
~enın, birinci umumi müfet· 

tiş B•y Hilmi, B•y Cevdet 
Kerim, Detlet şftr111 nafıa 

dalreel bıokanı Bay Ali Rıma, 
Bay Büerev Sımf, Bayan İffet 
Uıllm Oruz, eıkl Tahran bO. 
yük elçlel Oıy Bütrel', Ba~ba · 

"n~,k. nlnamellt umum mü· 
dDrü Bay Emrullah, Bay 
Mustafa Mecdi. 

Silahlı Japon genclcri 

Dairen, 24 ( A.A) - Dün fına geçecekleri bildirilmek· 
Iohol'da Japon Ye Çin kuvvet · tedfr. 
leri araıında miiHdemeler ol· Tokyo, 24 (A.A) - BBknle· 
mu~tor. Japon 11keri makama tan cf varında dün yapılan çar · 
trndan bildirildiğine göro, Çto pışmıalurda btr Japon askeri 
kune&lerlnlo Johol'dan tıtmı ölmüş ve dört Japon askeri de 
mlle tardı için aıkert hareket yıuılanmaotır. Çin generali Şung 

baılamıtlPr. Şeb Ynvan'ın kuvvetlerine, ağır 
Ayni mahaf tlde Çin kunet· zayiat nrdJrllmif ve bu kov· 

lerlnio Çin aeddlntn ön tara· - Sonu 6 ıncı eahifede -......................................................................................................... ~ .............................................. ...,... .. ... 
Eski Başvekil Tarassud Altında -Bulgaristan'da Tevkifat Var! 

Gizli Diktatör Kışlaya Nakledildi. Ya
pılan Araştırmada Bombalar Bulundu 

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

Sofya. 23 (A.A) - Hoauei rak tel&kki edilmektedir. Gizli tatafından t 11nseut ıltına alan· 
klynılı.lardan blldldldiğfne göre diktatör lımlle maruf olan mi· mış ve kendl!!i bir kışlaya nak· 
yeni kabine 11ker partiden kral ralay Valçef mc•kllni tamamen 
ıaraftırluıoıo bir F•lehesi ola· kıybetmittir. Dün evi gene polhı 

Zelzele Felaketzedeleı·i
ne Evler Yaptırılıyor .. 
Sağlık ve Soysal Yardım Bakanı 
Dr. Bay llefik Tedkiklerini Bitirdi .. ·-·--İatınbul, 24 (Buıuı!) - Kıpıdağ yarımadasında zelzele 
Mumara denizindeki adalardı mıntakasındaki dıırumu yakın· 

dan görmek ~üzere bf zz;at tet· 
j kike giden sağhk ve soysal 

Doktor Bay Rtf ik 

yardım(Sahh!\t n İçtimai M aa· 
veoet) Bakam Dr. Hay Refik 
tetkikini bhlrmio ve buraya 
gelmflJ, buradan da Ankara'ya 
ghmlştlr. Toplanacak olan ha· 

kınlar :heyetinde zelzele felA · 
.. keti ve felAketzedt1lerlo dom· 
: mu hakkanda izahat verecf!ktir. 
~ BükO.met tarafından zelzele 
:mıntıkasında zelzelcduı yıkıl· 
mıyacak 1Jekilde, tek katlı ola · 
rak inea ellirilm,.al karorl&t 
tırılan nlerln in,uıua başlan 
m)ştır. tZeluıle folaketzedelerl 
hüln\t:0etlmfzlo gi>sterJlği yOk· 
@ek 1Jef kat ve yardımlardan 
çok mütehbauls ve minnet· 
tardırlu. 

Evi taras<1ud uhıntlıı Luluoı.lorolan 
eski baovekil Bay Gorgiyef 

lolunmuştnr. Sabık ba~veldl Ge· 
orglyef in evi de taraHud ahın· 
dadır. Sofya•da 50 60 kişi tev. 
klf olunmuştur. llulgartetan'da 
eükün urdır. 

Sofya, 23 (A.A) - Kabine 

tebeddülü hakkında mütaln· 
lar ıı-rdeden gazeteler hu tebed· 
dftli1 intaç etml~ olın eebrplt rin 

tamamen dahili olduğnnu yaz· 

maktadırlar. General Zlatef ln 
teşkH etmlt olduğu yeni hd· 

- Sonu 6 ıncı eahlfede -



PazarGünü HavaŞehid-(TeDyazo Duyum Dara] 
leri ihtifali Var.. B ) • V • • K k Koçak Duyumları 

GtınQn 

Yurddaşlar O Gon lhtifalde Bulu
nunuz, Şehidleri Anınız! 

•• 
Ôalmbdekl puar gOaCl hın ledlye heyetinden bir zat tara· 

ıehldlerlmlzla {lhtlfal gClnGdGr. fından birer ıöylev ıöylene· 
Bu mClnıeebetle tehidlerlmlıhı cektir. 
temi• rubluını anmak için 
merulm yıpılacaktu. Hasırlı· 

aan programı aynen yuıyoruz: 

1 - Toplanma 

yeri ve zamanı 
A - ÜçGaca maddede yazılı 

meraıl.m kıtası n diğer batan 
askerf n mOlkf Amirler, reisler 
zabitler, memurlar, C.H. Fırka· 
81 n belediye beyetleri, mek· 
tebler, eemlyetler, mOeeıeseler 
Te81İr teıekkGller her 11nıf 

halk çelenklerile, doğruca Ka· 
dllekaleılade.kl Tayyare ıehlt · 
ıa,ıne gldetek .. ıt 10,30 dı 
orada kendilerine gösterilecek 
yerlerde bulunacaklardır. 

B - Otomobiller, arabalar 
•e haynalar dolapbkuyu pollı 
bnkobmdın daha ileriye geç· 
mlyecektlr. Buradan itibaren 
merulm yerine yaya gidile· 
cektlr. 

2 •• Merasim Kıtuı oın gidi'i 
A - ihtifale gidecek Gçdn· 

cG maddedeki merulm kılalı 

IHl 9,SO da kııladın hareket 
edecek •e Kemeraltı, Batdurak, 
K.eetelll, İklçetmellk, Mesarhk· 
araıı, F.trefpap caddeılnden 
Şehitliğe gidecektir. 

B - Alayıa geçeceği 1 yol 
IRrlndekl ticarethaneler, kah· 
nbaneler, dtlkktalar~ alay ~e· 
çerken itlerini bırakıp mığ•· 
zılarının ônlerlade batı açık 
.olarak ılayı ıeltmbyacakwdır. 

C - Yolda alayı girmek 
lltlyenler kolan ıolaaa k .. ı ıla· 
blllrler. 

3 - Meruim.! Cirecek 
Kıtalann Yaraya~ Sll'uı. 

A - Meraılm kamındanı 
tayyare alayı kumandanı kıy· 

mı kam Bay Şef lk, manini 
merkez 'Dıntıka kumandanı 
blohıtı Bay Nazml'dlr. 

U - Merasim kıtasının ıı· 
H81. 

J Askeri bando 
2 Bir piyade bölOğQ 
3 Bir topçu bôlft~Q 
4 Bir tayyare bölDgd 
5 Bir muhabere bôlağa 
6 Bir deniz kıtatı 
7 Bir jandarmı kıtaıı 
8 Bir pollı mafreıeıl 
9 lıcller 

1 O - Belediye zabıta mGf· 
reaeıl. 

4 - Meraıimin Yapılışı 
A - ŞehJdllktekl meraılm 

11at tam ll de İatlklAl martı 
ile bııhyacaktır. Marttan ıonra 
merulm kumandanı hazır ba· 
lananları gök tehldlertnl n 
bdUln tehldlerl eeltmlımıya 
danı edecektir. 

B - Kıtalar kumandanları 
kıtalar1Da derhıl (DJkkat) ku· 
manda11 verecek •e bu kamın· 
da flzerlne ıakeri lntalar ıe· 

ltm 91zlyeti ıldığa zamın bG· 
tin ehiller de ppkalarıaı çı. 

karmak suretlle eeltma dura. 
caklard1r. Da selim durma bir 
dakika denm edecektir. 

5 - Sôylevler 
A - Bu meraılmdea eonra 

hata kunetlerl nemına havı 

alayındıo bir zıblt tarafından. 
B - Tayyıre cemiyeti Ye 

elmbarlyet halk fırkası nımı· 
na cemlyeı relıl tardındın 

C - Memlekeı aımıoı be· 

D - Söylnlerden ıonra U · 

kerf mualkı tarafından ctlm· 
hurfyet martı çabnacakttr. 

E - Muslka martı bhirf r 
bitirmez bir zabit kamand11ın· 
da ayrılan bir manga asker 
tıraflndın hnıya Clç defa alet 
edflecektJr. 

C - Tam bu anda meraılm 
yerhıdekl bayrak ynıt ynıı 

yarıya kadar indirilecek n bay· 
rağın lnlılal bildirme~ için 
Kadlfekale'dea atılacak birinci 
topla İamlr'dekl biltdn daireler 
mGeseeseler Ye limanda bulunan 
gemiler bayHldarıoı yarıyı ka· 
dar lodlrece.klerdlr. 

V - Gene tım bu ında 
batan gemiler, fabrikalar d6· 
dilklerlnl çalmıklı; yGrilyatte 
bulunan lneanlar ile nakil va· 
ııtalırı dı oldoiu yerde kıl· 
mıkla ulu tebltlerl ıeltmlaya· 
caklardır. 

E - Bir dakika bltlnee me· 
rulm yerindeki bayrak y•rlne 
eekllecek, bildirmek lçla atıla· 
cak ikinci topta yarıya indiril· 
mlı olan bClUln bayraklar yer· 
lerlne çekilecek, dadtıkler soea· 
r1k, dormut olan lnıanlırla 
nıkil nııtalan yarClytlte geçe· 
ceklerdlr. 

Da anda meraelm komındanı 
(Rahat) kumanduını nrecek 
n ba komudia tızertne mera· 
ılmde bulunanlar rahata geçerek 
ppkalarıaı giyeceklerdir. 

6 - Şehitleri selAmlayıı;ı 
ve dana, 

A - Manganın ıteılnden 
eonra meruimde bulunanlar 
apğıdakl sın ile tehltll~a 

ônanden geçerek ıehltltrl se · 
limhyat.aklardır. 

1 - Vlltyet, kumandanlık, 
tayyare cemiyeti, Halk farkaıı, 
belediye, memutlar. 

2 - Aıkerl kıtalar (Mua· 
ılm kumıodaaınıa tertibloe 
göre) 

3 - jan.tarmı, polis. 
4 - beller, mektebler. 
5 -Cemiyetler, mtıeeıeseler, 

halk, 
6 - Belediye zabıta müf· 

reıeıl. 

8 - Geçit reeml için tehh· 
llğin Kadlf ekaleye bakın ka · 
p11111dan eıkılarık tehltllğin 

ôn kıpıtı önGndekl yoldan 
geçilecek ve bu kapı karıı· 

unda bulonıcak olan muılka· 

nın önlnden geçilirken sol 
taraftaki eehltllğe bakılarak 

usolcı Yeçblle ıehltler ıeltmla· 

nacaktır. 

C - Menılm geeltl doğ· 

rodan doğruya tehltlerl ıellm· 
lamak mak11dHe yıpıldıAı için 
bu anda tehltllk içinde hiç 
kimıe kalmıyacaktır. 

Dikkat: 
Meraılm yerinde ılAkadar 

memurların gclıtereceklerl yer· 
lerln Ye ııraların bozulmama· 
ıını dileriz. 

Bay Atıt 
Ankara'ya Döndo 

İstanbul, 24 (Huıust) - Zf· 
raat Bıkanhğı milıtetuı Bay 
At1f, ziraat bankaıı lıtınbol 
tubetfndekl buğday ıalfıtlmall 

Gaertnde yıpmakta olduğu tet· 
kik •e tef titlerlnl bltlrmlı, 

bugGo Ankıra'ya dönmOttClr. 

u garıstan l azıyetı arışı llkmekteblerde 
Sınıf Hocalığı Yerine 

Yeni Kabinede DüQecek mi? Komite- Grup UsulnKonacak •• 
-Y İlkmekteblerdekl ıınıf hoca· 

ciJerin Tevkiflerine Devam Ediliyor ~~;.:·~: u::.··:~ . .ı.!:~:'k 1~~ 
yerine grub uıuUl konacaktır. 

Bilbaua, l&kmekteblerde mu· 
tiki ve beden tP.rbfyesl muıl· 

llmlerioln ayrı ayrı n mCU•· 
hıaeıs olmıluını dikkat e61Ue· 
cektlr. 

letanbul, 24 (Buıusf) - Sofya'daa gelen haberlere glJre Bulgarlıtan'dı heaGa tam bir istikrar 
Yardır denlleme1. Yeni kabloenla de mnklinln ıığlım olmadığı tıhmtnlerl konetleumektedir, 
Bulgar komitecilerinin tnklf lerlne dnım edilmektedir. B111 yerlerde tevkif edilen komiteciler 
ve mensubları hapishaneleri doldurmuştur. 

Bazı dorumlır ıebeblle yent kabinenin de dtlteceğl anlaeılmıt gibidir. Bu takdirde yeni kabi· 
neyi fırka liderlerinden Çankof'uo teıkU etmeıl muhtemeldir. 

llkmekteb 

• • • 
muallimlerindeD -------·· ............ . 

Japon Kuvvetleri. Mog"""" olı· sta- ::::1 

::::~,;~:ola~·:e:oy:~·.~: 
mest için blldlrtlmeel hakkında 

J E k 1 1 1 l 
kGlttır madGrlft~Gndeo İlk· 

Dl isti il tme Çİll er İyor. ~:!1:~~·~0~~:~;~;;~~~·10• bir 

Kftltftr Bakanhğınca 
lıtınbul, 24 ( Husuıi ) -

U111k tarkta nzlyet gene çok 
karıımııtar. Gelen haberler, 
uzak ıark barııının tehlikede 

olduğunu blldlrmektedfrler. ja· 
pon konetlerl Çin toprakla· 
rında Uerlemlye baelamıılardır. 

Jıpon tayyareleri bir Çin ıeh· 

rint bombardJman etmfılerdir. 
Mogolie· Kaldırılan T absisat .• Japonların makııadı, 

tını iııil4 eıruektlr. 

Yunanistan'da Italya 
Aleyhine Hareket Var. 
Atina'daki Italyan Mektebine Dine· 

mit Atıldı. Karışıklıtılar Oldu. 
İstanbul, :l4 (Husuel) - Atlna'dan gelen haberlere göre Yu· 

nanlstan'dı İtalya aleyhine bazı hareketler görCllmektedlr. Ati · 
na'dıkl İtalyan mektebine dinamit atılmıı, b• yiladea bazı karı· 
tıkhklar olmuttur. Zıbıta; derhal koruma tedbirleri ılmıttır. 

İtalya ıleyhinde hızı teaabGrat ta yapılmııtır. 

Kumusyonculardan Te
minat istenecektir . 

Pekin 24 (A. A) - Royter 
muhabirinden: 

Yarı reımi bir rapora gön, 
Sıbar'ın Japon'lır tıraf1Dd1n 

bombardımanı eınaıınd• çoğu 

ıl•ll olmık here elli kiti ôl · 
maıttır. K.oyuan clnrında Ja· 
pon tak•iye kunetlerl görtın · 
mGıUlr. 

Pekln'de netredilen re1mf 
bir Japon beyanıtını göre tala 
gdna bir Japon ılayı ile Çin 
mlllıleri arasında yapılan mu· 
harebede Japonlınn aça öl· 
mClı biri yaralaamııtır. Beya· 
nıtta Çin mlliılertnln lbtl. 
ltflı ar11lden dağılarak kay · 
)>(llduklan bildirilmektedir. 

Yakında K.alpnda mlaake· 
reler olacağı da ıöylenmektedlr. 
Fakat gôrilnOşe bakılırsa mtl· 
sa.kereye mevau olıcık blrıey 

Ankara, 24 (Hususl) - BtıyDk Ulus Kurultayınca onanmıı yoktur. Zira Japonlar lbtlltfh 
olan bir yauyı gôre kum111yoncular bazı kayıd n tartlara bag· mıntaklyı tamamen ellerinde 
lanacaktır. Söylencilğiae göre kumusyoacular 5000 liralık teminat buluadurmıktıdırlar. 

nrmeAe mecbur tutolacakllt' ve bu teminatı gösteremiyenler T Ü k T . 
kumaıyoncalak yapamayacaklardır. r a 

T .. k B K . N• lehe Birliği Ur asım ongreSI l• Yeni idare Heyeti 

d T ı kt nyeleri A.odiçdiler san a op anaca } r •' lıtanbul, 2~ ( Husuıi ) 

TGrk talebe birliği yt:nl idare 
heyetini teıkll edtn gençler 
bugan Hılkeviode bıyrak Gıe · 

rlne andlçmltlerdlr. Andlçme 
mer1slmf ade yGkeek tahıile 

dnam etmekte olan epl talebe 
bulonmnıtar. 

Ankara, 24: (Husoıf) - TClrklye b&11m (Matbuat) kongresinin 
al11n ayında toplanması kararlıttınlmıttır. Kongreye Tlrklye'nln 
her yerinden gtılecek matbuat mamesıillerlnln bulonacığı bu 
kongre de metlC"ğe ıid görtıımeler olacak n değerli kırarlar 

ahnıcaktar. TClrklye matbuat kongresinin Baıbakan Jımet lnönft 
tarafından açılması muhtemeldir. 

Sar'ın Almanya'ya Dönmesi Memlekette 
Mali Mes'elelerin Halli Son Hava Va~iyeti 

için Müzakere Ediyorlar 
Bale 24 ( A.A ) - Franııı· 

Alman ve Sar mfltaba11ıılırı 

bugGn Sar'ın Almanya'yı dön· 
meal ile alikıdar olın mali 
me1'elelerl halletmek makeadlle 
burada toplınmıılardır. Milta· 
h11s11lar açler komlteelnln Ro · 
mada yıpınıt olduğu ltillf ların 
tatbiki uıullerlnl tatbik etmlt· 
lerdlr. 

MGtaha111slır uluslar kuru· 
mu konseyinin kararı muclblo· 
ce 15 ıubat 1935 tarihlndeo 
itibaren dostane bir itllAf elde 
r.tmlye çebpcaklardır. 

Bale mtıaakerelerl bittikten 
ıoma Clçler komlteal Nıpoll'de 
toplanarak matahu11sların kı · 
rarlanaı reımen taldik edecek 
96 icabında kat'ı bir fılltf vn 
cudı getlrmlye çah.-cıktır. 

- Eğer 15 ıubat tartblade henaı 
ortadı muılJAk bir tıkım mee· 
eleler kalacak olurea meı'ele 

açler komlteıi tarafındın uluslar 
kurumu konseyine araedllecektlr. 

Muhafaza 
Teşkilatı. 

nın ~""aaliyeti .. 
Ankara, 24: (A.A) Son 

yedi gfln içinde muhafıza teş· 

kllitı tarafından blrlıl yaralı 

70 kaçakçı ile 86 kaçakçı hıy· 
vanı yakalanmıı 1790 kilo 
gflmrftk kıçağı 735 kilo lobi 
su kaçı~ı, 452 adet paket ti· 
tan aç tüfek, lld tabancı 7 
mermi, 4tt mecidiye, 31 kAğıt 

Ura ele geçlrUmlıılr. 

Ankara 2' (A.A) - Ziraat 
Vekiletl meteoroloji enstltG· 
etlnden aldığımız mıldmata 

göre ton 24 11at lçindtı yor· 
dun Trakya ve Ege alanları 

kapılı n diğer yerleri yığııh 
geçmlıtlr. Yagıılar Akdeniz 
kıyılarında yığmor Orta Ana· 
dolu Ye Doğu Anadolodı kar 
tekllndedir. En çok yağıı on 
milimetre olarak Rlze'de ol· 
muıtur. 

Orta Anadoluaun batı kıı· 
mındu maada yerleri n Doğu 

Anadolusu tımamlle karla ör· 
ttılmfi11tGr. 

Daae nazaran hın aç de· 
rece etrafında ölçalmCleUlr. 
Da gece en dGtak ıuhunet 

11fınn altanda Karı'ta IP, Si· 
ne, Yozgat n Çorum'da ıo, 

Erzurum'da 9, Ankara'da 6 
derecedir. Dflne ıld en yftbek 
ıoho11et 11fınn aaıaade 15 
derece olarak Antalya'dı kay· 
dedllmlttlr. 

KftlU1r Bakanhğı timdiyc ki· 
dar baımuılllmlere n ilk ted· 
rl11t mGfettlılerlne verilen mı• 
kam tabtbatlarının kaldmlm•· 
ıına karar nrmlıtlr. Bışmoal' 
llmlere on, mOfettlılere ota• 
lira maktu makam tahılaatı 

Yeriliyordu. Mıkead ıuarruftor. 
Fıkat henb emir gelmemlttfr. 

Dava Kapandı 
Şehrimizdeki baıı ClaClm tb· 

racat tıclrlerl tanfındın eıkl 
lamlr postaıı gueteıl 11hlbl 
n neırlyat mGddrCl Bay Hılll 
Raıld aleyhine ıc;ılmıı olıD 
netren hakaret dnuımn görOl· 
meılne dan nakzen devım edi· 
lecektl. Davacı tacirler, 811 
Halil Rıtld'ln İzmir gazetele· 
rinde kendilerine tınlye •ermlf 
olması Oıerlne dnılarındı• 
feragat ettiklerini bir dilekçi 
ile mahkemeye btldlrmlı oldu~· 
!arından dtınka durutmad• 
htklm davanın dilımeslne k•· 
rar nrmlıtlr. 

Tork - Yunan 
Ticaret işleri .. 
Triparti Sevkiyatı 
için Talimatna· 
me Hazırlanıyor .. 

Tilrk · Yunan ticaret anlat· 
m11ında, diğer bir açaoe• 
memleketi al&lı:alandıracak ... 
kilde Trlparti ihracat için .,... 
hakcımler bulunmıktıdır. B• 
hakamlere göre, Tdrk ve yo· 
nan merkez bankalarının y.ı· 
nız Trlpartl ıe•kfyata mabld' 
olmak here bir tıllmatnılll' 
h11ırlamıları lcab etmektedit• 
ÔAreadlğimlze göre, iki mır· 
kez bankası arasında bo lf 
için görüımelere bathınmııul· 
Talimatname eeasları çiıllm~ 
Gıeredlr. 

Anlıtmının tatblkındınberl 
Trlparti ıeYklyata dlertadl 
muamele yapalmamıttır. M,b' 
ıub iti; tıllmatnameniD oı~· 
maıındaa sonra olacaktır. 

Amerika'da 
Zorlu Soğukları • 

Ne,york 2' (A.A) - )il· 
meeodı elli eeaedenberl g~r•1' 
memlı ıoğuklar olmuıtur. ~ 
rece ııfırdan ıpğı 45 tir. Si'" 
letlk Amerlka'da ıoğuldar 14' 
ıanden ölenlerin ı•yııı dOIJ 
11bıba kadar 60 idi. Ve ,}'' 
tikçe de artmıktacbr. Nevyor~" 
20 11ntim derinlikte kar •-'' 
dır ve kar yağmakta de91_. 

~diyor. 

' 



Şakalaş~a 

Başa Gelen 
dl\JlyYmDaıro G ü ifil ü ifil 

l~~~~!!!!~·~~~~-----:.~~~-.-----:-i-------------( ış:.:tıer 'Dokuma Fabrikaları Is-Kalp Para 
Ç k ·ı· . ' e ı ırmış ... 

Aktör Reşit Rıza'ya geçmiş 
olıun. .. Şu son günlerde gene 
hftyük bir eıkınta geçirmiş. Be· 
ınen söyllyeyim ki, bu s kıntı, 
a~ağıda sayacakları mıv hiçbiri 

de~Hdir: 
-Parasız kalmamıştır .. Jçecek 

sigarası vardır. Temstlleri çok 

rağbet görmftştür. Birinci sınıf 
Otelde yata yor. Geceleri poker 
Çeviriyor. Kul öp rakısı içiyor. 

İştahı yerindedir. 
Raşid'ln geçirdiği son sıkın· 

tının yukarda saydıklarımla biç· 

bir ilişiği olmadığına göre: 
- O halde ne olmuş, neye 

Uğraınış? 

Diye soracaksınız, değil mi? 
Hakkınız var. Ben de oleam 

aorerım. Siz eormoe olun, ben 

de söylemi~ bulunayım: 
lktncl kAounun 18 inci gönü 

akş!mı ... Raı;h Rıza tiyatro he· 

Yeli, iki saat sonra, her geceki 

gibi, temsil vtırecek. Hazırlıklar 
Yolunda. Raşlt Rıza, birkaç tek 

Yııvıuladıktan sonra, tiyatroya 
geJrnı~. temsil hazırlıklarına ne· 

ı11ret ediyor. Tiyutroda ağzına 

kadar dolmuş ... 
Verilecek temsilin en ağır 

tolü, Hallde'de ... Temsil demek 

aalide demek. Gelenler. Boli· 

de'yf görmeğe gelml9ler ... Bunu. 
lleştd . Rıza da bllJyor ve bildiği 
içtn, Hallde'yi cevizle besliyor. 

TemeiHn başlamasına bir saat 

"ar. Raşid füza Halide ile daha 
birkaç arkadaşının gelmediğiul 
görüyor. Kendi kendine: 

- Acaba nerP.de kaldılar? 
Oiye soruyor. Nerede kela 

bilirler? Saşalacak fş ... Temsilin 
hatiıunıreına yaum saııt •ar .. 

tı.kat, başta Halide olmak iizue, 
dôrt beş artist bala meydanda 

Yrıklar. 

O dakikada Raşlt Rıza'nın 
ne hale gJrdiğint, şimdi şu &a· 

lıtları yazarken görör glblyhn: 

Perde arkasında mütemadi· 
Yen dolaşıyor, sık sık nefes 
alıyor, sigaranın birini yakıyor, 
hirtnı söndürüyor. Yok ... Yok ... 
Yok ... Ne geltn var, ne giden. 

llıı sırada şöyle bir haber ge · 
llyor: 

- Hailde 
\tene binerek 

~1tlar! .... 

ile arkadaşları 

İetanhol'a kaç· 

Yurdda 
ilzilm Günii. 

GECIE: c§U uçucy9 
Fransızca Sözlü -

ti Hüyük Sinerna Yıldızı 

cilere Neden Yol Verdi? imali !~~:eıesi. 
Uakkı, Eski lzmir 

~~~~~~~-....... ~~~~~~~-
Bu Mev- Hadisesile Alakad&r mı Seheh Fiatler Değildir. 

simde işler Azalırmış .. 
~~~~~~--~~~~~~-

Po mu k fiatlerlnin birden· ltrin aıalmasından zaten bir 
bire fırlaması yüzünden İzmir· mikdar işçinin çıkarılmakta 
deki pamuk mensucat fabrika· olduğunu söylemlşlerdfr. 
larında çeh·an işçilerden (900) Adana fabrikatörleri de Ada· 

kjşfnln işten çıkarıldığını yaz- na'da; 1zmfr'de olduğu gibi 
ımştık. pamuk f iatl,.rinln yükselişinden 

AJdkadar makamlar tıuafın. müşkül vaziyette kaldıklarını 
iddia edf yorlarmış. 

dan yapılan tedkiklerde varılan Adana fabrikatörleri namına 
netice gerek vilayet, g,.rekee evelld gün şehrimize ı;elen bir 
Türk of is tarafından Ökonomi heyet dün Deniz yollan fşletme 
Bakanlığına bildlrflmiştlr. Bu idaresinin İzmir vapurilo İ@tao · 
tedktklere göre fabrikatörlerin bul'a gitmiştir. Bu heyet; Jz 
pamuk fiat!erinin fırlaması yü mir'dekl pamuk. dokuma fah 

züoden zarar ettikleri hakkın· rikalarını gezmişler ve fabrika· 

dak.i iddialan varid değlldlr. törlerle görüşmüşlerdir. letan· 

Fabrikatörlere de yapılan :ıtıki · bul'daki fabrlkatörlerle de gö 
kat neticesi blldirllince işçilere rüştükten sonra Ankara'ya gl 

yol vermeleri eebebioin:pamuk decekler ve pii:nuk vaziy,.tfnl 

fiatlerlnln yükselmesi t;lmadt· alakadar makamlara lzob ede 

ğıoı, her ııene bu saralarda iş ceklerdir. 

Vilayetimizin 
Sağlık işleri .. __ ......... ._ __ 
Vali Dnn Beledi
yeyi Ziyaret Etti .. 

Dün öğleden sonr.a şehrimiz 

sağlık ve soysal yardım (Sıhhat 

-re içtimai muavenet) müdürlü· 

ğüode Vali Gr.neral Katım 01. 

rikin bo şbanlığıoda bir toplantı 

olmuştur. Bu toplantıda vilayet 

gl'nel kurultayı (Umumi meclisi) 

toplantısının yaklaşmış olması 

hlbarilıı vilayetin Rağlık işleri 

için yt>nl yıl bütçesinde oe 

kader tahsisata ldzum ve ihtl· 
yaç olduğu konuşulmuştur. 

§ Vali General KAzım Diri· 
klo; öğleden evel belediyeye 

giderek belediye başkanı dok· 

Bay Sedad 

- Almanca Sözlü -

Dünyanın En Büyük Tcnörü Olan 
Joseph Schmldt 

Elektirik Kilovatı 
Gene 19 Kuruş. 

---···-.--
Karaı· Tasdik için Ba
kanhğa Gönderilecek. 

Elektlrik tarife ko•isyonu; 

dün Bayındırhk komiıerllginde 

toplannue ve yapılan lctklkler 

sonunda geçen altı ay içinde 

tatbik edHml!J olan l O kuruş 
kilovat ücreti önümüzdeki altı 

aylık devre lçln ibka edllmfştlr. 

Komisyonun kaıarı tasdik 

fçfn Bayındırlık Bakanlığına 

gönderilt>cektir. 

Nüfusta Muakkip
lik Yasak 

Soyadlarının Yazılması 

Geciktirilmiyecek! 
~on zamanda n6Cus daire· 

sinde soyadlerımn nftfos kütü · 

ğilne yazdmlması işi için pek 

çok muakklpler tftremiştlr. Asıl 

müracaat edenler; istedikleri 

soyadlarının alınıp alınmadığı· 

nıo tetkiki lçlo soyadı beyan· 
nameleri nüfus memurları tara 

fetanbul'da yüz kuruşluk pıı· 
ral&rıo kalpıoı yapanlar hak· 

kındakl tabk.ikata İstanbul za. 

bıta ve adliyesince devam edil 

mektedir. Son gllolerde latan· 
bulda yakalanan Hakkı adlı 

birisinde o oüpbe edilm~ktedf r. 

Hakkı'oan evvelce lzmtr'de 
yapılmış olan 5 ve 10 kuruş 

luk kalp paraların imalinde rle 
eli olduğu söyleniyormuş~ Bak· 

kı; gümüş kalp yüz kuruşluk· 

Jarı yapanların eleba~ıın olmakla 

suçludur ve 1sıanbul birinci 

sorgu hAklmllğioce tevkif edil· 

mlştir. Şimdiye kadar letaobul 
da bu suçtan tevkif edilenler 

beş kişidir. 

Mütekaitlere 
Verilen Paralar 
Bunlardan Buhran 
Vergi8İ Kesilecek 

Tekafit kanununun 26 ıncı 

n 52 inci maddeleri mucibince 

65 yaşını doldurımla rdaıı hlz 

meli yirmi sen"den aşağı olan· 

' tara ve hizmeti on beş seneden 

az olun zabf t ve memurların 

ailelerine v. rUeo paralann bnh 

rsn vergisine tabi olup olma 

dağının tayinine esas olmak 

üzere bonlann tazminat m,, 
yoksa ikramiye mi ısyıloıası 

IAzımgtleceğiode tereddot edi · 

Hyordo. 

Büy6k: Ulus Kurultayı tekaüt 

kanununun bu iki maddesi 

mucibince yapılan toptan tedl 

yelerln hizmet mukabili tazml· 

oat hükmftnde oldaklırını ka· 
bul etmiştir. Maliye hakanlıj?m· 

dan vallllğe gelen bir bildi 

rimde büyftk Ulus kurultayının 

bu şekildeki tefeir kararına 

göre verilecek paradan buhran 

vergisinin keailmesl Jaırmgel. 

dlğl bildirilmiştir. 

Buyıl Genel Nil· 

fos Yazımı Var!.. 
Buyıl bütilo memlekette ya· 

pılacak geof'l nüfus yrzımı için 

şlmdidt·n hazırlıklı!ra ha~lan· 

mıştır. lçerUşler Bakanlığından 

şehl'imizdekl aldkatlıian gelen 
bir bildirimde r .. emi ve yarı 

reAmi dllirelerle müesseselerde 

çalışan memurların genel nüfus 

yazı mmıJa vazife aluak ç1th§ıı· 

cnklım ve şimdiden bütün do· 

lrelere tebligat yapılm11sı ve 

nüfus yazımında iş görecek me· 

murlarm tesbitt blldfrllmlşttr. 

1935 
Kasım 
79 25 

CUMA 

1935 
Gün 
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J Clark Gable · 
0 bn Herrvmore • Helen Bayes · 

L 
J b t Montaomery · 

lonel Barıymore • Ra er " 

T rafından temsil edllen hazin bir a,.k ma· 
c:rası zengin bir musiki. ilahi bir tagaonl 

Myrna J,oy 

1 

Düşiindükleriuı ... 

Çiçek, Çe
lenk, Şapka .. 

R"nldi renkli çiçekler rast· 

gele vr:ya u~tılıkla kıvrılmış, 

açık, koyu yeşil yaprık-lar .. 

Bahardan babsetoılyorum. 

Çelenkleri hatırlatmıya çah

şıyorum. Siyah y11hud kırmızı 

beyaz kurdelalar.. Büyüklü, 

küçüklü, 5 liradan, 100 - 200 

liraya kadar çelenkler .. 
Kubilfty mer11simi olurken, 

lzmir'de tek bir Macar çlçek
çlslnio ba~ına toplandık. 

- Amman bize de!. 
- Rica ederiz, i!tedlğiolzt 

verelim, bize de bJr tamı .. 

Şuradan, buradan telgraf tar: 

- Çelt•nk, çrlenk!. Arnman 
Çelenk!. 

• 
• • 

Senede kaç ölünün ba~rna 
çelenk konur, bilmem. 

Jzmlr ve Karşıyaka'dııld Türk, 
Hıriatiyoo, Musevi mezarlıkla 
rıoı dolaşmah da gi>rmelJ.. 

Her yıl ksç merasim yapılır. 

DP. kadar çdenk kullanılır- fs· , 
terdim ki letıbit edebileyim. 

Fakat bu da mümkün de~il! 

• • • 
Bl-zim bir sept't çiçek mek· 

ıebi ve k1z 1!8n'af eostitüeft 
olduğnnu iyice biliyorum. 

Acaba, burada bir atölye açıla· 

maz mı? Sun'i çiçek ve çelenk 
een'atrnı yııloız ba~kalan mı 

bf'cerehilir? 

Bir yılda yüz bin lira k11dar 

p!\ra, savrulubda gtdlyor. Mak· 

Fadım, tf'k bir yııbancı san'at· 

kAr bütün panlım topluyor, 

dt~me-k. değildir. Fıkat madam· 
ki bu, btr san'ıııttır, bir lbtl 
yaçtır ve madaruki bizim de 
kabiHyetlmfz vardır ve bu ka
dar erkek, kız fakir gençleri· 

miz işslzdlrlt'r. .N t-den biz de 

bunu öğrenmiyelim ve öğret· 

mlyelim? Böylfl işlerin ne b6· 
yük, oe klrlı olduğonu hali 
anlamıya.cak rnayız? 

Ben bir lkl şapkacı kadıu 

tanırım. heri geçinen aileler 
hublara tadanmışlardu. 

- Amman f llAn madamın 

şapkaları yokmu; en son mo· 

del!. Daha geçenlf"r de Avro· 
pa'dan getirtmiş. A a a a, val· 

hbi kardeş, hiçbir yerdt yok! 
Kendisi de Almanytt'ya gitti, 
gf'ldi.. 

Bu Bayanlar yalnız bildik· 
lerioden mi söyl:iyorlar. modayı 
görmü~lerıufdir, eankf?. Yoook, 
ruadam l"eonhlau, lıiztmkileriD 

rıuC fet ·re bll~is diUArfol anla· 
mış, aıııyı kökiintı k~.dar vur· 

mu~tur. flulhuki o 9apkaıların 
c;e;idf ça-şıda var. Bu :natl m 
onları, kı'imHecı lı.tanbul'Jan 

gttiriyor. Beş llrahk 1 ir eapka 

onda aegan 10-l:> Jitaıiır. 
Çünkü r irınau, m•ıdası, du· 

ruam ilı,tünde (!) Tiirk kızJ31:1 

-ve kadınları, ameli olar:ık bo 

san'atı da öğrcnemeıler mi?. 

Sinirlenmemek mümkün d~· 
ğH, bence, eepeı, çiçek mek 

tebinl, lı, BBhasıoa, milebet 11bı· 
ya sevketmenln yollarını ara · 

malıdır. 
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Başı l inci sahifede 
Soyadlarını alanların n6foe 

müdiirlüğiine müracaatları, gfin 

~eçtikçe artmaktadır. Yalnız 

dün sabahtan akşama kadar 

beşyiiz Bayan ve Bayan soyad· 
lım kütüğP. yazılmıştır. Son 

yirmi dört imat içinde soyad· 

hırını nüfus köttiğüne yazdırmış 

olanları aşağıya yazıyoruz: 

o 
Birinci Abdülaziz sokağında 

20 numarada Hasib Otuzbir, 

lzmir'de Kestanepaz rında 63 

numarad~ Hnsım Onunç, 013· 
manzade'de Murad Oruç, Bül· 

bülhoco eokağında 2 numarada 
Ahmed OkiçU, İkinci eulr11nfye 

mahallesinde 607 numarada 
İbrahim oı:;lu Özçclebl, Maliye 

memuru Şehameddln Öztekln, 

Yenitürklye sokağında 29 nu· 
marada Ahmed ve efradı Ailesi 
Özyer, Orhaniye mahallesinde 

Yasufdede caddesinde 172 nu· 

mn:ada AU Öztunalı, GüEelyalı 
11:~4 numarada Ziya Özkor, 

Nafıa fen memoru Ôzı;ıunay. 
Göztepc 1\Iısalı caddesi 377 

numarada Hüseyin Özemek, 
Manfsnh hanında 17 11umarada 

Mitat Özuyanık, Kemeraltrnda 

tuhaf iyeci Ali Rıza Ôzbilgfç, 

Ahırknyu mahalleP!nde 123 
numarada Mahmud Öztayfon, 

Aydın demiryollarmda Ahmed 

oğla Hasan Özsırme, Erkek 

muallim mektebinde Kadri Öz· 

menek, Kareıyaku'dn istasyon 
caddesinde 41 numarada Fuad 

Örün, Burnsva'ds 33 numara· 

da Haean Rıza Özmen. 

B 
İtfaf ye şoförü Selabf ddf n 

Bunlu, Nue!'et eokeğmda 47 

numarada Abdurrahman Bulun· 
gör, Tabakahmed sokağında 

Nazmi blreenoğla, lktncl hu· 

kok mahkemesi azasından M. 

İsmet bulur, Zühre sokağında 
4 numornda Sıdkı Bekir baba

oğlu, Hastamesçlt mahallesinde 

16 numarada Ahmed bohçada· 
mau, Keresteciler'de demir tüc· 

cım Ahmed Cemal hozaklsr, 

Üçüncü Karataş mahallesinde 

57 nomnrada Said belel, Pazar· 
yerinde 59 numarada· İl!maU 

bavursnk, Askeri hastanesinde 

çavuş Said Bilal bekke, Niza· 

mlye sokağında Ahmed beycan, 

l\lısırlı caddesinde 85 numarada 

AU bigen yıldırım, Birinci eul 
taniye- mahallesinde 45 nama· 

radıı Hasan haraç, Mübaşir 

Ali badnk, Karşıy kn'da Nuh 
bey eoka~ındıı MUPtafa beldağ, 

Müdafaathuknk me tehi ınoal· 

llmlerf nden Bahri halkae, Alay· 

beyinde 191 numarada Zeke· 
riya buld n, Vail Kizımpaşa 

mektebi muallimlerlndeıı Cahid 

beğenç, posta havale memuru 

Hatice bebrenk, Osmaniye ma· 

halles!nde 33 numarada baycl 

ğıl, Osman oğlu sokağında 1 

nomarodıı Yusuf oğla Ali ha· 

yal, Dedebaşı raddesinde Sü· 

Ieyman buruk, Memduhlye ma· 

halle inde 12 numarada Meh 
ıncd Ali ve kun111 l\lesrnte 
bilgütay, Üçüncü sultaniye ma· 
holleslnde 138 numarada Meh· 

med Halid batuoğlu, Binbaşı 

Hamid hayülgen, Üçüncü su). 
tantye malıalleeindo 427 numa· 
rada Ali bulanalp, HengAm SO· 

kağındıı 66 numıırada Vasfi 

balbay, Be.ştr btnaş, Mimar 
Kasım sokeğmda 3 numarada 

Salih hudaras, Yeııhilrkiye so· 

kağımla 17 numnada Ali ber· 

kös Müf uı Bokağında 23 
marada Cem.al Bilglnoğlu. 

c 
DU• 

ikinci yüksek sokağmda 34 

numarada Osman Caymaz, Kı· 

zılçullu caddesinde 5 numarada 

:Mehmed Cavkaytar, İkinci Os· 

maniye mahallesinde 34 numa· 

radıı Mustafa Camlı. Baharat 

deposu sahibi Şerafeddin Cüm· 

hurlyet, lzar sokağında 6 nu· 
merada Cemal Cingöz, Burna

va 'da Topçu Halil Hilmi Canlı· 

sü, Kuruçay mahallesinde Hay· 

dar Casarer, Kantarcllar'da 
mangalcı Sult•yman Calşık, Em· 

razu:ıariye ha. ten" inde hademe 

Hasan Coşgun on~:, Karşıyaka 

tramvuy caadeı.lnde 44 numa· 
rad:ı Bak.kı Cebeci, İstiklal 
mahallesinde Katlbçelebl soka· 
gında Mostaf a Ceo, Adliyede 

mübaşir Bekir Cenkcl. 

ç 
Bostanh'da Mekteb sokağında 

15 numarada Zihni Çalım, Ah· 
dullahefendi mahallesinde 183 

numarada İdris Çatık, Devlet 
demlryollarıoda yol çavuşu 

Şükrü Çöl, Darağaç gumrük 
meworu Nedim Çetlnkalb, Bur· 

nava'da tahsildar Ali Çirmiş, 
Seydiköy'de İbrahim Çığrak, 

posta M. Ahdollah Çorbacı, 

Göztepede Receb ve Cemil Çe· 

l lksur, Hama he fendi caddesi o de 
4 numaıada Rıdvan Çevirir, 

Turna sokağında l 02 numarada 

RüsP.yln Ali Çlwen, Hacıall so· 
kağnıda 10 numarada Nazire 

Çokyaşa, Eşrefpaşa'da Mahmud 

oğJo Nusret Çanlık, Kadıoğlo 

Ahmed ticarethanesinde Niyazi 

Çağlı, Yıldız sokağında 22 DO· 

marada Receb Çakılkaya. 

D 
Aleaocak'ta Selamet sokağın· 

da 5 numarada Akif Dayı oğlu, 

De•let demiryollarında kav&B 

İbrahim Demirtotan, Şemsi 
Dlnccan, Terzi sokığında 2 no· 
marada Mustafa Dağh, Klğıt· 

harıe caddesinde 184 numarada 

Yuııuf Ziya, Dermek, Halka· 

pınar'da Camldlbl M. 202 nu· 

maradıı Temel Dincok, gümrük 

muhafaza memurlarından 57 
numarada Hasan Denlzerl, Mt. 
sakımilli mektebi başmualllml 

Hasan Hilmi Dulek, Maliye 

memorlarmdan İsmail BakkJ 

Doğu, Onbaşı Hüseyin Duga, 

Hacıhasan sokağında 96 numa· 

rado Hayri Dincbakır, Bay

raklı 'da 9 numatada Fikret 

Deren, gümrük k4tlblerlnden 

Hilmi Diril, gümrük kdtlble· 

rlnden Hüsnü lJaJağan, Dolaph· 

kayu'da 22 numarada Enver 

Dökünkaya. 

G 
Tayyareci Adil göEendor, 

Devlet demiryollarında lzzet 

Görgôrdü, Mubakemat mild'iir· 
16ğftnde Osman gflmüıçay, Ma· 

liye memurlarından Ali Rıza 
göctürk, Mehmed gözgtırdüren, 

Süreyya gökçııiı.1n, İkinci Mah· 

mndf ye mahallesinde 49 numa· 
rada M. V asf i gözükadara, 

Muhaeebdhusuelye memurla· 

rından Cemal günesen, Kılcı· 

mescid mahallesinde 45 numa· 

rada Oaman giirlan, Lüt{il gö· 

rüfl, Kenan gözenoğlo, 32 no· 
maralı polia Behzad geykubat, 
Asmalımescld'de 22 numarada 

Mlşoo kızı Behora güzün, Kı· 

rım sokağında 36 numarada 

Yusuf Cemal dıUn gülşen, Do· 
nanmacı mahallesinde Taletbey 

sokağında 44 numarada Yusuf 

lzmir'de Spor işleri 
Ligler, Yeniden Başlıyamaz, Dört 
Kulob De Zaten Bunu istemiyor 

Sporcular arasında ikinci bir 
mes'ele: Likler tekrarlanacak 

mı? Lıklerden çekilen dört 111· 

kım honu mu yapmak istiyor? 

Şimdiki halde llklere devam 

eden taklmlar ve onlaran ile· 
ride gidenleri için bo endişe, 

hakikaten v rdır. Çünkü arada 
iddia ~dilrn bazı cihetler haric 

olmak üzere çalı1Jmış, çapalu 

mı~, gerek kuvvetleri, ~~r~kse 

şansları ile iyi neticeler almış 

ve ,ampiyonadaki derecelerini 

ayar etmi~lerdJr. Elbette lf kle· 

rln tekrarı gibi bir keyf tyet 
hu kulüblere karşı bfr haksız 
lık olur. Altınordu ve Göztepe 

bo endişede yerden göğe kadar 

haklıdırlar. 

Karşı bloka gelince, evvelA 

Altay'ı ele alalım: 

Altay, &ahad11, filli şekilde 
mağlup olmuştur. Bu mağhlbf. 

yelin ıebeblerlni daha e\·el 

izah ettim. Kadronun yarılıe 

tanzimi, idaresizlik ve şanssız· 

lık·. Altay içhı aruk şampi· 
yonluk istemek ,bir hak değil, 

bir haksızlık olur. Bu netice, 

onun fçin kat'i bir emrlvakl 

halindedir. Belli başh bir hak· 
eızlığa uğradığını f ddfo edemez. 

Y KDI odun için nizami melıl· 
yette düzeltilmesi lcabeden el 

betler, ancak umumi şekilde· 

dfr. Kendisine taalluk eden 
nokta ise hemen hemen yok 

gibidir. 
Geriye diğer Qç takım kahyor: 

İzmirepor, ~arkspor, Tiirkspor 
Bunların hakem ve heyet 

kararlar1Da karşı hakikaten tel· 
kiki icabeden cihetler nrdır. 

Şampiyonluktan sarfınazar, esas 

itibarlle bile olsa, bu itirazları 

dinlemek lcabeder. Fakat bu 

itirazların mahiyet ve aidiyeti 

de bir iki maç, bir iki hakem 

ceza çerçhesloden daşarıya çıkma· 

maktadır. Binaenaleyh hunların 

taleblerl de, liklerln tekrarlan· 
masını lcab ettirmez. Çonkil 
vokubulmuş mahdud hatalara 

• 
karşı normal şekilde geçmiş, 

neticesi tesblt olunmuş maçla· 

rın yeniden başlamas .. , hem di· 

ğer dörtlerin haklarma bir ta· 

arruz, hem de spor işlerini 

çığrından çıkarmak olur. 

Fikrimce llklerden çekilen 

dörtler blokunun maksadı da 

bu değildir. Nitekim Ahay er· 

kanından biri bana. 
- Hayır! dedi· biz böyle 

birşey düşünmedik ve istemedik. 

Oyunların kesildiği yerden de· 

vamı taraftarıyız. 

Keza, İzmir spor erkıimndan 

bir arkada" da dedi ki: 
- Bizim isteğimiz ~e itlraz 

larımız, Jik maçlarının tekrarı 

üzerinde değildir. Biz haksız 
hklara ve hekemleıre iılraz edi 

yoraz. 
Ve liilttf ğime göre, diğer Ud 

kulübuo nazar noktası da böyle 

dir. Şu halde ortada k11lan 

ıudor: 

Ltldere nered~n hibar~n tr.k 
rır devam edileblllr? 

Şimdi futbol heyeti yarı var· 

lığını, yarı istlnad noktalarını 

kaybetmietir. Çünkü dört kolüb 

bu heyete karşı cebhe almı,lır. 

Kararlarımı boyun rğ:lmemek· 

tedir. Nitekim tekımlur, sahaya 

çıkmamllkta vr husu&i maçlar 

yapmnkt rllrlar. Binaenaleyh 
berşeyden evvel kongrenin iç· 
tlmaa daveti icabeder. İster yeni 
bir heyet seçilelo, ister eekl 

heyet mevktinde kalsın! ondan 

eonrıtdır kt, ilklerin nereden 
itlbaren tf:krarlaoabUeceğl hah· 

sımevzn olabilir. Fakat ~.er 

halde, geçen hafta seremoni ile 

neticelendirilen maçlaun tek· 
rsrı icabedeceği muhakkaktır. 

Çiinkü ihtllliflar, o tarihten 

evvel ba~lamıştır. Maksad ma· 

demk.I nziyetl tabii ıekltne 

götürmektir, şo halde lhtll4fın 

başladığı noktadan bugftne ve 

yarına kadar olan vaziyeti de 

eski aDa programın çerçivealne 

eokmab, o maçlar tekrarlanmalı 
ve verilen cezaların isabet de· 

recesl telklk edilmelidir. Ltk· 
lerde ileri a:ltmie takımlarımı· 

zın hukukunu dfteüomekle be· 

raber diğerlerinin de nizami 

itirazlarının lcablarını yerine 

getirmeliyiz. Fikrimizce biltiln 

hüsnüniyeti, bütün intizamı 

sarfederek bugünkü vaziyeti 

kurtarmak, ilkleri cereyana sok· 

mak lazımdır. Hastalığın kökün· 
den tedavisi ise, bu, ayrı ve 

bambaşka bir hAdfeedlr. 

Eski Bir Allay'lı 

Bir Not 
------- Bir arkadaşımızın selıihlyetle 
goğul, Gaziler mahallesinde yazdığı spor hasueatı veslleslle 
Şemseddin gelmez, göztepe tram· bilhassa şunu tebarOz ettirmek 

vay caddesinde Cavid göktuna, leleriz ki, ANADOLU hiçbir 

Yıldıztepe eokagıoda 33 noma· kolüb kaprisine, hiçbir fJ•hsi 
rada Abdurrabouın ~ürçalıo, emele vastta değildir, tamamen 

Oamanzade mahallesinde 136 bitaraftır. Arkadaşımızın fikir· 
numarada İbrahim gener, NI· lerine muhalif olan f lkirlere 
zamlye eokağında 12 numarada de &fUonlanmız büUln samimi· 
Ahmed gOnarUiç, İkinci kordon· yet ve memleket sc:ıverllkle daf. 

da 194 numarada Rasim gene· ma açıktır. Gazetemizin hte· 

arab, Turan'da Menemen cıdde· dtğı,;·genç sporcolarımım ara· 

sinde 266 numarada .Mustafa sında sevginin, birliğin teel!sOı:ö, 

Lütfil göksedef, İkJncidede so· sporun inkişafı ve ilklerin 

kağında 28 numarada Mehmed muntazam olarak cereyanıdır. 

gülgerez, Aliağa mahallesinde f F 
34 numarada Hasan gülgeze, spanya ransaya 
Kabile Necmiye güotiırkftu, 2 O G ı · b 
Erkek lisesinde buhçevan Nazmi· • a 1 
gölge noglu, Aydın dernlryo· Parla 24 (Radyo) - Bugün 
lunda memur Remzi Gökgüni.tl Madrid'de Fransa ve İspanya 
eoyadlanm elcnışlaıdtr. milli takımları karşılaşhlar. le. 
§ - İzmir merkez po.;ta ha· paoya takımı oyunu 2 O kazandı. 

vale memuru Bay Ali Kemal Maamaf lh oyun Hiharile Frau· 

Akgüoenc, soyadını almış ve kil sızlar yüksekliklerini göster-

tüğe yazdırmıştır. mişlerdlr. 

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

Aleancak'ta Da Türkspor · Göztepe 
Altınordu - K.S.K. Karşılaşacaklar. 

Bugan Aleancak eahaeJnda 

onüçQncü hat ta ilklerine de· 

vam edHeeektlr. Programa göre 

sut dokuzda maçlara Göztepe 

Türkspor (B) takımları oyuna 

ile baelanacaktır. Saat onblrde 

K.S.K..Altmordu (B) takımları, 

sııat onüçte Göztepe·Ttlrkspor 

ve aaet onbeşte Altınorda· 

K.S.K (A) takımları kareılaşa· 

caklardır. 

Bu maçlardan Göztepe-Türk· 
spor oyunu sonuncu maç kadar 

ehemmiyetlidir. Türkspor'oo, 
diğer üç kulüple müotereken 

verdik lcrl takrirde lmza1Jı ol
makla beraber ilk mı.çlarına 

çıkacağı söyleniyor. Bunun 
doğruluk dtrecesl bugünk ii 
maçta bellt olacaktır. Maç ya· 

pıldığı takdirde TOrkepor'un 

Göztepe'yl zayıf bir vaziyette 

bolacağmJan gen" bir sürpriz 
yaratması çok muhteme1diı. 

Bu maçı müteakıb K.S.K· 

Alunordo takımları karıılaşa· 

caklardır. İ\k. devrenin mühim 

karşıiaşmnlaraodao olan bu 

maçta K.S.K'ın alacağı netice 

merakla belı.lenmektedfr. 

Halk sahasında: 
Bugün Altay · İzmtrspor ta· 

kımları arasında halk sahasınd11 
hususi bir maç yapılacaktır. 

Programa göre maçlar şöyledir: 

Saat 9 Tepecik Türkyardu, 

Kobraman lar. 

Saat 11 de Altay · İzmlrepor 
B. tKktmları. 

Saat 12,30 da Eşrefpap · 9 

eyltıl. 

Saat 14 de Burnava • De· 

mlryolo H dkevi turnna d~ml

flnall. 

Borsa 
••••• 

Borsada ddnkd QzO.m ve za· 

bire satıelan aşağıdaki ıekll· 

dedir. 

fizftm Satışları 
Ç. Ahcı K. S. K. S. 

186 S. SiUeyma. 13 25 15 
• 

47 H. Alyotl 15 15 
36 P. K.lark 14 25 15 

269 

incir Satışları 
Ç. Alıcı K.. S. K. S. 

701 P. pacl 4 4 75 

Zahire Satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

198 Buğday 4 15 4 75 
78 Mıstrdarı '= 4 

15 Komdarı 
9 Bakla 

69 Kumdarı 
291 Susam 

627 Palamut 
75 P. çekirdek 

700 u 

4 25 

5 
4 75 

11 50 
200 

3 
:3 

4 25 
5 
4 75 

11 75 
415 

3 

3 
120 B. pamuk 55 50 56 

Yukarı Mahallelerde 

Kapanan Çeşme açıldı 
Belediyenin yukarı mahalle· 

lerden bbMnde yaptırdığı ge 

nel çeşmelerden birinden su 

alan halkın çeşmeyi her vakit 

açık bıraktıkları ve böylece 

fazla su sarfına sebeb olduk· 

Jarı görülmüş, çeşmenin suyu 

.kapatılmıştı. Mahalle halkı; bir 

daha Çl'IŞ'Ileyi açık bırakmıya· 

caklarını vadettlklerlnden çee 

meye tekrar su ealıverllmletlr. 

Saat 15,30 da Altey · lzmir· 
spor birincileri 

• • • 
Btr habere nazaran da Altay 

İzmlrepor genç takımları karşı
laşamıyacaklardar. Bunun ye· 

rinde diğer bir maç vardır ve 

Altay renç takımı Buca'da bir 
maç verecektir. 

Altay · İzmlrapor blrlucilerl 
maçının hakemi de bay Makııtır. 

r ' 
1 
Görüşler 

Sezişler. 
Yazan : Eczacı K. K. Aktaş 

Hayatın 

Sinemasıec 
Geçen gün tuhaf bir hlkilye 

dinledim. Dostlarımdan birinin 

yetlemlş bir kızı, sinema mev· 
zularından blrlslle adamakılh 

alAkadar olmuş. Orada geçeu 

bir aık macerasına kendini 

kaptırmu~. Kızcağız, perdede 

maaum bir kızın daygularlle 

al4kadar olmak şöyle dursan, 
adeta aktıdsln ht,lerlle, daha 

doğrueu ıinemanın 

hasta olmuf .. 

ma1&lıle 

Fflmln mevzuu çok acıklı 

imiş.. Zavallı abla, bu itten 

çok rahateız olmufJ. Çok. tuhaf, 

gençler, bahusus genç kızlır 

haştanbaşa his oluyorlar. Dfin· 
yayı olduğu değtl, olmadığı 

gibi görftyorlar. Hayatın bir 

sinema olduğuna bilmiyorlar. 

Ah o abla, bana gelse onunla, 

onan toy, temiz doygolarfle 

baebaşa kaleak, kendlılne eunu 

eöyleılm: 

- Eh ablacığım! Bu perdede 

gördü~Cinfiz vak'alar hep bir 

teneke kutnda saklanan birbiri 

ilzerlne kıvrılmıt jllitln kur· 

delelerden ibarettir. Vakı4 bu 

kurdeleleri çevirirken bunların 

karşısında o maeum ve ılzio 

acıdığınız insanlar• da görür· 

eünüz. Fakat, o adamlar o 

vak'aları mahana yaparlar. Ve 

sizlerin duygularınızı gıcıklı ya· 

rak para kazanırlar. Ortada ne 
his, ne eaflyf't ne de maeuml· 

yet vardır. Ortada bir ticaret 

vardır. Filmin rejJsörü o sah· 
neleri yaparak senio paranı 

alacaktır. Sinemanın hayatına 

bakarken, hayatın sinemasına 

da bhllkte bakmak gerektir. 

Aşkta, sevdada, mohabLette ve 

herşeyde insan hırsı nrdır. 

(Amur pilatonlk) dediğimiz 
eevdalar bile baştan baoa lnHn 

hırsıdır. Zavalh yavru! Siz 
sinemalarda filim sı·yrederken 

belki f llmlo sahihi de elzl 

seyrediyor. Hayatı genç iken 
anlamak kimseye mukadder 

değil ki sana olsun, diyecek· 
sin .. Hakkın var. (Acaba, K11. 
mal Aktaş amca. sen his oyun 

ları oynamadın mı?] dersen 

beni eueturursun 'avrom. Bn 

bir devirdir. Sen de sırım ge· 

lince sinema1nın hayatile, haya· 

tm slnemaiını göreceksin, yav· 
ram ... 

Ortamektehlerde 
Lise ve Orta okulalarda im· 

tlhanlardan on beş giln evvele 

kadar derslere dev:ım edlleceğf 

hakkındaki kayıt kaldırılmıştır 
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Namus Ug'"' runda Gazete Satıcısı Tevfik Den zli'de ( 129 ) ikinci 
--- -- l\lüntehib Seçildi. 

~~-------~·--------~ - 25 Kliuunueani 935 Y •zan: Amold Gıılopen ~ 112 ~ 
Siz uykuya daldığımı eöylü· uyuduğuna zannetmesi idf. Bir 

Niçin ve Nasıl öldürüldü? 
Oeofzll, (BusuRi) - Denizli ınerkf'zile .köylerin lLlncl wün 

tehib ıeçlml bitmiş n Cilnıhurlyet Balk fJrkası naoızedleıl kA 

mlleo kazaom1ıur. 
yorsunui. Doğrumu Allah aş· mOddet daha odada dolaştıktan 
kını? sonra dedi ki: lldncl kordondıt küçük Kar· 

dlçah hanında gazete ııatıcl81 

bay Tevf lk'I bıçakla yaralayıb 

öldürmekle euçf u bay Faik 

oğlu H aeau 'ın daruşmı1sına dün 

ağırcezada devam edilmiştir. 

Dno Şahitler Dinlendi 

Tepecik Cinayeti 
Muhakemesi o 

VU4yetlmlz, lurkdört intibah mıntıkaeına ayrılmış ve 120 

ikinci müntehtb çıkarmıvtır. Bunlardan yirmlbeşl kadındır. Hal· 

kımız eeç~me çok btlyük Lfr aldka göstermiştir. - Evet üetad .• 

- Ne kadar zeman? 

Derhal dınrda asıh duran 

saate baktım, yarımı beş geçi · 

Yordu: 

- Çok uyudunuz amma 

uykunuzun ne kadar devam 

ettiğini kat'i olarak teebit ede· 

nılyeceğlm .. 
Ben saate bakarken o da 

gözlerile baktığım istikamete 

bakıyordu. Saatin yarımı beş 
geçtiğini görmüştü. Kendi 

kendine: 

- Yarımı beş geçiyor .. 

Dedf. Sonra bene dönerek: 

- Demek uyudum? 

- Ji.;vet üstad •. 

- Burada mı? 
- Koltuğunuzda .• 
- Siz burada mıydınız? 
- Evet .. 
- Niçin uyandırmadınız? 
- BI rkaç defa uyandırmak 

İçin kolunuzu dürttüm· Fakat 

uyanmadınız. Haıta olduğunuzu 

zannettim, yanınızdan ayrıl · 
hladım. 

Bu sözlerim, Oıkson'un ga · 

ribine r,ltmlş olacaktı. .Maama· 

f ih her ne bahasına olursa 

olenn, açık bir cevab vaziye· 

timi fenalaştırabilirdi. Onan 

için sadece yOzüne bakmakla 
lktlf 11 ettim. Bu halimle "Sizde 

bir cleğişiklik {;Örüyorum.,, 

demek lııtlyordum. Dlkson bu 

bakıelarımdırn fena halde canı 

sıkıldı: 

- Nasıl olur? Yoksa deli 

mi oluyorum? Oemek ne mir· 

alay, ne tüllQ kadım, ne de o 
ılyah yilzlil hl·yarı adamı gör· 

rnedlm. Ayni zamanda elz de 

bunların hiçbirini görmediniz 

öyle mi Pil? 
- Bayır flstad!. 

- Demek rftya gördüm? 

- Zannederim. 

- Fakat Tramp orada idi. 
Miralayın evinde .. 

- Hangi miralayın üstad? 

Demlndenberl bir mlralaydan 

bahııediyoreanuz amma ben 

öyle blrşey görmedim. 

- Nasıl olur canım. Rodolf 

caddesindeki eve gitmediniz mi? 

- Fil vaki polis memuru 

Ollvler böyle blrşeyden hah· 

setti amma, sonra bu teeyyüd 

etmedi. 

Bunun üzerine DHı:sou; oda· 
do bir ae1ığı, bir yakarı do loş . 

mağa başladı. Ben de sevincim· 

den adete kulkıh oymyacak 

gibi idim. Ortaya attığım büyük 

blöf fimidimln fe\ kinde tesir 

yapmış, vaziyeti kurtarmıştı. 

Muhakkak olan şey, Dlk!!on'un -ANADOLU -Günlük Siyawl Gazete 

Sahip ve Ba~yıızı;anı 

Haydar ltü~dü ÔKTEM 
Umumi ne~riyal ve yazı i~Ieri 

müdürü: Kemal Talfit KARACA 
Jdnrebanesi: • 

İzmir ikinci Beyler 60kağı 
C. Balk Fırka ı binası içinde 
Telgraf: 1zmir .• ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutueu 405 

ABONE ŞERAİT! : 
Yıllığı 1200, Altı ayhğı 700, Üç 

aylığı 500 kuru~tur. 
Yabancı memleketler için ıenelik 

abone iicreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuru~tur. 

Günü geçmio nüshalar 25 kuru~tur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
DASILMIŞTm 

- Artık bu bahis kapımdı. 
Anlaeılan Ozerlme fenalık gel· 

mlş olacak. Uykuıuzluk, kokain 

fazla tfitün içmenin tesirleri.. 

Biraz sıhhatime etmek lazım .. 
Haydi azizim Pil, biraz evvel 

sözü nerede bırakuuehk. Ha 
Tramp Rodolf caddesindeki eve 

iltica etmişti değil mi? 

- Evet .. 
Bu sırada masanın üzerinde 

duran k&ğıdları karıştmyordn. 
Bali; { lkren bambaşka şeylerle 

mtegul olduğunu gösteriyordu. 

Maemafih sonra anladım. Alon 
Oikson bu suretle beni işgal 
etmek letlyormuş. Muhavere· 
mlzln hararetli bir noktasında 

Dikaon; birdenbire yerinden 

kalkarak: 
- Rica ederim, biraz bek· 

leyloiz, dedi, müthiş hir surtlle 

ııueadım. Htr bardak su içlb 

şimdi gf'lirlm. 
Yukarı katt merdivenlerinden 

çıktığını duyuyordum. On da· 

ktla sonra geri geldi. Bilmem 
bana mı öyle geldi, yokea bir 

hissikablelvuku hissi mi idi? 

Aşağı kattaki kattaki kapı ya· 

vaşça açıhb kllpanır gibi ol · 

muştu. 

- Sonu var 

Tayyare Düştü. 
Uoma, 24 ( A. A ) - Antre· 

mao yapmakta o!an bir deniz 

tayyaresi düşmüttür. Pilot pa 
raşütle kendislol kurtarmış, 

haf lfçe yaralanmışlar. Tayyarede 

bulunmakta olan bir yolcu lee 

ölmüştür. 

Düokü duruşma celsesinde 

amme hukuku şılıltlerlle mak· 

tulcın ksrdeşlni ve müdafaa 

eahldleri olarak bay Cavid, 

Hakkı, Ya~ar, Avram, Mehmed 

AH, Abdullah, Salih .,ıbri, Fey· 

zullab, Hüst!yhı, İheao, Alıiiddln 
ve Ali dtolenmişlerdlr. Şahid 

lerdf'n bay Ayşe ve Binnaz 

gelm,.mişlerdi. 

Amme hukııku şahitleri; 

vok'11yı gördükleri gibi anlat· 

ruışlıu, suçlu Haean'ın sattığı 

gazetelerin hesabını vermek 

için bayUn yazıhanesine gitti"'' • r.ı 

sırada Tevf lk tarafından başına 

bir tel u~ vurulduğunu, ııonra 

Feyzullah, Hüseyin ve Tevf lk 

tarafından üzerine hücum edll· 

dlğlni, kavgadan sonra Tev· 

f ik'fn yaralandığını ve ıende· 

leye sendeleye karakola gitti· 

ğinl, orada öldüğün O. eöyle· 

m'olerdir. 

Şahldlerden bir Juemı vak'a· 

dan evel bir kahvede Feyzul· 

lah'ı gözünün üıtfi bereleomlo 

olarak gördüklerini, ne oldu

ğunu sorunca Haean'ın yoptı · 

ğını ııöylediğlni aolatmışlard;r. 

Şahit Bsy Bekir bulunama· 

nıışrı, zabıtaca arattmlıb bul· 

durolmaeına karar ~erilmiş ve 

duruşma başka güne bırakıl· 

mıştır. 

Tepecik'te umumhın.,ler ıra· 

smdı bir kavga yOzünden Bay 

Baean'ı öldftren Abdolkadlr 

oğlu Hfiııoü'nün durufma&ına 

dftn Ağırcezada devam edil· 

miştlr. Dünkü celsesinde ıoçlo 

Hüsnü tuuronun tam olmadı· 

ğına iddia etml, ve mütahede 

altına alınmaaını istemiştir. 

Mahkemece evelemirJe adliye 

doktoru tarafından muayeırn· 

aine karar verilmiş ve duruş· 

manın devamı batkı güoe bı· 

nkılmtşttr. 

Karısını öldüren 
Salibin Muhakemesi. 

Urla'da Kı:ıılbahçe'de knrısı 

Bayan Uuklyr.'yi kıııkınçlı k 

yüzünden öldüren Salih'fn do· 

ruemaeına dün Ağırcezıdı de· 

vam edilecekti. Cinayet h11kkın· 

da lfadeııt ılınmak üzere Tor· 

bah'da bulunan bir ,ahfd için 

Torbalı mahkemeeine talimat 

gönderllmfotf. Şahtdlerln ifadeel 

henüz ahnmamıt ''8 gelmtmfe 

olduğundan dorutma bıtka 

güne bırakılmıştır. 

Bayan Sıdı· 
• 

ka'nın ölOmil. 
Dava Son Safhadadır. 

Seydlköy'de Emeres denilen 
yerde GiridH bay Mehmed'in 

karısı 60 yaoında bayın Sıdı· 

ka'yı pan fçtn öldOrmekle maır:· 

Türkçe Karşılıklar 

Şark Misakı Mı, Avlanmak Mı? 

Göring'in Yapacağı Seya
hat Dedi-kodu Çıkardı. 

Bay Hitler, Bay Göring'i Hususi Bir 
işle Tavzif Etti, Deniliyor.. 

--------
Parhı, 24 (A.A) - Herliu 

den gelen bir beher, Bay Gö 

ring'in Lehistan'• gldcrf'k kont 

Potokl tarefmcian tertlb edilen 

ava iştirak f'dece~lni blldiri 

yordo. Var,ova'dan gtılen bir 

b&ber lee bn eeyahati t,.kz\b 

etmemeklt beraber B1ty ·Gö 
rlog'ln Biyolcevo'dı reiııicüm 

bur tarafından tertib edilen 

ua gelmiy('ceğ,nl taerih etmek· 

nuu ve gıyıb,.n idama mahkum 

olan Yunus oğlu berber Sıllb'ln 

duruem11ını dün ağırcezada 

devam edllmletir. 

Diinkü duruemadı ,ıbld ha· 

yan Şerife gelmediğinden ev· 

velce ıorgo hik.I mllğlnde ahn· 

mıe olan ifıdeel okunmuştur . 

Duruşma eon ııaf haya ~lrtH · 

ğloden vr. başka diDlenccek 

eahid de kalmadığından gele· 

cek. duruşma ceJaeelode müd· 

delumumi tarafından iddia ter· 

dedllmek iızere mahkeme başka 

güne bırakıldı. 

TOrkçe karşılıklar 

tedlr. Maamaf lb birçok: Fran· 

ıız gazeteleri bu ı~yabatln si· 

ya i bir themmlyeıl ulob olma· 

dığmı ve bllhas ı Almıın v" 

Lehiatan'ın Şark misakı hak· 

kında kat'i lıir voılyet almak 

üzr.rf' bulooub bulunroadı"I•· 

rını ttdkik etmt•ktedlrlM. 

Ekıel:iyur diyor kl: 

l:sıy Görlo g'iu Mıuee11l Pil· 

ıudski nr.zdiode llitler tarafın· 

dan huıu•:i hfr itle ıanif edil· 

mtş olmaeı kuvvetle 

meldir. 

mnhte· 

Bulgar'lar 
AndJaşma-

ya Çağrıldı .. 
Sofya, 2~ (A.A) - İtalya 

ve Fran1a elçilt.rl dıo foleri b11· 

kanına giderek Bulgariııtın'a 

Roma ındlaşmalırıoa lttlrek er. 
meğe rt'emen davet etmişlerdir. 
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Kuklı - 1. bebek. 2. kavur· 

çak, 3. kuğnrcak, 4. kurçak. 

Kule - 1. dinek, 2. sırg•n. 

Kulef clbal - dağ argacı, 1. 

barnak (melce, meva man.) 2. cergl, 

3. cerge. 4. cöğmeo, 5. erge, 6. 

kellf, 7. kepe, 8. korontuluk, 9. 

turluk. 
Kumanda (etmek) - l. btısta · 

mak, 2. başlamak, paıtıımak, 3. 

başlıluk etmek, 4. buyurmak 

(ferman etmek, emretmek man.) 

Kumandan - 1. bastık, basçı, 

2. baş, 3. ba~buğ, 4. baı;lançı, 5. 

başlığ 6. bay, 7. beğ, beJ', 8. 
buyruk, 9. elteber, 10. psş, pa~çı, 
paşlığucu, 11. eü ba~ı, 12. tor· 

ban, 13. yoruç, 14. yoruçı. 

Kumandanlık - başlık. 

Kumanden olmak - l. Laşat· 
mak, 2. başa geçmek. 

Komar - 1. atkn oyun, 2. 

oyun, 3. oto~. 

Kumarcı - 1. oyuncu, 2. 
ütüşçü. 

Kuu:ıarda kazanmak - 1. ut· 
ma~, 2. ütmek. 

Kumarda yenilmek - 1. utul· 

mıık, 2. utuzmak. 3. ütüz, 4. 
ütüzmek, 5. ütülmek. 

Kumar oynamak - utuşmak. 

Kumaş - l. abrak, 2. gorum, 

3 . postav, (. turga. 

Kumao yüzü - 1. abra, 2. 

yüz. 
Kumusyonculnk - kötörmö. 

Kur'a - 1. bice, 2. hlclk, 

btcek, 3. çek, 4:. coral, 5. ibfcek, 

6, ok (vakttltı okla kur'a atıldığı 

için). 
Kurban - 1. boğazlağu, 2. 

kö iilrgO, 3. takılga, tayılga, 4. 

tlrkl, 5. yaluk, 6. yaradu, 7. yolu, 

8. yoluk. 
Kurban bayramı - Utu bay· 

ram. 

Korhan keıımek - taymak. 

Kurbanlık - yağışhğ. 

Kurban olmak - karorneağmak. 

Kurna - t. çonur, 2. ııoku 

Kurb - ı. man. 2. yakın, ~l. 

yan. 
Kurlılyet - 1 

kınhk 

kınao, 2. ya· 

Kurretülyan - l. göz aydıu· 

lığı, 2. gözbebeğl, 3. karag, karak. 

Kura - 1. bota, 2. çörek, ;). 

teker, 4. tekere, 5. yuvarlak 
Kurlye - 1. Ugarc• (ıhı pos· 

tacı man.) 2. talır (eskiden mek· 

tuh götürüb getirme iti tatar al· 

lılarına verildlğlnclen altı diye 

kurlyo mr.morlanna bn söz alem 

otmcştur), 8. ulak 
Kusur - 1. ığdık, 2. ığdm, 

3. ağman, 4. alık, 5. çilıOr, 6. 

ekıik, 7. eksiklik, 8. mln, 9. 

tOzftr, 10. asal, 11. yağır. ya0tr, 

12. yazık 
Kusura bakmamak - 1. gör· 

memezllkten gelmek, 2. göz 

yummak 
Kusur etmek - 1. eksiklik 

kılmak, 2. ıürçmek (mec.) ~t 

yazmak 
Knaorln - 1. çarlo, 2. dütnk. 

3. yazakluğ 
Kusursuz - 1. düzün. 2. eğ· 

nlkeiz, 3. eksiksiz, -!. sağ, 5. 

5. teltiksiz 

Kutni - ekmek (pamuklu bez 

mao.) 

erdik, ertOk, 4. erdinl (baba, pa · 

halılık man.) 5. yaout (bedel, 

semen mın.) 
.Kıymetli - 1. ıbaylı, 2, a~ır 

(giranbaba mın .) ~. ağırlı~, 4. 
ÇOf (gfreobaha mao .) 5. değerli 

6. düzftn. 

Kıymet takdiri - kesim. 

Kıymetsiz - 1. olu, 2. değer· 
ılz. 3. teptek, 4. neoz, 5. uçuz, 

6. ylnik. 
Kıyye - burcan. 

Kibar (kibir) - 1. çnhm, '}. 

kırış, 3. kurum. 

Kiblrleumek - 1. rıigarınak, 

2. höbürle.;:nck, 3. büyüklenm,.k 

4. çabmlınmıık, çalım ııatnıak, 5. 

kanırmak, 6. kasalanmak, kasar 

laumak, kaaılmok, 7. koeezlntf, 

8. sezlı.ı . 

Keşfotmek, - 1. nçmak, 2. 

anlamak, 3. bilmek, 4 . bulmak, 

5. bulup çakarmık, 7. oranlamak 

(tahmin, rılsbete vurup takdir 

man.) 8. yivlem"k. 
keof iyat, - bulutlar. 

Keıif kolu1 - 1. çeri kılnuzu 
2. gözcO, 3. körük, 4. kôzetçi,. 

5. öndünç, 6. yizek. 

Keşide (etmek) çekmek. 

Ke!Jmekeı, - ı. ah§ma, 2. Çtı· 

klşme, 3. kırgaıa, karga~alık. 
Ktot ~geştilgO:r:ar etmek) - 1. 

dola§mak,. 2. gezlb dolıomık, 3. 

gezinmek, 4. gezmek. 

Ketif (kltf) - ıbıtmak, 2. gfz. 

leme!c', 3. ört baa etmek, 4.. ört· 

mek, 5. saklamak, 6. yıı.ıırmak. 

Ketom - 1. ağzına pek, 2. 

ağzı eıkı, 3. ımık, 4. yıburgan. 

Ketumiyet - 1. açmazlık, 2. 

giılerlk. 

Kevkeb - 1. ıldız, · 2. yıldız, 

3. ynlduz. 

Keyetmek - 1. I~ (mea'ele, hu· 
sus madde man.) 2. nicelik, ;1, 

nitelik, 4. yaraşı . 

Hal ve keyfiyet, ııheklilc. 

Keyf li. - 1. öğrünç\Qğ, 2. 
nğlt. 

K~y(e mettcfak, - 1. de~me, 
dtğimde, 2. gdiı.ıi göze). 

Keyvan, - okay (zohıı.l jıldızı 

man.) 

Keza, - l. böyleı. böylcc\!, Ln· 
nun gibi, 2 da, dAhl, 3. gt!aP., 
4. ôyle, (iylece, 6. şöyle, ,öyl• ce, 

şunun gibi. 

Kezalik, - ] . höylec"• 2. bu· 

nun gibi, 3. g~ne, gf ne, 4. öyle· 

ce. 5. ~öylece, 6. yine, 
Kez1.ab, - 1. aldakıcı, 2. y•· 

lancı. 

Kıdem, - 1. ba1athk, (ezell· 

yet, kadimlik.) 

Kadem kazanmak - eeklmek. 

Kıdemli - 1. bae eıkt, 2. 

emekdar, 3. en eıkl, 4. eıld. 

Kıdve - 1. baş, 2. bıeçı, 3. 

Heri gelir. 4. tinde, en önde, 5. 

uyutacak. 

Kılıf - 1. balj çanağı, 2. ha~ 

kemiği, 3. baş tağrıııı, 4. kafatası 
5. eağrak, 

KılAde - ı . boğmak, ~. bo· 

yunluk. 

Kıllet - azlık. 

Kıltıkal - 1. dedik.oda. 2. ıöz, 

3. söz sav. 

Kıonab 1. boğçu, 2. ip, ;3. 
sicim. 

Kıpti - 1. çingene, 2. karaçı, 
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Konuşma-

Üniversitede Oöçent 
Muavin Profesör 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

il İzmir beledlyesJnden: 

Belediye devalrinde kullanıl· 

mak üzere 1020 Ura bedeli 

yu lar ös er· yor 
girz' e 'İn Parmağı 

K. B n 

Vardır. 

a 
ları ve Japonya .. 

Tokyo, 24 (A."A) - Bütün 
gazeleoler deniz konuşmalarını 

çıkmazdan kurtarmak fçln Ja· 

pon hCikumetfnfn teşebbftede 

bulunması ihtimalinden bahıe· 

dl yarlar. Gazetelerin yazdı~ma 

göre, Japonya Pasifik eulhu 
için bir siyasal anlaşma yapıl· 

masını teklif edecektlr.iBo an· 
laomadı Japonya'mn uzak Şark· 
takt hoaoat 'fazly eti tanımı· 

caktır. 

Hastalara hergün öğleden 
ıonra bakar. 

İstik.lal r.addeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN B U L 
Telefon : 49250 

mubommlneli 84 ton kok kö· 
milrO. encümen kalemindeki 
şartnamesi veçhUe açık ~ksilt· 

me Ue 2·2 935 cnmarteal günü 
saat 16 da belediye dalmf en· 

cümenlnde alınacaktır. Ba işe 
lotJrak için 128 lira muvakkat 

teminat lAzımdır. Söylenen gün 
ve ea.te kadar belediye encQ. 

menine müracaat olunur. Şart· 

name örnekleri belediye idare 

memurluğundan alınır. 

~~~~~~---~~~~~~-
8 om buy, 23 (A.A) - Hint ı gnoalık hftkilm sürmektedir. 

prt>n leri meclisinde biraz ar. Pattel ve Blkoner mibrecelerf 

~,,ski Başve 

arassüt 

l tlfa etmek tehdidini vnr· 

muşlatdır. Buolarm hu hare· 
ketlerinin L-0ndra'nıo nQfuzu 

IJ da. tealrJlc olduğa ve bilhassa Lort 
N 

KAŞE 

N 
E 
o 

156 17 21 25 29 
- Başı 1 inci sahifede - Rotemer'in federasyona girmek· 77G Lira bedeli keşif U De· 

ğlrmendağı Tire kap181 cadde· 

sinden Göztcpe tramvay cadde· 
elne kadar 205 metre uzunlu 

ğundakl 14ğım inşası belediye 

encümeni kalemindeki oartname 

ve keşlfname ve proje veçbtle 

pazarhkla 2·~·935 Cumartesi 

günü saat 16 d11 belediye daimi 

encfimeninde ihale edilecektir. 

kum~d hükdmdar ile ordu ve ten vazgeçirmek lçlo çokmiş 

millet arasıDdakl mukaddes ra· olduğu telgrafm hu mea'ele 
Uzar Şarkta 

arb aşlad .. 
bıtnmn bir ifade l olarak selam· üzerinde bir tesir icra etmle (Jrip 
lamaktadır. Ve yeni lıükumetln bulunduğu znnnedllmektedfr. Baş c1f(rr/ar11uı 

Diş c'lğnlarrna 
f?oın:11iz11ı:ıya 

mastafi hükumetin dahili ve Prensler federasyon hak m· 
harld sf yaactlne devam edeceği· 

nf ilhe eylemektedir. 

S fy , 23 (A.A) - · Polfe mü 
dürü bay Naçt>f 19tlfa etmiştir. 

Kendi ine halef ol rıık Sofya 
uekeri umand nı miralay Ta· 
nove l'alo lemi ileri s0r6lmek
tedlr. 

Sofy , 24 (A.A) Kral 
ba~bakan general Zlatef ile 

yeni hfikumetin diğer aza ını 
kabul etmiş ve kendilerini gece 

deki battı harekf'tlerlni bfJdir-

mek üzeı önümfizdekl ay zar· 

fmda B l"ıhıty'a ~ideceklerdlr. 

NüFuz eahibf birçok prensler 

bu mee'eledekf hattı hareket· 
Jert kongrenin kabol edeceği 

battı harekete bağlı olacaktır. 

Yenldelhl, 24 (A.A) - Bay 
Abdftrrııhlm, Hindistan teşrii 

mecllsfne reis seçilmiştir. 

- Başı 1 inci sahifede -
vetler mağlub edilmiştir. 

• • • 
C•mubi Amcrika'dn 
Assamsiyon, 2:1 (A.A) 

Neşrolunan resmi tebliğde Pa· 

raguay kuvvetlerinin Karenday· 
tiyl ele geçirdikleri ve birçok 

esir ve malzeme aldıklorı bil· 
dirilmektedir. Kapılandc mm· 

takasmda Bolivya'hlar Palmo· 
eola'ya doğru çekilmektedirler. 

\ c.~g:i11e 
i/<7Çllr. 

2 

Bu ftje iştirak için 59 llro 
muvakkat tea1ioat IAzımdır. 

Şartname ve keolfnıtme belediye 

bı:ışmühendieliğinden alıDJr. 

(99) 13 19 25 :30 
404 Lira bedelt keştf li Ulu 

meozarlığın kantarcı sokağı ağ· 

yemeğe la oymovtur. 

Sofya, 24 (A.A) - Polle 
otu:r. kad r .Makedonya'lıyı tev· 
kif ve bir miktar bomba ile 
rfi vel ver müsadere etmiştir. 

Belgrad 24 (A.A) - Av la 
Ajonsmm bir muhabirine yap· 
tığı beyanatı dıean işleri ha· 

kanı bay BataJof hulasa olarak 
demi tir ki: 

Gü rük 
Muba aza Teşki- kruvazö 
latı için Yeni Mo- Manevrada 
tö ·le Alınacak. Çar ıştılar 

ler 
6 ve 

12 kaşelik 
Kutuları isteyiniz 

· zmdakl 271 Hyılı e•den 479 
eayıh dükkana kadar 1600 

mııtre uzunluğundaki yerin top· 

raklarınm temizlenme ve teni· 
yesile caddenin genlelemeel işi 

bı-ledf ye encümen kalemindeki 

şartname ve ke~lfo11me ve proje 

veçhile ve pazarlıkla 2·2·935 

Cumartesi günü eaaat 16 da 
belediye daimi enc6menlnde 
ihale edilecektir. Bu işe lotirak 

için 31 lira muvakkat teminat 
Bulgaristan'ın dış lyH sı es· 

lfhl gibi knlmaktarlır. Ve evveJU 
komşulorilt! olen dostluk bağ 

larının devamına matuftur. l ' I· 

ğer taraftan boebakan general 

Zlatef yeni hükumetin Yugos· 
lavyo ile yaklaşma politikasına 

devam edeceğini bildirmiştir. 
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Kıranı - 1. okuma, 2. okuv, 

3. o uyuş. 

Kırant etme , okumak. 

Kıran, - 1. koş, (eekl nficum· 
d iki yıldızın bir burçta bulun· 

maları: (kranı eadeyn, kıranı nah· 

seyn - uğur koşu, uğarauz ko· 
şu.) 2. yakınlık. 

Kıens, - ı. bendeş eyleme, 
bııydeş eyleme, 2. buldurma, 3. 

dişe dfş, göze göz, söze eöz, (kı · 
sasın bizce hem t rlfi, hem kur· 
şıhğı olara kullnnılır) 4. hana 

kan, 5. kan olma, kanını alrna, 

6. öç (intikam man.) 

Kı ırn (kısmı), - 1. hölek, 2. 

bölev, 3. bölge, bölke., 4. bölü· 

ce , 5. böluk, 6. bölOnecek, 7. 
bölüntO, falmk, 8. koealmıık, 9. 
urhıırmak, 10. umlmck, kurum 

satmak, 11. ulalma , 12. ululan· 

m .. k. 
Kibirli - 1 çalımh, 2. e e· 

men, 3. konur, 4. koakn, 5. kn 

n' , 6. kuenncu, kurumlu. 

Kibrit - 1. çalacak, 2. çalm , 

3. çıtır, 4. sürtme, 5 yenar, 6. 

yanarca. 

Kifaf - yeterce, yeterge. 

Kil yet 1. yeterlik, 2. yitut, 

Kıfoyef etmek - l. çıkışmıık, 
2. el vermek, 3. yetişmek, 4. 

yetmek. 
Kifayet ettirmek - yetlctmek. 

Kifayetli - 1. elverl il, 2. 
yeter, yeti§ir. 

Kile - 1. ölçek, 2. ölçev. 

Kilim, - 1. çöplfi, 2. dum, 3. 
keçe, 4. yanbul. 

Kilit, - 1. bekleyfiç, 2. btk, 

3. caz!lk, 4. çeki, çe ki, 5. kapı 

Ankara, 24 (Hususi) - Gfim· 
rilk muhafaza teşktl4tının tak· 

vlyeal ve daha istifadeli bir 

hole sokulması için Gümrük 

umum müdürlüğünce yaptml· 
makta olan tetkikler bitmiştir. 

Gümrük muhafoza teşkil4tmın 

s tın ahmıcek yeni motörlerle 
takviye edilmesi ve teekiltitın 

motörleştlrHmeslae ehemmiyet 

verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Loodra, 24 (A.A) - Bah· 
ılye nezareti saff& harb kruva · 
zörlerlnden "Budu ile "Re· 
novnuun dftn öğleye doğru le · 
panya açıklarında manevra ya· 
parken çarpıttıklarını bildir· 
mektedtr. 

Doktor 

Ziya Hamdi 

14zımdır. 

İki kruvazör bufif haeare 
uğramıştır. Yaralanan yoktur. 

Kulak, Burun, Boğaz 
mütnbasaısı. Cumadan baş· 

ka hergün hastalarmı 3·6 
yn kadar kabul eder. İkin· 
el Beyler eokağı, Beyler 
hamamı karşısı No. 41 

Şartname vo keşlfname be. 

lediye bışmftbendieliğinden eh· 

nar. (101) 13 19 25 30 
124,44 Lire bedeli keolf it 

ikinci Sakar,a çıkmazında 30 

Her iki gemi manevra progra· 
mına tevfikan Cebeliittarık'a 

gitmektedirler. 

Telefon: 3686 

TOrkçe karşılıklar 

küresi, 6. kirhllk, 7. kulpa (as· 
ma klllt man.) 8. kümre, 9. ıüaer 
10. tutmak, 11, yozak. 

Kilitlemek, bikJemek:. 

Kllttll, - 1. klrlkllk, 5. yo· 

zaklı. 

Kils, - 1. ahn taıı, 2. çal 
toprak, 3. kireç, kireç taşı, 4:. 
snruç, 5. tilki toprağı. 

Kilye, - 1. böbrek, 2. böde· 
lek. 3. böğrek, 4. böteke, 

Kin, - 1. boz, 2. hlzü, 3. 

hmç, 4. hoşnntu, 5. lçgil, 6. kuy· 

ruk acısı, 7. yavuz sa ·mç. 
Kindar - 1. h1Dçh, 2. içli, 

s. ecükcen, 4. öçgel, öçkel, 5. 

6ng0, 6. yağıtgan, 

Kfn ba(;I mak - 1. hınç bee· 

lemek, 2. içerlemek, 3. yeskln· 

mek. 

Kinaye - 1. çakı;;ılırma, 2. 
do onnklı sôz, 3. dolma söz, 4. 

kerçeme, 5. örtiilü, 6. üstü ka· 
palı, üstü örtülü. 

Kln&yt; söylemek - 1. cal 

vurmak, 2. dokundnrma , 8. kır· 

çalatmok, 4 , örUilll ıôylemek. 

Kira - 1. bolu (yoz mnAf· 
mine mahsus kira mon.) 2. bu· 

lun, 3. töleç, 4. yallık. 

Kisve - 1. geygl, 2. kfdgfi, 

3. elncl (kıyafet man.) 

Kişver - 1. il, 2. ölke, ftlke. 

Kitabe - 1. balbal, 2. bltlğ, 

3. blçlk, 4. yazdıç. 

Kitabet - 1. bitik, 2. yazı, 3. 

yazıcılık, 4. yazma, 5. yazı yazma. 

Khııb - 1. blçlk, 2. biti, 3. 

hltlğ, 4. bitik (yazı ve 1azıh mek· 
tup ve kitab mao.) 5. çlyfm (yazı 

ve yazılı ır.ektub ve itab man.) 

·---------------------

Tnrkçe karşıhklar 

6. nom, 7. okoo. 

Klyaaetli - 1 . ulayıoh, 2. 
bilge, 3. varıelı, 4. uyanık, 5. 
zeyrek. 

Kllb (klzlb) - 1. oydurma, 2. 
yalan, 3. yekli. 

Kola - 1. haoıl, 2. katırını, 
3. ket, 4:. tutkaJ. 

Kolera - 1. karii aaralık, 2. 
klet, (omomt olarak epldemle 

mın.) 3. o•mı, uymaç, ~. vırık. 

Kollektlf - Kubaoık (ortak, 
serik man.) 

Kollektlf çalıııma - 1. el hlr· 
llğl, 2. imece, imecf, mecl. 

Kollektlf !eştirmek - gömek· 
!eştirmek. 

Kollekeiyoo - gıynak. 

Komedi - gülecen, gflleç. 

Komik - gfilüuç. 

Komleer - l. damga (zabıta 

şefi man.) 2. kurbaşı (polis mn· 
kil oefl mun.) 

Kompartlman - 1. bölilnUl 

(ayrılmao kmm roan.) 2. pölgün, 

pöUlnilt (ayrılmıı kıııım mın.) 

Kondöktör - çlt,kcl. 

Konfor - kı'ly, 

KoneOltaayoo - daoııık, da· 

nıoıklık. 

Kopya - l. beoz .. r, 2. gö· 
çergl. 

Kopya etmek - ı. benmerlnl 
aldırmak, 2. bltltmek, 3. çekmek, 

•· geçirmek, 5. yazdırmak. 
Kordelft 1. çıdav, ~. gaytım, 

3. şerit. 

Koridor 1. arılık, 2. geze· 

nek, 3. girinti, 4. yalık, yazlek. 

Korse - 1. eıkma, 2. sıkman. 

Kosmetlk - puduk (umami 
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olarak boya man.) 

Köhne - 1. çürilk, 2. eıkl, 

3. eekmlmlş, 4, kullaoılmıt, 5. 
pOektı. 

Köhneleşmek - l. çQrftmek, 

2. eskimek, 3. göyodlmek, 4.. 
yıpranmak. 

Körfez - 1. ağlak, aylak, 2. 
cırmak. 2. çağanak, 4:. koygun, 

Köşe, (kdoe) - 1. becek, 2. hı· 
cırık, 3. blclk, 4. bacak, 5. bü· 
keç, 6. büküş, 7. dönemeç, 8. 
ııaklantı, 9. eövke, 10. nç, ocra. 

Kral - 1. lllg (hükümdıır 

man.) 2. inal (mutemet man.) 3. 

han, kan. 

Krallık oluş. 

Kraliçe 1. ağıçe, 2. biçH, 

~. katan. 

Kubbe - 1 . köprüge, 2. kur· 
gan, 3. kftıene. 

Kubbeli - 1. tum, 2. tüm, 

S. yumrn. 

Koddami - öodOn. 
Kudema - 1. eskiler, 2. uza· 

kılar. 

Kudret - 1. baran, 2. barda, 

3. belum, 4. erk, 5. gftç, 6. kar. 

1•, 7. kOç. 
Kudretleonmek - erklenmek. 

Kudretli - 1. çelimU, 2. ddm, 

3. erkli, 4. erkllğ, 5. güçlü, 6. 
oğan. 

Kudretsiz - 1. erkelz, 2. llcır, 
:J. }etsiz. 

Kndretslz düşmek - 1. llcır· 

malt, 2. çökelmek, çöugellemek. 

Kodret bamıımı - 1. ılıcn, 2. 

kaplıca, 8. kaynarca. 

Kudei - ı. ıığıluk, 2. lduğ, 

lduk, 3. kutlu. 

metre uzunluğunda mecra in· 

şası belediye eocflmen kalemin· 
deki şartname ve keşlfoame ve 

proje veçhlle ve pazarlıkla 2,2,935 

Cumartesi günü !Bat 16 da 

belediye daimi encümeninde 
ihale edilecektir. Bu işe iştirak 

için 10 lira muvıkkat teminat 14· 

zımdır. 

Şartname ve kt>şlfname be· 

tediye başmühendieliğlndeo alı· 

nır. • (100) ıa 19 25 30 

700 lİra bedeli muhammeneli 
Karşıyaka Yamanlar euyu branş· 

mantarı için satın alınacak olan 

2500 kilogram kurşun boru 

belediye encümen kalemindeki 

şartnamesi veçbile ve açık ek· 

elltme ile 12·2·935 ealı günO 
saat 16 da belediye daimi en• 

cilmenlnde ihale edilecek.tir. 

Bn eksiltmeye iştirak t;decek 

talipler 53 lira muvakkat te· 

mlnatla söylenen gO.n ve saate 

kadar belediye encümenine mil· 
racaat edebilir. 

Şartname ve keşlfnawe bele· 
diye başmühendtellğlodeo alınır. 

266 
10515 lira bedeli ke lf li yın· 

gın yerinde yapılacak: park için 

40. 7 ı. 75. 82. 86. 89. 9~. 97. 

100. 77. 7:t 67. 41. 72. 76. 

numaralı adalarda dzerlnde)d 

molozların nıkliye temizlenme 

işi belediye encnmen kftlemin· 
deki şartoome ve keşlfoame 

veçhlle kapalı z11rf la 12·2 935 

ealı günü saat l 6 da belediye 

daimi encümeninde ihale edi

lecektir. Bu işe iştirak edecek 

talihler 789 Ura muvakkat l6· 

mlnatla tekllfnamelerlnl ihale 

gfinü nihayet eaat 15 e kadar 
belediye riyasetine tevdi ede· 
bilirler. 

Şartname, proje ve keşlfoa· 

meler belediye başmGbendlıı· 

Uğlnden alınır. 265 25 29 3 8 
5 - 192 lira bedeli mu· 

hammenli Çayırlıbahçe kapılar 

charında 83 numaralı adanın 

128 metre murabbaındı 20 U· 

yah arsa mtUkfyetl belediye 
encftmen kaleminde mevcnd 

şartnamesi veçhile ve açık ar· 

tnma ile 9.2.935 cumartesi 

gfind eaat 16 da belediye dal· 
mt enc6men1nde ihale edile· 

cektlr. Ba ııatıoa iştirak için 

16 lira muvakkat teminatla 

söylen~n gün ve saate kadar 

belediye encümenine müracaat 
olunur. 

218 22 25 30 5 

• ,~:';# ... •' ... t .... • • 

Kitah, Mecmua ve AI .. 

hümler · nize, Sağ· 

lam Cild Ya ır-

mak isterseniz. 

Yeni Kavaflar ça~ısında 

34. Numarada 

•ALI RIZA• 
~lftcellithanesine uğrayınız .. 

• Zayi Hisse Senedi 
1zmlr Esnaf ve ahali banka· 

sından aldığımız 393 No. 100 

liralık hisse eenedll" ıene oynl 

bankadan aldığımaz 634 No. 

500 lirahk hisse senedini kay· 
bettlk. Yenllerlnt alacağımızdan 
hilkmü yoktur. 

Dinarda göbekli zade Eşref 

hey oğlu Behiç Turan 

Df nardı göbe il zade Eşref 

bey ref lkesı Zeliha. 249 
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ltuscuk'da komünist Sülman'ın bah
çeli evinde neler. yapmışlar?-

llivar; o eabah Petcr'le bu· 

luıınnoıu. V ızlfelerlne tıılhik 
eden yeni birtakım kararlar 
Jttfhaz ettiler. K.Oçük, fakat 

kıahraman olan Sırb milleıf nln 
timdi vatansız kılmasına ealk 
ollln o kınh mile dele hık.kın· 
da önlerine çıkın kafileden 
blrşeyler anlamak istiyorlardı. 

T Dl harekete hazırlanırlar 
ken onlardan ayrı bir kıswın 
rıhtıma geldiklerini gördaler. 
Üterlerlnde Alm o, A •uıturya, 
Bulgar gibi her cinsten Ontror· 
lna vardı . Dikkat edince ara · 
1•rında ktırklCl ve siyah tıpkah 
tlenıın bir adam bolonduğunu 
gördüler. Bunlar; vapur demir 

ııtlırken ealıporyıları seyrettiler, 

ktırkla şiemın adam loglHzce 

kono§ayordu: 

- Zannederim bo tur:ak QOk 
muvafık ceneral. 

Dedi Ye Hhe etti: 

- Eğer İngilizler Gelibolu'· 
aan kaçııalardı bClyük oyun 

lcln bQnları da kullanıblllrdtk. 
Üoı1t ederim ki pek yakındı 
lngllh~ aelınları Mmr'ın nasıl 
•yaklınıp ta başlarına çonp 
6receklerlnl göreceklerdir. 

Hepsi birden gOlddler. Jçle· 
tinden blrJıl: 

- İnııllah biz de bu man · 
ıarıyı temışa mHharlyetlne 

nıU oluruz. 

Dedi. Rlşar; milkAlemeye da· 
hı fazlı dikkat etmedi. Baki· 
kıue bu doyduğu ıözlerln haf· 

tatarca ıonra gelen baycık tıh· 

liyenln ilk haberi olduaono o 
ıarnan nlımımışh. 

Onu ıevlndJren vey o kıla· 
balık araeındı tıth bir berber 

gibi mGtemıdlyen anlatan Bl· 
lenkroan goraşa idi. 

BUenkron ile Rlıar; hedef· 

lerlnln yarıyolonu ayrı ıyr1 
ıeklllerde katetmiş, ayrı ayrı 
dalbereler çevlrmle, iki vazife· 
d rdılar. 

Komnnist SOleyman'm 
Bahçeli Evi 

KAnonuıanlnf o onunda Raı 
r:uk'ı varmışlardı. F kıt Rlşır 
ve Peter o gnn ktraya çıka· 

rnadılar. Kısmen tahUye fıloln 

fena cereyanından Te bllbeesa 

trenin henüz hazır bulunma· 

rnasından dolayı bGtün gno ho · 

lanık nehir içinde bucaladılar , 
durdular. Kaptım Şenk (eoa 

halde hastalanmıetı. Akşama 
Y•bn dehoetli bir tltremeve 
tutuldu. Ooa karşı gfüterdf ~I 
bir o6krıo karşılığı olmak ilzere 
onun ynnında kal cağını, ken 

dislne yardım edeceğini Ri~ar'ı 
söyledi. Bu sebeple g mlnlo 

kdğıdıoı ve yOkfin beyanname. 

lerlnl aldı, aktarma keyf lyeti 
ile meogul olmıya başladı. 

Bu; Rfşar'ın mfltahassıe ol 
tnadı~ı hir lo değildi, maama 

f lb gemi vinçlerini işletmeyi 
liğrenmek Jçln sıkıntı çekmedi. 

Hu f ş cenaeınde kaptana isten 

bul'a gideceğini ve Peter'f de 
birlikte götüreceğini söyledi. 

Kapton Şenk buna muvafakat 
etti. Yokleyeceğl şeyler gelin · 
ceye kadar Rusçu 'ta beklemlye 

nıecbar olduğundan oz mını 
kodnr yeni bir makinist teda · 
rlki güç dtğlldl. Tam yirmi 

dört eaat, geceli gandOzlG bC· 

tan meYcudlyeli ile eşyayı lh· 
raç eden vagonlara yaldiyen 

Rlşar yorgun dGemüetG. Tahli1e 
zabiti; muktedir bir Bolgar'dı 

ve eğer lüıoma kadar vagon 

ılabllaeydl etyanın bopltılmı· 

eını biran enel ikmal edebile· 
cekıf. 

Rıhtımda Bulgar'ın itine kı· 
nşarık mütemadiyen ukalAlık 

eden n herkese kartı kQetah· 

hkta bulunan bir ıOrG aç, 

ıedebelz Alman nakliye zabitleri 
nrdı . Rlear bunlara ukalAhk 

etmemelerini ihtar etti. Banlar 
komandan da Rlşar tarafını u. 
tlsem ettiğinden biraz çekfo· 

meyi milteaklp silkunetle itle· 
rlno devam edebildiler. Fakat 

hemen hemen bütön ceyının 

f hracı hitam bulduğu 11rıda 

bir eabıah Rltar büyük bir ık· 
&lllğe uğradı. Genç Ye Tark 

Gnlforma11nı IAblı bir zabit 
arkaeındı bir yanr oldogu 

halde rıhtıma geldi. Rftar; Al· 

mın askerlerinin onu ıelAmla· 

dıklannı garerek oldukça ba. 

yük rfltbell olduğuna hClkmettl. 

Rlear'ın yanıua geldJ Te kibar 

lılr eda ile Almanca olarak 

beyınnamelerf görmek fıtedl · 

ğlnl söyledi. Rlou beyanname· 
lerl verdi. 

Bunları dllı.kıtle gözden ge· 

çlren ve mnl bir kortun ka 
lemlle bazı ı,aret yapan Türk 
zabiti; yaverine nrdt n ona 

Türkçe bireeyler ıöyledi; Rlşar: 

- Lt\tfen kağıdı 1 de ediniz. 

Onlar olmabızıiı hlroey yapa· 

mam n beklemlye Hmanım da 
yoktur. 

Dedi. TOrk zabiti gOlerek: 

- Şimdi efendim• 

Dedi ve çekllfp gitti. 

- Sonu nr 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir 
Şubesinden: 

Me•kll 

Buroan 

Sokağı 

Merkez 
Cioet 

Haııe 

.No. 
68.80 

Kıymeti 

500 
300 " 

" 
" 

" 
il .. .. 

Bayraklı 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
il 

il 

" 
u 

" 

Yıkık minare .. " 
Ca1I ferah 

Bnuıbaıı .. 

Ar11 

il 

DakkAn 
Ar11 

" 

42.1.46 
32.34 nakit 

2.2 
62 

42.42.1 
" Bahçe yeri 72 nıklt 

Balıkçı bıeı Tarla 
Mdeabaka Dtıkkio 25 
Manav koyu 2.5 hlHe harap bığ DUA 
çln~ene mezuhğı. 

BtUbOI ıokak 
Hılillye 

Menemen caddeıt 
Burnan c. 

Hane 

Ar111 

" 

18 
~o 

2 
22.28 

Ayva ı. 3.8 bleee " 5 
u 3.8 .. 
o 3.8 " 

VltıMı ı. 

" 
" 
" 

Muradiye 
Menemen c. 

u 

1nclrll ı. 

" 
" 

" .. 
" 

Arsa bahçe 
Arsa .. 

" 

9 
7 

13 

... 
' 

15 
61 
62 
60 

3 

'" 

5 
800 
500 
200 
100 
500 

800 
900 

700 
200 
600 
300 

500 
600 
900 
100 
100 
200 
100 

000 
:300 
:lOO 
500 

Şeftali ı. " Hane 8 SOo 
" Buruna c. Ana 46 800 

Yukarıda evaafı yazılı Yunıulı emvali gayri mftbadil bonosu 
veya pe,tn pıra tlc 25. 1.935 tarihinden hibırf'n açık arttırma 
ile satıea çıkarılmıotır. Malın eatıldı~ı seneye ait Devlet belediye 
Tergl n reelmlerlle 1&ir masraflar mO~tcrfye aittir. Kıymeti iki 

bto lira nya daha fazlı olan emvalin kat'i ihaleleri iıtlzauı 
tabidir. İhale 13.2 .935 tnlhfndrdlr. Taliplerin yüzde yedt bu· 

çok depozholarile ihale gftoti sıtıat l •t .:30 da Ziraat bankaeına 

mQracaatları . 229 
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- İZl\IİR ! 
Esnaf· ve Ahali haııkas -

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

t\1erkezi: i Z M i R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Tnrğntlu 

Alaşehir, Tire .. 
---··----

HertOrlO Banka Muamelnh Yapar .. 

Bir eeoeltk mevduata 
Ahı aylak 
V adeslz hee11bı 

o/o 6 
o/o 

ğundan: 

Saf iye 'H Ş~rlfe hanımlara 

borçlu buluoan Mehdiye Lanım 
ile Salih efendinin uhdesinde 

kayub bulunan tapunun 6 12 
932 tarih Ye 95 &0hlfeainde ve 

fkfçeşmellkte toEco sokağında 

10.12 numaralı hanenin 8 Be· 

blm tdbarUe boe sehim ve ha· 
nenin umumuna 3000 lira kıy · 

met tahmin edilmiştir. İşba 
hane hlHesi tarihi il4ndan hl· 

haren otuz gftn mftddotle açık 

artumıya çıkarılmıftır. Ta11p 
olanların kıymeti muhammlnc· 

olu yGıd" 7 boçogo nfabetlnde 
pey akçesi ve milli bankaoıo 

teminat mektubu •ermeleri ve 
artırma 3.3.935 tarihine te · 

ıadOf eden pazar gOnft saat 11 
rle dairede icra olunacaktır. 

MOeterllere afd 28·1156i no· 
maralı doıy"' icra ohınablleceğl 

gibi fazla izahatı IAzime dahi 

verilir talipler bu boııueuo da · 
lreye talik olunan açık artarma 

şartnameılnl llln tnrlblodeo 

itibaren okuyabilir. 

Hakları tapu ıicJllle ublt 
olmıyın f potekll alacaklılarla 

diğer ılAkadarlarm Ye lrtif ak 

hakkı eabl plerlnln hu haklarım 

ve bu hosoıtı faiz ve masrafı 

dair olan iddialarını evrakı 

maıbf tel erile 20 gQo f çiode le· 
ra dairesine bildirmeleri ıkei 

haldtı haklın tapu slcllfnce 

sabit olmadıkçı satış bedelinin 
paylatmasrndın hariç kalacak· 

ları ve tayin edilen umanda 

artırma bedeli gayri menkulOn 

yO.zde 75 nl bolmadıgı takdir· 

de en son artırauın t11hhOdü 

baki kalmak üzere artırmanın 

15 gOn dabı temdfd edilmek 

euretlle 19.3.935 tarihine teaa
dnf eden ealı gftnft aut 11 de 

gayri menkulün en çok artıra · 

aı ihale edilecektir. Şayet 

ikinci artırmada gene yth:de 

Bornava sa tın alma komisyonunda iha· 
leleri ya pılacak olan asker ihinları 

Burnava Askeri sa. ol. ko. dan: 

l - Bnroava ve Gaztemlrdekl lut'a!ar tçln iklhlo kilo gez 

pazarlık euretilc r:hnacakhr. 

2 - Muvakkat temi natı 38 llradu. 

3 Pazarlığı 26. 1. 935 cumartesi gftnft eaat 14 le 

Burnavadekl ck t:r i sııtın lma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnameııiol görme tstiyenler h er gQn Ye talip olanla · 

rıu Udn edilen gün ve seatta mtıracaatlan. 25 7 

Bornava Askerf sa. 1. ko. dan: 

Mlktım 

Kilo 
Ctnai 

202,000 Arpa 
l - Kıt'a ihtiyacı lçlo kapah zarf la ekelltmlyo konulan ve 

19.1.035 tarlbind~ fholeel yepılacak elen yukarıdaki 
arpayı vermeğc fett'k li çıkmamıştır, 

2 lhalesl açık e iiltın c ile 30.1.935 çart mba gdotı saat 
15 te yapılmak üzere on gon maddeli• tallk edllmittlr. 

3 Muvakkat temicstı 606 liradır. 

4 - İsteklilerin belll gun ve saatte Mnnls deki As. ea ol. 
ko. o müracaatları fl4n olunur. 258 

Burnava Askeri sa. ol. ko. dan: 

l - Burnavadaki kıt'a lbtlyocı olun 100 ton llnh maden 

kl\mfirftnOn beher tonu 10 lira 29 kuruştur. T Ubl 
üterlndedlr. Daha ocuza verme lstlyenlerln 26.I .lJ35 

cumartesi gOnfi eaat 10 ds Buroavadnlı.l sa. al. ko. ıın 

mibacnaılan. 259 

75 bulmazsa 2280 No. lu ka· 
nun mucibince ııatış geri hıra · 

kılacaktır. Satıt pc~in para ile · 
dlr. Mal bedeli ahnmadan tes 
tim edilmez mal bedeli veril · 

mezee ihale karan feshedilir -ve 
kendlslndtn evel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzet· 
mit olduğu bedelle almoğ razı 

olursa ona ihole edilir. O dn 
rozı olmaz veya bulunmazsa 

icra daire ine hemen 15 gün 
mdddetle artırmaya çıkarılır. 

Bu artırmayı alAkadarları tı:b 

llğe hacet olmayıp yalnız UAn· 

la iktifa olunarak en çok ar · 
tırana ihale ederek her iki 

ihalede birinci ihale edilen 
klmııe iki ihale arasındaki fark· 
tan ve diğl'lr zararlardan rııea'ol 

oldıığo ve tapu barc•nın ve % 
2 buçuk dellAlf ycnln müşteriye 

ald olduğa lldn olunur. 

ilahları ı
rakma işler~ .. 
Bay Henderson 2 
Komiteyi Top· 
lantıya çağıracak .. 

Cenevre, 23 (A.A) - Bııy 
Hender!!on'un pek yakında 

sil4bları bırakma konferansının 
iki komitesini yeni eUAb imal 

ve ticareti lşlerlle: m•ıgol olan 
komite ile eilahluı bırakmaya 

ald daimi bir komisyon lbd sı 

ve sllAhların kontrola meı'ele· 

lerl ile meşgul olan komiteyi 

toplanmaya davet etmeııl lhtl· 
mel dahlllndedir. Bu davetin 

bu ay nihayetinde yapılacak 

diplomatik görilomelerle bir 

alakası yoktur. 

Tl::J R K iYE 

l.IRL\L\T 
BANKASI 



u~mürr Ş(U)lb>e~ô 
ıklnct kordonda Borsa cf varmdıı kendi bloımndo 

TELEFON:2363 --·····---
Hertnrlfi Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

~tiisait ~eraitle mevduat kabul ediliı· 

------------Hububat, nznm, incir, pamuk, yapak, zeytin· = 
yağı, afyon \'Csnir emtia kumusyonculuğu ya· = 

= pıtır. Malların vnruduııda sahiplerine en mfisa- ~ 
= it şeraitte avans verilir. = 
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Fı·atelii Sperco \ 7apur Acenıası 
ROYAL NEERLANDAI~ KUMPANYASI 

11 HERMES,, vopuru 27 ikinci kdoundı beklenmekte olup 

llurgas. Varna ve Köetence için yftk ılacaklJr. 
11HERCULES,, ,;opuru 25 ikinci Unundan 31 ikhınl Uooutt 

kadar Aoverıı, Reterdam, Amaterdıru ve Homborg için yük 
ulacaktar. 

Ceodell Han. Blrlncl Kordon 
Tel. 2443 

Tbe Ellerman Llnes Ltd. 

"ROUMELİAN., vapuru 25 
lkincl kAnunda ti verpool •e 
Snaneea'dan gelip tahliyede 

bulunacaktır. 

" TRENTINO ,, vapuru 30 
ikinci ktıoundı1 Londra, Holl 

-.e Anvers'ten ~elip tahllytde 
bulunacak -.r. ayni zamanda 

IJoodra ve Rull içlo yük 

alacaktır. 

The General St~aw Navi· 

gatfon Co. Ltd. 
usTORK.,, vapuru limanı

mızda olup J ... ondra içio yok 

alacaktır. 

Dcotscbe Levante Linl" 
• 1ANGORA,, vapuru ay eo· 

onuda llamburg, Bremen ve 

Anvere'ten gelip tablfy~de hu· 
lonacaktır. 

Not Vurul tarlhl,,rl •e \'&· 

purlarıo lelmlerl dzerlnt: deni· 
~lkll.klerden mes'uliyet kabul 

~aumu. 0 HERMES,, vapuru 9 ~ubattan 14 ıuhpta kadar Am·ere, Ho 

tt:rdaın. Amsterdum Ye Hambu ' g limaaları fçln yük alıcatır. r 
Fotoğrafçılık '·GANYl\IEDES .. npuru 23 ,ubattan 28 l}uhata kadar Anven, 

Uotcrdım, Am•terdım ve Hambnrg içi o yfık. alacaktır. 

SVENSKA ORlENT L1N1EN 
11 BLALAND., motörü 28 lklnclkAouııda Hamburg, Copcohagen, 

Oaotzıg, Gdynla1 Goteburg, Oıılo ve İskandinavya limanla· 
n için yük alacaktır. 

11SMALAND., vapuru 8 şubatla Roterdam, Hamhurg, Copen· 
hageo, Dıntzig, t;dyoia, Goteborg, ve ısk.aodfnavya liman 

lan için · ynk alacaktır. 

SERViCE MAR1Tl~ ROUMAIN 

---··---
Makinelerinızi 

FiJimlcrinizi 
Camlarınızı 

Folof1raf küAıt, kort •e fotoğ· 
raf malzemenizi bizden alınız. Her 
çrfil amatör itleri kabul edilir •e 
en iyi ci111ten k!ğıt kullanılır. 

Atölyemizde 
Garbi Akdeniz için her onbeı gGode bir Montazım Se(er 
"PELES,, vapuru 15 ıubatta gelip 16 9ubatta Malta, Bar Milc11eaemizin çektigi fotol· 

raflar, kart poıtallar •e ağrandia
ıeloo, Marellya ve Cenova'ya hareket edecektir. manian t niyeden müıtı~ni gö· 

"ALBA JULYA , vapuru 12 marıta gelip 1:1 martta Maltı, r(\yoruz. 

Bareelon, &hreflya •e Cenovaya hareket edecektir. Ucuz, gflzel, zevkli, te• 
Yolcu ve yük kıbol eder. miz, çabuk, laze i~ ve 

Hamle: lı&nlardakl hareket tarihlerindeki değişikliklerden acente 
mes'uliyet kabul etmez. malzeme ile aj 

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil n TabHy" tlrketl Hamza Rftstem 
hlnaıı arkasanda Fratelll Sperco ıcentahğına müracaat edUmeıt Emirler Ça.,aaı 
rica olnnor. Telefon: 2004. . 2005 .) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

! 111'" Anliara Birası. ti 
~ ~ 
§2 1111 Si 

i Umduğumuzdan üstün Çıktı. i 
= = = .. = 
§ Ucuz - Temiz ve Sıhhi Bir Gıdadır. ~ = = ~ Milli Bir Fabrikanın Malısuliıdür .. ~ -- -
~ izmirde acentanıız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticaretha- ~ 
~ nenin siparişini kabul ediyoruz. Ankara ormuu çiftliği ıuildOr· ~ 
~ lOğüne müracaat. Fazla izahat. iznıiı·'de Ege palas ve Şehir gazi- ~ 
~ ııosu müsteciri 1'ürkmenoğlu 1\f urat Beyden alınabilir. _..ii 
.... ~ 11111il111111111111111111il111111111111111111!111111il11111il1111111111111111ili1il111il1111111111 il il il llllll il l l l l lll il lll l l l l il l il il lllllllllll il~ 

Ôksfirenler! Mut· 
laka (Okamentol) 
Ôksnrnk Şekerle-

• • .. 
= rioi TecrQhe Edi- ,_... 

niz ... 

~ 
~ 

ve Porjen Şahapın 
En Oeınn Bir Mfts· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. >QJ) 

~ 
Ku ~·vctl i Mds bil ~ 
lstiyenler Sıhhat ,_. 
SO.rgOn Haplarını QJ) 
Arasınlar. ~ 

Marut' Eczaneler· cıı= 
d~n Arayı01z. 00 

~ ................. ~ 
V. N. 

VV. F. H. Van 
Oer Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlN1E 

"DELOS,, vapuru halen li

manımızda olup 24 ıon kln•· 
na kadar Aanrt, Roterdam, 
Haaıborg ve Bremen tçtn yftk 

alacaktır. 

0 HAGEN,, npuru 3 ıobatta 
bekleniyor, 6 ıobata kadu 
An ven, Roterdam, Hamborg 

n Bremen için yak alıcakhr. 
0 AQUILA,, vapuru An•en 

n Hamborgtan yGk çıkarmak 
üzere 16 ıobaua bekleniyor. 

0 ULM,, nporu 15 ıabatta 
bekleniyor, 20 ıobıta kıtdar 

Aoven, Roterdam, Bamburg 

n Br11men l~ln yGk alacaktır. 

ARMEMENT 8. SCHULDT 

HAMBURG 

"NORIURG,, •apara 2~ ıoa 

kAnunda bekleniyor, Bamborg 

•e Anvere'ten yok çıkarıp 
Roterdam n Bamburg için 
yftk alacaktır. 

JOBNSTON LINE LTD. 
" KENMORE ,, npuru 29 

ıon Ununda beklr.ulyor, Lf · 
nrpul ve A u•erttf'O yük çaka· 
rıp Burga1. varoa Te Kös1e11ce 

için yok at11caktır. 

THE EKSPORT STEAMSH iP 

CORPORATaON 

" EK5ELS10li " nporu 10 
ıubıta doğru bekleniyor, Nn
york için yftk ılıcaktır. 

11EKSMINSTER., npuru 18 
Aylık elektirik ıubata doğru bekleniyor, Nn

york için yok alıc.ktır. 
~ıa~ra tınız mi. SOCIETE COMMERCIALE BUL· 
---------ıııiımm-·• GARE DE NAVİGATlON 

içi gazli A v APUER - v ARNA 

IAmhalarını kullanınız 

Bu marka az 8arf iyat, hol' ışık, 
ve uzun ömilrlfldOr. 

1\1ehmet Tevfik 
Hth·n k Elektirik, Telefon vt! . ~ 

l\lalzcweleri depoıu. 

Petlemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

"TZAR FERD1NAND., n 
poru 26 ıoo kAouoda bekle· 
nlyor, Portealttea hımule çt· 

kırdıktan ıonra Borgaı, Var;,a 

'e K.öet~nce için yflk alacaktır· 

N. B. - Gellı tarlblerl n 
Tapar tarihlerinde ıcentemla 

hiçbir mee9 ultyet kabal etmez. 
Tr.le!ou No. 2007 . 200S 

Taze, Temiz 
ve Ucuz Ilftç 

BAŞDURAK.'ta 

fla m di N O"Zhet 
Sıhhat Eczaneıinde 

B•lunur. 

lzmir liman işleri umum müdür· 
lüğünden: 

Birinci kordonun konak öoftnden pa11port vapur lıkeleeloe 

doğru oo beşbın metro morıbbaalak yerinin Bandırma parke 
taıı Ue döıeomeBI işinin kapah zarf ile ekBUmeıhıe hiç kimse 

bteldi çıkmamıt n ikinci kinanon on ikinci g6alnde biten 

~k11Htme mdddeti oubatm on lldocl eah gündne değin bir •1 
mftddetle uzatılmaıur. 

Şartnameler letanbolda liman leleri umum müdftrUl~dndeo 'e 
lsmlrde idaremizden fnlyenlere paraaız nrlllr nya bildirdikleri 

ıdreelerloe gönderilir. 

Eksiltme karan tubatrn on ikinci gfinü Hat on altada birinci 
kordondaki idare merkezimizde ke11tlrlleceğlnden tetekll olanların 

kapalı zarfları bnodın bir Hat önce umum mtıdftrlGk encOme· 

nio• vermlı buluomııları g•rektlr. 
Du f'ketltmeye girebilmek fçfo muvakkat teminat akçeıl dört 

bin liradır. Bu paraom nakit veya her vakit t•hslli mftmkOa 

bir banka mektubu olarak idaremize verilir. 

Bu foe giriş~cekler blr ~irkt.t \'eya mQnıeeell iseler idare mer· 
kederinin holundo~u yerin ruabkemeııhıden veya ticaret odasın· 

dan şirketin bugün cılaşmakta olduğunu gOaterfr bir veılka ile 
ılrketln noterden taBdlktl ehkillerlnl de t~klif mektnhona llt~ik 

olarak btrllkte vnıuelert şıtrttır. 173 18. 25 8 

.,================================= 
Yerli Bıçak Ve Hassas Terazi 

imalathanesi 

Hüseyin Usta 
--···....__....__ 

Uernevi bıçak ve el terazileri toplan ve perak.eıı· 
de sipariş kabul olunur. Terzi maka8ları, ziraate 
ait hernevi all\t imal olunur .. 

IZMJR Kantarcıl.r çarflt• No. 39 

Alameti Farika Horozdur .. 

Bergama Cnmhuriyet M. Umumi
liğinden: 

26221 lira 69 kurut bedftli ketlf il b•ıgama'da yapılacak ola11 

ceueTI faf8ata lO·l.935 tarlbfnden htbarea bir ay mlddetle 

'H kapıla zarf uıullle mOnab11ya kon111u9tur. 

MOnıkaaa 10.2.935 tarihine mlaadlf puar gına aaat u. d• 
lterıama C. M. umumilt~t idıreılnde yapalacaktar. Tallplcrlr' 
tekilf lerJae cart eeoeye mahıuı Tfc.ret od111 'H feaat ehliyet 

•Mikaları n yGzcle 7 buçuk nlıbetlnde munkkat teminata• 
•naey• yıımlchAını dair makbaz ıeya banka kefalet mekıubu 

il• bhHkte ayal gfta n ıaatten e•el komlıyon rlyıeetine nr· 
melerl lazımdır. Taliplerin bu huıuıtald oartname n nrakı 

keıflyeyl bet lira mukabilinde bergama oQmbarlyet M. Umumi· 

uıtnden alabilirler tafılllt almak lıtlyenlerla bergama C. M. 
amumlllklerine mftracaatları ilin olunur. 10 15 20 25 60 

Kışlada Mfls. Mev. satın alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar 

tamir Kııla Mcıetıhkem mevki ııtın almı komlıyonoadan: 
İzmir Met. mT.nyu ihtiyacı için 116 ton yunuı marka ıGper 

çfmentoıu açık ekliltme auretlle ııatın alınacaktır. İhale· 
11\ 2.' ıubıt. 9:35 comaıteıi gOnG eaat onbeıtedir. Muhammen 
bedelt 4170 liradır. Bt:hr.r too ç1mr.ntonun tıhmfn edilen bedeli 

olozahı liradır. Teminatı muvakkıte ıkçul Oçyftz ooüç buçuk 

liradır. Talipler tartnamtıioi bergün kıılıda Met. mv. 111tın 

alma k<Huiıyonuııd• gfür.hHhl<:r. fıkklller 2490 ıayılı arttırma 
•e ebiltme kaoununun ildnri mııdde~lodt: y1ıalı ••~ikdaıl1t hir· 
ilkte ihale günü kıılada .Mst . an. HtıD ılma komiayoouıut mO· 

racaatları . 10 21 2;) :n 146 

lht. Mv. ıı. al. ko. nnndao: 

36 kilometre tek: hatlı kortun ıOplil ka"lo: Beher metresinin 
tıbmln edll .. n f latl: Kr. 

10 
800 : adet irtibat kutuau: Beb11r adedinin tahmin edilen f latl Kr. 

30 
Mohımmen bedeli 

Lr. Kr. 

3740 

Teminatı mu.akkate akçeıi 
I ... r. 
281 

Mıt. M,. ihtiyacı IQin yukaradı clnı n mlktarüırı y11alı liri 
kalem telefon malzememi açık ebfltme 11uretlle &atın ahnıcaktır. 

İbaleel 1 l.ıubat935 pazarteal gftntı 11at 15 de Kıılıdı Mıt. l\h. 
11. al· ko. da yapılacaktır. Şartuameılnl her gGn komlıyonda 

görebilirler. Mcınaka1aya fttlrak edecekler 2490 ıayıh artırma 
n ekeUtme kanonunun ikinci ve GçQncO mıddeeioe göre THI· 

kal1rHe birlikte ihale saatinden evel Kıılada Mıt. )h. ea. al. 

ko. na mGracaatları. 25 30 4 8 

Torkiye iş Bankası lzmir Şube
siııden: 

3825 ıayıh .,e 3 l. t O. 93i gflolemeçll beyanname muhteviyatı 

"f1• için gCimrftk ldareılnden aldığımız 240 1'Grk llraııoı nahk 

3-100 1ayıh 31.10 91' gftnlemeçll ayniyat makbuzunu &iyaa uğ· 

raUıAımıadeo yeaiıjni ılaca~ımıı için eıkhlnfn bGkmtl kalma• 

dıfı ilin ohıpur. 261 

.. .. 


