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No. 60109 

PAZAR 
6 

lmılr'de bergft.n l&beblan ~ alyual .-tedir. Telefon: 2776 

Zelzelenin Merkezi 
Istanbul Olduğu Anlaşıldı. Yan· 
gın Kuleleri Tahliye Olundu. 

~Telefon irlietinde Neler 
ı ncı= 

Inkılab Dersleri: Bay~Li';;f'iıalya Kralı Tara
fından l{abul Edildi .. 

Sar' da 
Rerşey lnkılilh Tarihi 

-Habeşistan 'ın N olasının Aradaki Gö .. 
rüşmeyi Kızıştırması Muhtemeldir •. 

Yasak Edildi .. .. ·-
Sarrebruck, 5 (A.A) - Sar 

hGkftmet komlayonu lndhabat 
devresi f çln ılddetll ıeClhlrler 

almıştır. Ban& siyai bile olmı· 
yan umumi ve boeod bCltCln 
toplantılar yasık edllmiıtlr. Ya· 
hnız tiyatro temalllerl ve elne· 
mıdır mflateınıdır. Bu yasak 
10 son k&nun reylam neticesi· 
nln reamen neşri tarihine ka· 
dar denoı edecektir. 12 ıon 
Ununda• 15 son kıiounı kad1r 
kGtillO lçkUer y~aktır. Yalaız 

yemek e1n11ıadı içilecek şarap 
n bira ntııı yıaak edilme• 

mletlr. 

Muallim Bay Mitat'ın 
Konferansını Yazıyoruz. 

lstaobul, 5 (Bososi) - Fran· 
la Oıı Bakanı Bay Laval, Ro 
mı'ya vıisıl olma~ ve istasyonda 

İtalya baıbıkanı Sinyor Muıısolfoi 
tarafından karşılanmıştır. 

Bey J.,nal, öğle üzeri İtalya 
kralı Viktor Emaooel tarafından 
kıbol olaamulJ ve yarım aaat 
kadar kralla konuştuktan soara 
Veaeçya sarayını giderek. ltılya 
hııbıkaDı Sinyor Mu111olfnl Ue 
uıon maddet görtışmöş, müte· 
ıldbeo de Dış Bakanlığında 

Sinyor Sthlçle konuşmoetor. 
Bay Lınl, İtalya gazeteci· 

lerloe beyanatta bulunarak de· 
mittir ki : 

- İki memleket ıra81odıkl 
menafi mOıtorektlr. Btıı:, yıh· 

nıı kendi ımenfeatlerlmls için 

degll, acun ıulhunu kunetlen· 
dlrmek lçin de çalıııyoroz. 

İtalya gasetelerl, Bay Lanlın 
Roma'ya gellıl etrafında uıon 
aıakıleler yumaktadır. 

Roma, ' (A.A) - Bay Li· 

val'ln TOten ve Cenova ietae· ı Kıfarelll lle bCltflo halyıa 
yonl1rından geçmesi bftyak bcılulmet memurlara, çok kıla· 

Ray Lııval, Baı 1'evf ik Riitlü Araııla Bay Titoleıko ara11nda 

sempati te11hOrlerlne 
tetkll etmletlr. 

veılle bılık bir halk kQlleıl tarafaa. 

FraDllZ Dıt lılerl bakını 
Torlno'dı Romı'du gelmlı 
olan Daçea'in mQme111ll Dal 

- Seııu S dacfl ablfede -. 

ANADOLU 
Sayın okurL.rıom bay· 

ramını kodular ve ken· 
dilerine saatletler diler. 

• • • 
Gazetemiz, diğer arka· 

datları gibi, pazartesi ve 
salı gOnleri çıkmıya· 

caktır. 

Yugoslav Kabinesi Mecliste 

Cuma Günü lzmir'de De 
Kuvvetli Zelzele Duyuldu 

Bay Y evtic;'in Beyanna
mesi Çok Alkışlandı. 

Istanhul Rasathanesi ise 6 Zelzele 
Kaydedildiğini Bildirmektedir. 

------ı-
Cumı gflnfl pbrlmlsde flç 

defa melse le olmaıtor. Banlar· 
dan lklal ıflreldl ve blrlıl de 
ılddedlce olmuttor. 

Hiçbir b111r ve nClfoeca ••· 
ylıt olmımıttır. 

lıtınbal, '· (A.A) - Bagtlıa 
t.ııabol'dı muhtelif 111tlerde 

- Sona 8 ın• •hl~de -

lnkılıib konferanslarını hal· 
.. e,Jnde devam edilmektedir. 
(İnkılab tırlbl) menolo Qçllncil 

konferans comı gcına e11t on· 

Bay Muallim Mıut 

beıte b41yak bir kalabalık önün· 
de liıe mualflml 817 MI tıt ıı · 
rafından. verllmlıtlr. ' 

Bılke•I 11lono konferanıı 
dtaleme~e gelenlerle dolmuıta. 
Uloı 11111ndı Vıll Gener1l Ki· 
ıım Dlrtk •e C. H. F. vlltyet 
bııkanı Yosıa& nylnı Bay 
Avni DoRan ile birçok dok· 
torlar, muallimler u talebeler 
vardı. 

S.ıt onbeıte koaferıaıı vere· 
cek olaa muallim Bay Mltet 

ılkıflar uıııncla klrıilye çık· 
mıı H: 

- Bayanlar, Baylar! · 
Diye söze bıılımıı, ilk: ılSJÜ• 

yece~l birkaç s6z0n ayakta ala· 
lenmeıfnl iatemlıtlr. BanDJ! 
Qzerlne aalonda bulunanlar ayı· 
ğı kalkmıı ve e6zen ıo 116ılerl 
söylemiştir. 

- İokılıib t1rlhlne girer· 
keD önce bClyök ulaıamaza, 

b6y0.k ırkımııı aaygılllrla anı· 

lım. İnkılAb tarihi hu ırkın 
binlerce yıllık tarllalaln, ıartble 

bqlar tarihinin ea ıon ve par. 
lak yapraklandır· 

Hu yıprakl111 o tarikten n 
o yüce ohıataa kunetbıl, ctk'-e· 
tini H lmıncını aı.a bir TArk 
çocuğu etrafında bir nlırhl 

ztlaıre •fl blr unutulma& ne· 
ıUle hera_bu y11dı. Bu bıyık 
milletin btly ük çocatu Ws 

göky.ıyJA Tlrk'lerlaln ltusGa 
d~Clntlr bqı, ltltlr kalaAı ıly· 
ler dili, haker kola, temis 
ytlreA'dir, gör:lr gklldlr9 Rh· 

""~.ur. 
Bay Mlta&'ın •• ......... 

eoara berkfl1 yerine otm•at 

Ye 16&en konfeıunu f6Jle 
duam etmlıür: 
ArbdıMıam; ıcaaan Uk 

medeni devletlal aluampa 

- Sonu 6 anca 1aldfeM -

Bay Avni Doğan 

Kabine, Kral Aleksandr'ın Gittiği 
Siyasal Yolu Godecektir. 

Belgrad, 4 (A.A) - Baıbı· 
kın ve dıprı lolerl bakını Bay 

dan Bay Y evtlç, bGkdmetiİI 
devlet ldareainl tenılk edeceği· 
ni töylemfttlr. 

Birinci ıelsele 111t 17 de, 
lkinclıi 18,29, Gçtlncft zelıele 

gece yınaıadıa ıoara 1111t 1,30 
dı olmoıtur. Bu IODODCUIU 

fttekUerden daha ılddetH idi. 

C. H. F. Batkına H Yospt 
Saylnı Bay Avni Dogan 
ba 11bıh Dikiliye glclecek n 
lkl gtla orada kalacaktır. 

i~IDir'de··ök.SiiZ··ve-FakI;·ço: 

Bay Ye•tiç 

Yntlç meb'u81o mecll&lnde 
hilk6metln beyaanamealnl oku· 
muıtur. lfJo beyannamede hft· 
k~methı mfUeveffa krel Alek· 
•nthıa Yugoılnyı'ya dany•cla 
bilytlk lrlT nüfua n mevki te· 
111ln eden one emin dottlar 
ka11odırao, ıly11aaını devam 
"dece~I ve konııalarından ayal 
dftrGıılogn, lbtt11 lıtlyeeeıi, 

beyan elaemıkııdar. 
8aadına ıoan clalallf .., .... 

Mali bakımdan bGdcenln Zelzeleala QçG de ıarktın 

Sonu 6 ••c• uhlfede - garbı idi. 

Habeşislan Diyor Ki 

Italya, Durmadan Askeri 
Harekat Yapıyor! 

Bir Taarruz Da Yapılmış. Ital fa 
ise inkar Etmektedir. 

Cenene, 4 (A.A) - Habe· 
,ietan hnkAmetlnio notaıını ce· 
np nren İtıJyın btll~Cımeti 
diyor ki: 

1 - ltalyın konetleıi Ra
beılstan topraklarında kıt'iyyen 

ileri ghm!t değildir. 
2 - Afdoab, Vırdıiein mtll· 

bakatındandır. Orada 1talyen 
tıyyuelerlalo oçmHına Babet 
kıtutıaın VelHl -.• Vırdourl 
yakınlınndı toplanmıt olmaları 
eebeblyet vermlttlr. 

Ba nntayı my SHlı lmı•I•· 
••ftar. İtal7a'aıa nrmlt eldato 
lıa DO..... IOllH JIDethtn 

- Sonu 6 Jneı aahilede -

r 
Halkevinde 
Konferans var. 

Balkevimizia tertib ettiği 
fnkılib ko.l&feraoalınnı yarın 

dı devam edilecek n Uk 
tcdrlHt mtıfettlıleriaden Bay 
1.me.t Fırksmı110 alil umde· 
ıiadeo "İnkıl&b~ uıııaı izah 
edeaektl. Arayı bayram gir· 
dlgl l~lo konferanı, öatlmClz· 

deki coaaı •f14Dd 111t onbeıe 
kalmııtır. , -

cuklar Sevindirildiler .. 

Tnton f~çiler Birliğinin Sevindirdiği 
1zmfr'deki hayır cemiyetleri, gelen yardımları yaptılar. İlk 

bıyrım mftn11ebettle, fakir ve melı:teblerdeld hfmıye heyet· 
kfmıetlı çocaklıra eHerfnden lerl de birçok çocugu ınladirdt, 

Yavrular .. 
C. H. F. himayealode bolu· 

nın TilUlncGler birliği de, yftz· 
- Soau 6 ıacı 11hlfede --



1 Aw&ootuı 
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Soyadlarını Kütüğe Yaz··(T e oy~ a ~ . o D y Vr u ım 'ô a · ~o) Günftn ı .. 
• KftçOk Haberleri 1 

dıran Vat~~~-aşlarımız. Acaba Neler B~lgnd_u~. . G. Kazım özalRı~\11c=.=0=.F=.=v=il=ay=e=t====-
Dün arefe olması yQzQnden 

nflfua müdftrlftğllne eoyadlarını 
kdtfiğe yazdırmak için müra· 
caat eden hemen hemen yok 
gibi bir ıeydl. Bayan ve Bay· 
lardao ıoyadlarını kütOğe yaz· 

dırmıt olanların adlarını bog1ln 
de yaamakta devam edlyorus: 

B 
lthalAt gdmrftğft :ambar me· 

muıo Ahmed Fevzi hatgnt, İh· 

racat gilmrüğilnde hamal Yusuf 
beykoz, HacıhOseyinler lstasyo· 
nunda Mazhar kutay, Karııya· 
ka'da Donanmacı · mahalleılnde 
RayegAo sokağında 23 numara· 
Mustafa buzoğlu, Boca Orta· 
mekteb madara Ahmed Cevdet 
bilsay, Hacımahmud mahalle· 
ılnde Şamh sokağında Hasan 
Fehmi bena;il, Kartıyaka Kemal· 
pap caddesinde 104 numarada 

Hamdi bdytık taışğın, Mıııtahkem 
me•kl kumandanlığında mftl4· 
•im Alım boray. 

c 
ÜçftncQ lııtlntak katibi KA· 

mil canatan, Üçdnc6 iıtlntak 
k4tlbl Nuri canatan, İt bankaeı 
memurlanndao , Ahmed Refik 
cbele.k, Emruı sariye hastane· 
ılııde terzi Leman cotgon gtın, 
Oımanlye mıhalleılnde IMolla· 
ahmed ıokağında 17 numarada 
Hakkı candane,:Karantina mn· 
hacirfn Ma. 78 numarada Hakkı 
ceng, İklod kordon Erdoğan 
ıobğında 171 numarada Cemil 
Ruhi coıgan er, Ballıkuyo Ha· 
cıali efendi caddeılnde 1 O DD· 

marada Ahmed cınbolat, Em· 
lik bankaıu memurlarından 
Hamdi çiler, Kemerahı 21 Dil· 

maradı Behçet çatalkıyı, H.B. 
memurlarından Mustafa kak:. 
çetin, Faik çokal, Belediyede 
32 numaralı memur StUeymın 
çalık, Hım Rlfat paıa cadde· 
ılnde 45 numarada Bftseyln 
çam, Hallmağa çarıısında 52 
numarada İsmail Vedıd çelkl, 
gardiyan Bekir çetlubaş, Karoı· 
yakı'da Faruk çullu, polis 87 

:Yakub oırım, polis 108 Hakki 
çelen, Belediye M. 64 numa· 

rılı Bıean çaktır, gardiyan 
Fehmi çevlkel, D. D. birinci 
euhe ıefi M. Şadi çakaloz, 
Riiınrak muhafıza motörftnde 
maklalat Vahab ç•lay. 

D 
Dolaplıkuyn 'da 76 numarada 

M ehmed doruk, Basmahane 
maliye ıobeslnde M. Eınln 
doğaner, İklçeışmellk küçt\k 
eamgl>z sokağında Kenan doğan· 
er, polis 1 numaralı Zfya diz· 
men, Aydın demiryollara cer 

reis muavini İsmail Sadeddin, 
demlrağ, gümrük komnsyonc:usu 
Osman Nıırl durakçay, K.arıı· 
yıt'A'da posta mdvezzU Ahmed 
doğru Ulrkmen, HalllrJfat pa'8 
caddeıinde 258 numarada Sü· 
leyman ve kardeşi Hayreddin 
demlrkıya, Ziraat bank111 vez. 

nedan AH Rıza dayan, gftmrilk 
muhafaza M. 2093 Hoseyln 
dilek, Göztepe'de Etrefpıoa ıo· 
kılında 12 numındı avukat 
Ahmed RıH duyar, Basmahane 
lıtuyon memurlarından B. 
Fehmi dlrfbn, D. D. 7 Ah· 
med Arif dikçlr, Em14k ban· 
kası ıeflerinden Said dural, 
lahharlar ldareılnde Cafer oğla 
Baotm derin, Mohaeebel hnao· 
ılye kıUJbi Cemil daruarı, güm· 
rftk muayene memuru Cevdet 
demlralıo. 

E 
........ 

D. D. ında memur NlyHI 

Eralıcı, İohlııırlar Uitfin fabrl
kuıuda Mustafa Mehmed erydı, 
polis 8 aumaralı Cemal ergG· 
len, Falkpata'da Karakıpı cad· 
desinde Ali oğla Niyasl berl@cl 
Karııyaka belediye ıubeılnde 

saudıkemlnl Hilmi ergilz, 
lev1111ım mGddtCl Tevfik eraln, 
Balcılar'da 187 numarada kun· 
duracı Mebmed erdfcan, Devlet 
demlryollannda depo memuru 
Fuad erglnman, Mohaaebel hu
soelye stlvarl tahlUdarı Ömer 
Fikri erturau, Tilkillk caddesin· 
de 292 numarada Muzaffer 
ergfnarkın, Karşıyaka'da Seli· 
miye cıddeelnde 11 nummrada 
Vı&flye kök.kıyı, Kırııyıka'da 

Yewf şçlpıea ıokağında 42 nn· 
ıııaradı Zellhı gtUsen, Burna· 
va'da Yavuz sokağında 14 na· 
mıradı Veysel gnınpek, Mem· 
Jeket h11taneeinde M. Mahmud 
gllftnc, Denlzyolları Acentası 

Me. Rifat günerl, San'ıt mek· 
tebl moalllmlerlnden Hayati ve 
babaeı Mahmud glSrkey Moal· 
Um Saim g6kdeniz, Namık Ke. 
mıl ıokağında 31 numarada 
Nusret genlik, Belediye ayar 
memun Mes'od n ılileıl efradı 

gGreldn, Ağırceza bıtktllb mu· 
avlııl İbrahim Hakkı g1llnar, 
Gedik oğlu Muzaffer ve ailesi 
gedik, Burnavı'da bando mu· 
ılHmt Hftsnfl gdçer. 

H 
Karııyaka belediye memuru 

Ahmed hepıen, belediye tın· 

zifat kontrolu Mehmed haııırcı, 
poJls 92 Hikmet hoşgO.ıı, Mlrall 
mahallesinde 64 numarada hl· 
ıeyln hergfll, beltdlye kantar
cılarından Şdkr-cı baskan, Yuıof 
ve Ailesi haraççı, poUs 81 Sey· 
feddln helAgtı, 111bık jandarma 
K. ~url hdnler, İkinci SOley· 
maniye Mısırlı caddesi 30 nu· 
mırada Enver: hiigdl, btnba~ 

Betlr hıopaiat, gilmrdk alay 
ambar memuru B. Cahid ha.zar. 
bun, Kartıyaka maliye ıubeıln· 
de veznedar Abdullah hankay, 
tamatalık'tı M. Esad hunUlrk, 
belediye kıntarcılarandan Meh· 
med hasbek, D. D. kaleminde 

yazı lılerl mftdftrfl Moıtafa 

hendel, Aziziye mahılleslnde 

havlucu aokağmda 17 numara· 
da Haaın hıtıru, Damlacık Dere 
eobğında 9 numarada hüıeyln 

hürüz, Selvillmesçlt 160 nnma· 
rada H. hOsnft boke, btledf ye 
tahsildarı Edib hfln Er. 

1 
İnhlııarlar veznedarı Moıtafa 

Nuri Iıık, Solhceza zabıt k4tlbl 

Naci Ilgar, K.areıyaka'da SalJh. 
paşa caddesinde 107 numarada 

Zt'lhdd lı:ıl ıoyıdlarını almıı· 

lardır. 

§ - Ôdemlı tayyare cemiyeti 
muhaııehecisl Bay Ahmed CelAl 

ile kardeışlerl Bay Bezml ve 
Bayan Mfitf ika soyadı olarak 
(Tnrftn) ılmıılardır. 

lstanbul Telef onŞirketin- Teşekkürü Kongresi.. 
İetaubul 4 (A.A) - Ku· C. B. F. vll4yet .kongreıılnlo 

d T ık • k t y H t roltay Başkıımmız General önümüzdeki çarşamba gilnü e e J a 3 pan eye ' KAzım Özalp yılhıtt dolayıslle toplanacağını yazmıttık. Fırka 
her taraf tan mektubla n tel vUAyet idare heyeti dftu eon F eciN eticelerle Karşılaştı yazıslle aldığı tebriklere te· toplantıaıoı yaparak kouıre 
şekküre Anadolu Ajansını bıztrhklarım ikmal etmiştir. 

,__~~~~~~ ...... ~~~~~~~ 
İstanbul, 5 (Buauei) - İstanbul Telefon ılrkctlnl · teftiş eden 

heyet, feci neticeler çıkarmııtır. 
Meydana çıkarılan bu işleri, Bayındırlık Bakınlıtının gmzete· 

lerle UAn etmeıl muhtemeldir. 

Iran - Irak Hudud ihtilafı -

memur bnyurmoılardır. 

Saylav 
Seçim işi Başlıyor 

Ankara, 5 ( Buauet) - İç6fl 

Akvam Cemiyetine G • İtler Bıkınbğı, bayram tırte· } l• sinden itibaren yoklamasını hl· 
tiren vlliyetlerln saylav seçim 

k 1 . ~ ·· ı b ldula itine baılamalırını tebllg et· me Çlll .tOrmu U r miıtır. 
~~~~-.... ı~~~~- Gttmrttklerde 

Yeni Teşkilat .. 

G. Fahreddin ve 
Bay Fikri (Altay) 

Ordu müfeulııl hlrJncl ferik 
G~neral Fahreddin ile kardeşi 

Bay Fikri (Altay) soyadını al· 
mıılardu. 

Booa dair don Ankıra'dıa 

ndfua m0.d0rl6ğilne bir tel ya· 

z11ı gelmtı ve soyadı nQfaı 

k6Ulğ0.oe yazılmıştır. 

Belediye Encftmeni 
Belediye daimi encümeni 

dün lSğleden sonra belediyede 
toplanmış, biriken işler hak· 

İatanbul, 5 (Buausi) - Şehrimizde bulunan İran hariciye 
veziri Khımi Han ile Irak hariciye nazırı Nuri Paıı, yaptıkları 
bir mi.ilAkatta, hudud lhtUAfı ltlnl akvam cemiyetine teklif et· 
mek 6zere bir formGl bulmoıılatdır. Ankara, 5 (Hususi) - Gilm· kında kararlar vermiştir. 

rük ve lohlaarlar Vektletlnlo A vnkatl&rın Gezintisi •• 

A d'J y M •• yeni teşkllAtı, Amerlka'dan ge· rnavu . ar onana U• tlrllen mdtahaS8181D raporndai· 
reılnde hazırlanmak.tadır. 

badele Teklif Ediyorlar •. Ankara 

Aksi Takdirde : Aradaki Anlaşama-
mazlık Sttrob G!decekmiş .. 

İatanbol, 5 (Hususi) - Ar· 
navutluk hdk.dmetlnln nıelrl 

el kirı olan (Besa) gazetesi, Elen 
hetktımetiolo, Arnavutluk'taki 
Elen akalllyetlerlnin tazyik gör· 
d6klerinden bahisle uluslar der· 
neğlne mO.rac11t etmesi mea'e· 
lesinden olddetll makaleler ya· 
zarak Elen hükumetine hGcum 

' 

etmektedJr. (Besa), yazdığı son 

makalede TGrklye ile Yonanfe· 

tan arasında olduğu gibi Arna· 

vutlok'la da mO.badeleye glrltll· 

meslot ve aksi takdirde Ud 

m6mleket arasındaki akaIIf yetler 

mdnazaalarının dalma devam 

edip gideceğini ileri stırftyor. 

Yeni Yıl Münasehetile 

Atatürk'Je Mazarik Ara· 
sın da Telgraflar Çekildi 

~~~~~~~~---ı~~~~~~~~ 

Ankara, 5 (A.A) - Yeni vakya'nın saadeti hakkın· 
ıene mtlnasebetlle Relslcilmhur deki temennilerimi kabul bu· 
Atatdrk ile Çekoılovak relılcüm· yormanızı rica ederim. 
huro Mızarlk arasında aıa· Türkiye Releicümhoru 
ğıdakf telyazıları teati olun· Kemal Atatürk 
muıştuı: İstanbul, 5 ( Bnsuıi ) -

Tdrklye releicftmburu Kemal Fransız hariciye nazırı Bay 
Atalfirk'e Lanl bo 11bıh İtalyan bat· 

Ankara bakanı Bay Mossollnl ile iki 
Yeni sene Tilrklye'nln refahı saat kadar glSrftşmOıştür· 

ve reisinin saadeti hakkındaki B • il .C d 
eımlmi temennilerimi zatıdev· ır aıta a 

ı 

Jetlerine arzetmek için gazel .. 

bir ıırs•t oımuııtur. Tutulan 
Çekoalov~~z:;::etımhurn Kaçakçılar•• 

Çekoslonkya relııfc:ftmborıı 

M. Mazarlk'e 

Yeni sene müoısebetlle gön· 
dermit olduğunuz telgrafnameyl 
bftyük bir zevk ile aldım. En 
hararetli tetekkdrlerlmle bir· 
ilkte phst eaadetlnlzle Çekoslo· 

Ankara, 5 (A.A) - Geçen 
bir hafta içerisinde muhafaza 
teşldlAta tarafındın ikisi öUi ve 
ikisi yaralı 32 kaçıkçı ile hl· 
rlııl yaralı 13 kaçıkçı hayvanı 
yakılanmıe ve 444 kilo gümrak 
kaçaAı 365 kUo inhisar kaçağı 
9016 defter elgara kAğıdı 24 

• • • 
Onıversıtesı. 

Ankara, 5 (Bosuıi) - An· 
kara fmlverıltesl projeııl hazf · 
rana kadar hazırlanacaktır. 

Koltor Bakanı 
İstanbul, 5 (Hususi) -

Kültftr Bakanı Bay Zeynel· 
Abidin, yakında şehrimize gele· 
cektlr. 

C.H.F. Kongreleri 
Muğla, 4 (A.A) - C. H. F. 

VllAyet kongresi için kazalar· 
dan gelen murahhaslar bugftn 
yerlerine dönmütlerdlr. 

C. H. F. Kongreleri. 
Burdur, 4 (A.A) - Dünden· 

beri Cümhnrlyet halk fırkası 

\lllAyet kongreeiue devam edil· 
mektedir. 

Varol~un. 
Burdnr, 4ı (A.A) - Samsun 

bıro reisi avukat Bay HıUI 

tarafından Burdur'un fakir ço. 
culdarına sarfedllmek 
y6zellt lira verllqıfıştlr. 

üzere 

Tokad'da Yol ve 
Köprü Faaliyeti 
iyi Neticeler Vermiştir 

Tokad, 4 (A.A) - Kış bas· 
urmıe, vll4yet yollara üzerin· 

deki itler tatil edilmlıştlr. 934 
malt senesinin ilk •ltı aynıda 

33 kilometre 308 metre yeni· 
den ıoee yapılmıtbr. Bu me· 

yanda 640 metrelik Niksar 
köpriisft, 90 metrelik Ztdl köp· 

rib6, 94 parça kl>yft Erbes 
merkezine bağlanmım dolayı · 

elle ökooomlk bakımdan büyük 
faldeler temin etmlttir. 

Tetrk Avukatlar blrlfğlnln te· 
elsi yıldöntımft mdnuebetUe 

don akoam blrUk tarafından 
lzmlrpalas salonlarında elli kltlUk 

bir ziyafet verllm.İljtlr. 

Adliyede Tayinler. 
1750 kuroı maıoh Seferlhiıar 

mahkemesi baık4tiblfğlne Ağır· 
ceza zabıt k4tlbi Bay Sıdkı, 

onun yerine ayni mahkeme 

k&tlblerlnden Bay Has yln 
Bft.anfl, 1400 korotlnk zabıt 

kAtlbliğloe Mdddelumumlllk kA· 

tlblerioden Bay Sallh de ter
fian tayin edllmlelerdfr. 

Biralık Arpa 
Brftksel'de bir f lrma müracat 

etmiş, bllhasııa biralık arpa ve 
yağlı tohumlar üzerine ticaret 

yapmak lıtemektedlr. Tdrk.oflı; 
alAkadar ihracatçıların adresle· 

rlni gl>ndermlştlr. 

Tokat'ta 
Yeni Bir Eser Kuruldu 

Tokat, 4 (A.A) - Valimi· 
zln bizzat ıl4ka ve uğratması 

eayeunde Cömhurlyet meyda· 
nında yapılın büyük genel kil· 
tiiphane, Halkevl ve C. H. F. 
binasının loışaatı ikmal edll-

mittfr. Yakında zengin bir 
programla aç1hı resmi yapıla· 
cnk olan bu modern binanın 

en bdytik odası ve üç bftyflk 
salonu ve bir htiyftk taraçası 

nrdır. 

Bina otnzdört blo liraya mal 
olmuştur. Bu yekun içinde 
son .elstem kalorifer tesis11tı da 

dahildir. 

Kcıtahya, 5 (A.A) - Dön 
biri onaltı kırklkld• ikincisi 
onsekiz otuzyedldtı cenubdın 

olmale doğru lki hareketiırz 
olmuş blrinclıl iki ikincisi bet 
saniye sürmfişUlr. 

Tayyare kAtibl Ahmed Nuri K A i H 
de (Baydar) ıoyadını almıt ve azım an 

mecidiye ve 2661 maden! kuıoı 
ele geçlrllmf~tir. 

Bu lelerden l bııka 34: adet 
beton arsa ve kirglr k6prft 

Bay Rahmi Bala-

_n_ü_fue_k_aı_a_ğrm ..... e _Y __ az_c1ır_m_•_ıı_ır_. _ Cenevre 'ye Gitti. 
Yeni Arkadaş 
Ankara, 4 (A.A) - Üç yıl· 

dıoberl ıehrlmlzde her perıembe 

çıkmakta olan (Ankara haftaaı) 
gazetesi dönkft ııayısı lle Çın· 

kıya adı ahında ve bQyilk: kı· 

tada lntlışar etmlye baolımııtır. 

Gazete, yakında ıkoam gazetesi 
olarak hergtın ç1kacapm bil
dirmektedir. 

İstanbul, 4 ( A.A ) - İran 
Dıı işleri Bakanı Khımi Han 
Milletler cemlyt'ltl toplantısında 
bulunmak dzere bu akeam saat 
9,20 de hareket eden ekırpreıle 
Ceaevre'ye gltmfetlr. 

K Azımf Han istasyonda vali ve 
belediye relal Mııhlddln ÜııtOn· 
da~ ile polis müddrü \le kon· . 
ıoloılak erk4nı tarlfından uğur- . 
lınmııtır. 

Fransa C. Amerika 
Parls 4 (.\.A) - Fransa ile 

cenubi Amerika arasındaki ilk 
merhaleslz irtibat k4nonueanl 
ayının ikinci onbet gftntl zar· 
fında joeef Lebro tayyaresi ta· 
rafından temin edilecektir. Do 
tayyareyi Roıısi ile Kodo11 idare 
edecek ve hunlar havı şartları 
mftsalt olduğu takdirde battı 
muıtakim \berinde cihan meea· 
fe rekorunu kırmağa teşebböt 

edeeeklerdJr. 

ve menfez yapılmıotı. Bilhassa 
on gün evel ikmal edilen Nlk· 

sar ovaıı yolu aııırlardan beri 
bfttün kıt mevsiminde merkez 

ile alAkısını kesmek mecburi· 
yetinde kılan Nikaar'lıları çok 
eellndlrmlttlr. Evelce iki saatte 
bfiyak zorluklarla geQllen To· 
kad· Turhal yolu ıon altı ayhk 
çılıemadan ııonra tamamlle ona· 
rılmıı, bu meeafe 4.5 dakikada 
katedilebilir bir duruma ıokol· 
muıtor. 

ban 'ın Konferansı 
Bergama, (Hususi) - Muıl· 

Um Bay Rahmi Balaban, Bal· 
kevlmlzlo lAkl ricası 1lıeılne, 

İzmir Halkevlnde vermiş ol· 

duğu "Halkcılık" konferansını 

burada da tekrarlam•ş, kalaba· 
lak bir halk kftleııl tarafından 

alAka ve dikkatle dinleomlıtlr. 
Bay Rahmi Balaban, vAkl 

davet ve rica ile Kınık nahl· 
yeıtoe gitmiştir. Konftrınsını 

orıdı da nrecektlr. 
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Meslek Araştırmaları ı' ] 
Elli BiJ. örstenin 

_ Günün Şaır dlUlyumOaıro 

C 
Çarşıda Viliyet içinde Saylav Se- Bay F. Akkor 

İmnas~~~-Metodu. Aiış-v;;ı~ çimi Hazırlıkları.. ~~1;o!;:!:~e:i;:n1i. 
Yazan: E. Hamdi Ertem - Ödemiı Çok iyi Gitti,, 

- 22 -
Söyledlğlm gibi olacak oloraa 
bedeni, ruhi hareketlM, blrbf • 
rllerlle o kadar iyi kaynaş· 

mıştır ki ayırdetmek m6mkün 
olamaz. eanld bedenle nıh bir· 

birlerinin içinde yaear, yaşanan· 
lan cınlı hareketlerle ifade 

ederler. 
Şurıaını hemen lıaret edelim 

ki uygun muılkl parçııı ıeçmek 

çok gOç bir iştir. Muııtklnln 

bir yanı uygun gelehlllr, fakat 
bakareınız ki melodi ve ritın, 

ekeeııılııe, imtihan oldded, hızı 

veremu. Böyle olacak olursa 

musiki, ekzerıfzlerl yanlıt bir 
istikamete ıfirükllyeblllr. 

"Bi j öreten beynelmild Stoc · 
holm konferansından (1930). 

---···---
Çarşı bir haf tıdanberl çok ka· 
lubalıktau adım atılacak gibi 
d"ğildl. Herkt>e, alış verit edi· 

yordu. 

Mahsullnimidn buyıl değer 

fiatlf'lle salllması köylüyü. 

rPnçberi eevlodirmlştl• Memle· 

kete pıtra girmesinin oetlceel 

olarak çar11ıda alış · vt:rl~ler de 
iyi ghmfş ve eenafıuuzında 

yüzü gülmüştür. 

Hükumetin ıtldığı ye inde 
tedbirler eayt>slnde, ölı..hnomUr. 

işleri mlzin gftoden güne daha 
lylleş,.ceği hakkında inancımız 

çok kuvvetlidir. Şu son vazi 

yet, inancımızın ne kadar ye· 
rlode olduğunu ıçıkca göster· 

mek.tedlr. 

Bay Laval Italya Kralı 
1"'arafından Kabul Edildi 

Şehrimiz emniyet mGdörl 

Defter ()Qn Askıdan- indirildi. Tef- Bay Feyıı Akkor ca11111 gena 
' ôğled!:n evvt:l h«lk6met kooa 

tiş Heyetine Verildi.. ğında valiaıa bekleme ıa1onanda 
emniyet müdGrlll~ü k: .. ım tmiT 

Şehriwizde ve ~il41eıimize bağlı kazalarda eayln ıeçfm hazır· 

lıklırı dnamdadır. Blrlncl mfintehlblerln defterleri ddn akıam 
eaat onyedide fodirilmi~ ve belediyede tayin ıeçfm tefdı he· 
yetine gönderilmiştir. Dün akıam Bay Behcet Uz'un baıkanh· 
ğında defıerlrri almı,tır. Bo defterler ftzerlne yapılacak itirazlar 

altı gün içinde toplaoacB k tır. 
Bu müddet de blıtikten sonra ayın onlklelnde mftntehlbleanl 

ıeçlmine başlaa caktır. (Müntehlbl11nl) eeçlml onbirg6nde bite· 

cektfr. 

Karşıyaka 

Su Mes'elesi .. ----···---Bdediye baekaoı Bay 8l"h· 
çet U7: bugftn bl"lediye mühf"n · 
dlıleı ile birlikte Y amaolarda 
Kare,y•ka ıulaı ı kaynaklarını 

göreuktfr. 

Zirai Konferans
lar Verilecek. 

••• 

lerlle shil pollı teıkllltıaa 

meneub Amir ve memurlara bir 
kon(eranı ...ermiştir. Poilıı mu 

leğhıln ince n gizli itleri me• 
zuana dair olan bu konferaaı 

çok faydalı olmot n yDı 
den (azla Amir tarafından din 

lenmlıtfr. 

öl Om 
Uzun zamandanberl buta bu· 

lunaa belediye hukuk mlfnlri 
Bay Said ölmOotOr. Ôl6d dlll 
kaldırılarak aeri lutbrlıtaaa g6· 
m81müttür. Cenaze meraelml•· 
de belediye relıl, belediye me· 
morları, ıehlr mecllııl .... bu· 
lunmuı ve oeblr mecliıl ua11D· 

dao avukat Bay Moıtıfı MB· 
nir, ölüoün mn,yetll)rlnden 

bah!eden bir nutuk eöyle°'lıtlr. 
Yaıla allulne tazlyetlerimlsl ıa· 
nuız. 

Yarın Soğukkuyu yakınında 

Dcğlrmentepe'de bDyftk su hı· 
vuzunda tetkikler y .. pıcaktır. 
Bı•uzda ve Karoıyaka ıokak 

tesi$atında temizlik: bltmlttlr. 
Evlere yakındı 1111 •erilecektlr. 

14. ikinci kinunda Burnau 
Zinat mektebinde mOıtabıil 

Jçln f'aydah olacak olan konfe 
ranslara bıılınacaktar. Konfr,. 
ran11 ilk olnak Vali G~nrnl 

Kazım Dirik açacaktıt. İlk kon· 

feranı hl ikinci ktnonda Zira 
at mektebi muıllimlerludeo 

Bay Rlfıt ( Bağcılık ) mevzuu 
hakkındı nrecektlr. Sonra dl· 
ğu muallimlerin Tavukçuluk, Söke' deki 

Hususi Muhasebe 
lerl şekilde ve uzlaşma yolule 
hudutların tadilini lmkAnıız Memurları Araeında .• 

bakılırea vaktlle bay Bartu ve 

bay Thülesko'nuo dOşftndük· Mahıol daımanlarfle macadelr, Dalyan lhtjlafı 
Ağaç yetlttirme, Turfanda aeb 

zeclllk, Toprak iıleameıi, Zey Dalyan Hazineye 
tin bakımı, Savat g1aları Ye 

bırakan bir tonrak garaotlılnln 

menuobabls olmadığı söyle· 

nilebilir. 

Şimdiki konuımalar alAkadar 

devletlerin blrblrlnlo içeri itle· 

rlne karışmamağı ve diğerinin 

'İç,.rl emniyetine karoı propa· 

gandada bulunmayı karşılıklı 

taahbftt etmeleri hakkındadır. 

Sonra A vostorya iıtlklillnln 

garanti edflmeelnden bahset· 

mek te doğra olımıa. Çünk6 

A vuııtoryı bnyle bir ganntl 

Bayram gOulerlne mahsus büyftk program .. 

Lübnan MeDDlkesn •• 
PİER BENOİT'in °La Cbatelalne de Lübnıo,, isimli meşhur romanından lktlbaı 

bOyftk filim .. 

Oynıyanlar : Spinelli, Jean Murat,, Charatooni 

ilave Olarak FOX Donya Havadisleri .• 
Böcek Muharebesi (Miki Mavz) 

öğleden evvel 

edilen 

Üç bQyftk flllm birden, .. 

Aşk Tangosu •• Kocasız Kadınlar ·• LObnan Melikesi .. 
{Üç ftllm bir duhuliye bileti ile gnrtılecektlr) 

Seanslar.• Saat 10 .Kocaıız kadınlar, 11,25 Aşk:rıngoıu, 13 Foka, .B&ek Mubne· 
beıl n Labnan Mellkeıl, 15 - 17 - 19 - 21,15 ıeanılannda FcJkı, 

Böcek Moharebeal ve LGbnan Melikesi.. 

Fiatlerde Zam Yoktur. 

Zimmetine para geçirmekle 
ıuçlu Menemen mubaıebel ho· 
suslye tahsildarı Bay İbrabim'in 
eli t ot en çektlrilmlotl. O nen 

yerine Bergama kazaıoodan ay· 
rılan Tıfıllar, Bığyfizft ve Ba· 

cıveliler köylerinin Ayvalık ka· 
zuıoa beğlanmaıı dolayıırile iti 
azalın Bergam• muhaııebel hn· 
ıoaiy e tabılldan Bay Bllml ta· 
yin olunmuıtur. Bergama tah· 
ılldarlığına Kemalp•ı• mohaııe· 
bet hususiye tabılldırı Bıy Nuri, 

K.emılpmı• tahıildarb~ına mer
kes tebliğ memarlarından bay 
Destan, !Nrkez tebliğ memur· 
luğunı Foça mohaııebel haıoıiye 
kAtlltl bay Cevdet, münhal 
merkez tebll& memurluğuna 30 
lira Gerede Bay Lutf o ilah Ff'rdi 
tayin edilmiştir. 

Gnmrnkte 
Yeoi Emir Gelmedi .• 

Şehrimi• ihracat tacirlerln!a; 

gtımrftkte ayın birinden itlba· 
tatbike b!lşlaomış olan yeni be· 
yınname usula hakkında Ba 
kanlıklar nr.zdlode yıpılın te · 
ıebbftalere hlçbf r cevıp " tlme· 
mtştlr. 

Yangın 
Şekerciler Çarşıııında Adem 

oğlu Hafız Abmed'ln 50 numa· 

rab dDkkAnıuda rnelkl gece 
eaat 1,30 da yangın çıkmııtar. 
Yetlıeu itfaiye yangını derhal 
ıöndflrmGotftr. Dflkklnın iç 
kısmı tamamen yınmııtır. 

DDkkAııdakl teker nıalrenln 
7500 liraya Jeneral Dartlrrnı 
olrketine ılgortalı olduğa ..... 

ıılmııtır. Zabıta ııhklkat yap· 
maktadır. 

hanlardan korunma mevzulu Ait l'li, Değil Mi? 
konferanılar taklb ~decektlr, Aydın, (BuıuP.i) S9.ke kaza· 

Yeni Yunan 
Konsolosunun 
DilokO Ziyaretleri. 

Şebrlmiı yeni Y DHD Geoe· 
ral lı:onsolCNJa dan YİIAyette .. u 
General &bım DlrifL 'i ziyaret 
elmiıtlr. 

Vali General KAzım Dlrlk· 
' 

kooeoloea İımlr •• hnalfıi 
Asarı itlka mohlblerl cemiyeti 
neırlyatından bir eerl hediye 
etmiştir. 

Konııoloa, belediyede ba~kan 
Bıy Bebcet Uzo da ziyaret et· 

mlo, bir mftddet @'ÖrGımOtt6r. · 

Bayraklı'da 
Bayan Benal 
Nevzad Kadınlara 
Bir Konferans Verdi. 

C. H. F. •llayet idare br.yrti 
ftyelerloden Bayın B~nal Nev· 

zad Cuma güoö öğled~n ıonra 
Bayrakh'ya giderek fırka uıblye 

merkezinde bir konferanı ver· 
mlotir. Bo toplantıda Bayr11k· 

hnıo blr~ok güılde kadınlan 

da nrdı. Bayan Nevzad'ın ıoy · 

ııl ve ııyaul hayattı kadının 

mevki Ye ualfelerloden bah· 

ıeden konferanıı bOyGk tıkdir· 
lerle kU'fllanmıttır. 

Konferanı bittikten sonra 
orada mncnt olan batan Jbı. 

yanlar fırkayı kayıtlannı yap· 
tırmıılar ve diğer kadın arb· 

dıolannı da fırkalı yapmak için 
çahoaceklannı elblrliğlle karar· 
laotırmıılard1r. 

Bayramınız 

Kutlu Olsun .. 
Eczacı Kemal K.. Aktae n 

Blltl ecaneıl b6UID dlndaı · 
larile mGoterllerfnln bayramını 

kutlular. 
K. K. Aktao 

Bilal Eeuneet 

ııındaki bafa gölGnlln hulneye 
ait olduğu bakkmda bir ihbar 
üzerine geçen yıl Aydın idare 

meclisi yerinde tetkikat yapmıe, 

fakat it halledUmemiı. Bir 
balık mCllaha1111111 ve maliye 
mft(ettlol gelerek gölftn hulneye 
alt olduğunu teıbit etalftİ. 

811000 Gstrlue göle haslae el 

koymae. fakat dalyan 11blbl 
Bay HClleyln göl6n aenelerdlr 

kendi elinde oldoıana iddia 
eulğiadea bnlne Söke mabke· 
meeioe dnı açarak gölGa U· 

zineee taıarrufooa bakım .er· 
meelnl lıtemiıtl. 

Bafa gölftnden Mendtree'e 
açılan bir kınıl OıerJnd-o kuru• 

lan dalyınd"n çok kefal tuta· 
lur. Viltyetin br.r yerhade uhl· 

dığı ,;lhl lzmlr ~. Yanaolıtan'a 
da tok balak ~ônderillr. E•· 
'felce Almanya'ya kadH bu 
dalyand"n balık gidermiş, daly• 

da bay Hoaeyinlo modern teıl· 

eaıı, buz fabrika1t vardır. 

Aydıo, ( husu':!i ) - \TilAye· 
timiz Defterdarı Naf lı 'f OD9-

uln aylıgı 45 den o5 Uraya 

çıbrılmııtır. Çelıtkaa Def ter• 
rlınmızı kutlolır.z. 

§ - Nazilh'de tutulan mnh· 
teliı bh~lldar Arif 'in dılrel 

tehıılUyealnde yapılan ı.n .. 
netlceelode 1ll8 Unlık dam 
lhdllıı meydana çıkanhmfbr. 

Kanunusani . 
1935 6 1934 

Ka11m Gem 
60 31 

PAZAR 
Arabi 1353 Rwm 1350 
1 Şenal 1 el KJnan 24 

Ev kat Eıaııt VauU 
G6ııee 2,31 7,t6 
Ôgle 7,25 12,20 
İkindi 9,47 1,,42 
Aktam 12 16,55 
Yatsı 1,38 18,32 
lmuk 12.45 ö,40 
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· y' ay 1ahah. Ten· iz.:& (J~ı~ tf>~ifl§© ~.."-~ ~i j 
ere Cevab Verıyor. Alsancak ve Halk Sahala- Altın?ı:du . 
------ idare Heyetının haherı 

Alt yh B. Vahap (Eski Al· dileriz. ôoamazde Buca Ye rında Bayram Turnavası. Yokmuş Olabilir, Fa-
tay'lı biraz dıı biz söyliyellm, Şarklpor maçı ur. 

dinle) başlığı ile bize tu mek· Son yazınızda bir de yıldız kat Hadise Vakıdir .. 
tuba gönderdi : diye blrıey tutturdunuz ·Henlm B Al G Alt d 

Altayın eon mağlôblyetlerl Fuad'rn, Sald'ln· lıml ~eçlyor ugQn tay · Özlepe, lllOr U • 
dolayı~ıe müteee!ır oımu, hır ve deniyor kt: K s K K J J a 

Z l , • " arşı aşıyor r .. Altaylı ifadesr zannettiğim ya· - ... nallılar ıönQyor ar. 
zına, ~ahaım tarizkar olmaemı Ve llhe edlllyor: 
rağmen Be çıkarmamıştım. En 
son (Yıldızlı) yazını okuduhın 

sonra cevap vermeğl IOzumlu 
gördüm. 

Altoyh: hen eenio yalnız en 
son yazdığın boltemler hakkın· 
dakl yazını yerinde, diğerlerJnl 
yerinde bulmadım. 

Altnyın mağlO.blyetlerlnden 
b beedeıken : 

- İd rcefzllktir ve bu hata 
Vahaptadır. Ve idaresizlik Bor· 
sa'dım başlıyor diyerek : 

- Penaltıyı Vahap atacaktı, 
Türk por galip gelmlyecektl, 
Altınordu maçında takım doğ· 

ru olsaydı, şöyle böyle olurdu. 

Diyorsun ve tabii işine gel· 
medfğl için İzmlrspor ve K.S.K. 
muvaffakıyetlerinden hahsetml· 
yorsun .. Tenkit, tenkit, tenkh. 

O adar ki A vustnryaoın 

- Gerçi takım onblr ldşl 

oynar ama, ne olorea olsun 
bn yıldızlar takımlarında bir 
kuyruklu y:ldız gibi b111mları· 
nın arasından e:yrıhp bomba 
gibi kalcı\' •rmelldlr. 

:l.endlL • ·on ıöyliyf'• 

yf m, kudre• n f tlbarlle 
çok iyi v_ ll!J • ı • ylm. Eğer 

bogQolerde OJ'l-·f•JJUyoream ki 
(Zannetmem) bekle, ilk maçla 
rıoda oniki maç daha oynadı· 
ğımıza göre muhakkak bir · 
lklelnl fevkalAde, dfğerlerlnl de 
iyi oynayacağım. Ve herhalde 
bana ftnadır dlyemlyecekaln. 
Sonra ben yıldız filan değilim. 

Bu memlekette bu lee batlamıı 
\'e bo vaziyete gelebilmlıim. 

Y aloız ıenln tenkidine maruz 
kaldığım için kendime acı· 

yorum. 

Dün, Altay, Altınordo, K.. 
S. K.. Göztepe kulfiblerl mu· 
rahha lr• toplanarak bayram 
f çlo AlıanraL ııha. ında bir 
turnava tıu11 rlamıtlardır. 

1'.uı a ç .. J~ fl mlı neticeye göre 
bir program bazırlan11ııı:1ı1'. 

Bugün aaat 13 de Altay
Göztepe, Hat 15 de Altınordu
K.S. K. takımları karoıl.ıeıcak· 

tardır. Berah~rlik glbl bir va· 
zlyet h&ııl olur11 kora çeki· 
lecek n her iki oyunun Ca. 
Ublerl, bayramın ftçtıncü gftoCı 

final maçı yapacaklardır. 
Gayrlfedere talumları ara· 

ıında da bir bayram tunav111 
tertlb edilmlttlr. Turonaya 8 
takım lıtlrak etmektedir. 

Halkevl ldareılnde olan bu 
maçların programı şöyle tcııbh 

edilmietlr. 

Bayramın birinci pazar gn
nil (Bugftn) 

Beriki taraf nokean kadro ile 
oyuna çıktılar. Nettc~de daha 
glha·I oynıyan K.~.K. küçükleri 
oyunu 8 3 gibi iyi hir farkla 
kazandılar. Saat 11 de Altınor · 

du lzmb~por B takımları Hakkı 
(Göztepc) nfo idareıinde kareı 
laşhlar. Altmordu ceas ta· 
kımından tbikti. lzmirepor bu 
tnliçı iyi bir oyuodım ıonra 

. 5 ·2 kazanarak Ahınordu'nan 

bu puantajdaki mevkiiol alarak 
Altay'dan bir puan farkla ikin 
clll~e geçmiştir. 

A. Takımları: 
Saat 1:3 de K.S.K · Şarkepor 

A takımları karşılaıtılar. Oyun 
iyi g,.çll. Şarkspor def ansı çok 
çahıtığı halde for hattının bo 
zok olmıiı yüzftnden kaleılnl 
gol yemekten kurtaramadı ve 
oyun 3 O K.S.K. h gençlertn 
gaUhfyetl Ue bitti. 

Sıra lzmirepor • Altmordu 
maçına gelmişti. Altınordu Sil · 

Evelkl günkd nüshamızda 

Altay · Alhnordo maçı tasn · 
varlarını akim bırakan profe&· 
yonelce btr teklifi mevzuu· 
bahsetmiştik . 

Dfio Altınordu mee'ul mu · 
rahh11eı Bay Mabmud'dan aldı · 

ğırnız bir mektubta, bu tek· 
Uf le idare heyetinin kot'ly· 
yen alaka ve münasebeti bu· 
lııouıadıgı bildirilmektedir. 

.Filbaklh bu sözlerio bir 
oyuncu tarafından ,.c Eeldhi· 

yet harlclude sarfr.dildfğini, 

yoksa reami bir mahiyeti ol· 
madığını biz de öğreudik. Al · 
tınordu kuıübnndeo bekledi· 
ğlmiz de zat«rn bn idi. Bun· 
dan memnun 
raf ederiz. 

kaldığımızı iti· 

~~~~~---~~~~~-
yeni Neşriyat : 

Kültür 
29 unca Hyımu çok değerli 

n illntilf yazılarla çıkardı. Ya· 
zılırın hepsi taze özlü ve tim 
diye kadar hiç dokunolmıyan 

mevzulua dokunmaktadır. 

Doktor Soladeio "Slhtrbızın 

Borsııda dftnkil üzüm, incir 
ve zahire satışları aşağıdaki 

eeklldedir. 

fizüm Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. s. 

159 S. Süley. 12 65 17 50 
121 M. Mlhalef 13 13 75 
101 M. Albertl I;J 50 14 
85 Alyotl bir. 12 75 1 ;{ 25 
59 Y. 1. Tııldt J 2 73 14 
S8 Ş Rıza ha. 12 50 13 75 
45 K. A. Kaz. l~ 50 1 :ı 75 
42 R. Hüsnü ı:3 25 15 i5 
36 S. Emfo 13 if> 14 50 
25 Vltel 13 GO 1 :l [>0 

17 1. Ra ih J~ 50 13 
14 Gar. z. Ali l :l SO 13 fi O 
14 L. Reclyo 14 75 15 25 

() Ç. Krlspln l 3 13 
6 H. Alyotl 12 13 50 
3 Kooperatif 12 25 12 

821 

Zeytinyağı Satışları 
Kilo 

~5 

696()0 .!\Iuhte. alıcı 2~{ 50 25 

Zahire Sabşları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

258 Buğday 4 10 4 50 
336 Arpa 3 75 3 75 
12 Burçak 4 50 4. 50 

1 
10 Börülce 5 25 5 20 

iOO p. çekirdek 2 50 2 50 
127 pamuk 48 51 

~-..,, ~ .~-----· 
Alaşehir 

HugomayzeU gölgede kalıyor. 

Ben Bursa meçlan hakkında 

efkarı tlmumlyeyP. lhımgelen 
izahatı vermiştim, tekrar etmi· 
yecel::im. Yaloız şunu hatırlata· 

yım ki dünyanın en lyJ futbol· 

cusu denebilecek İnglllz'lerln 
meşhur (Buruk) da İtalya, İo · 

glltere açanda penaltı kaçır· 

mıştır. binaenaleyh bu mes'e· 
leden bir daha bahsetme! Bar· 
en'da ben de kaçırabllirdJm. 

Fuad'a gelince, her zamanki 
gibi ayağı biraz eakat olmasına 
rağmen mükemmel futbol oy· 
noyor. Her zaman tehlikeli ve 
iyi bir oyunca .. 

Saat 13 te Hıcı Baıeyloler
Kıbramaolar 

Saat 15 te Türk Yurdu -
Parkepor. 

hada her zamanki hm kadro· 
su ile, lzmirspor da orta yır· 
dımcııından noksan olarak gö· 
z\lktO. Oyun ıerl başladı, saha· 
nın çımurlu elması topun yer· 
den ıOrülmı;afne imkan vermi· 

değneği,, 1az181oda ruhçulara yolları Hakkında 
ve hllA ruhlardan umudu olan· 

Manisa'dan Bir Tavzih 

- Ahınordu Altay maçında 
takımböyle olmıyacaktı Şnkrfi 

haf, Basri for oynıyaca tı. 

Diyorsun. Halbuki Basri, iz. 
mlrspor maçı müstesna, dl ğ4'r 
iki oyun ve nihayet Göztepe 
maçını bile fena oynamıştır. 

Ba oyunlara nazarı dikkate ala· 
rak Baerl'yl takımdan çıkard•k. 
Böyle zamanlarda takıma göre 
takım çıkarmak lazımdır. TGr· 
kiye birinciliklerinden evvel 
Altınordu ile YBftığımız hususi 
maçta, ŞükrQ for oynamıştı. O 
zı.ıman nerede idiniz, kıymetli 
tenkitlerinizi okuyamadık. Hem 
sonra, Şükrü ne kadar zaman· 
dır hnf oldu, biz geçen sene 
zalf olan takımın defanıını tak· 
vlye için onu geri hatlara ver· 
dik. Belki de bir gOn ben de 
geride oyoıyacağım. 

Jzmlr'Ji Hugomnyzel bilme· 
ildir ki, Alt y'da bu işi şimdi· 
ye kodar oldağo gibi ben idare 
ediyorum_. KulQbümiin idare· 
c'leri bu kabiliyeti bende gör· 
müşler ve bırakmıolardır. Mo· 
vdfakıyetli zamanlarımızda bizi 
ve beni yaeınla alkıılamadığın 
gibi saha, hakem, tallelzllk yG· 
zünden dft tüttfimftz bu vaziyet· 
te bf zi ve beni tenkit etme! 
Lüzum gördüğüm zaman takı
mımı değiştiririm. Şunu şorrıdı, 

hunu harada oynatırım, ben hu 
dez l E ki Altey'lıdan öğren· 

medf m. G çen yazında Göztepe· 
ye karşı çıkardığımız takımda 

seni dtnledlğimfzf !zi redf yot'son. 
Vah, vah .. 

Her Dtl!llaa temamhynmadık 

değil mi? l mail Hrıkkı'yı orta· 
ya aldık e ma!ıvoldak. Gözle· 
pe ile berabere k leblldlk. Yal· 
nız bay Hogomayzel, merkez. 

·de kimin oynatılacağını yazma· 
ğı unuttuğu için şaşırdık \'e 
yanlışlık yaptık .. 

Bir dah ki yszıda bize gn· 
zel bir t kım tel'r1b etmenizi 

Said epl zamandanherl bana. 
Bir.iki maçı yatıktan çıkıp 

geldi. Form itibarile biraz dtl· 
tdk, yarın düzelir. Herzaman 
senin iıtedlğln gibi kuyrukla 
yıldız olacak değil yı? .. 

Sonra onları çok iyi tanırım. 
Yıldızhğı fUAo kabul etme•· 
ler. Değerli Hugomıyzel'lm; 

ıen badema yazılarını ıaou, 

bunu tenkitten ziyade, en 1100 
yazdığın yazı gibi yas. Daha 
geçen ıene bu tenkit ettiAfn 
adamları avucun patlarcaeını 

muhakkak alkıtlımııındır. Şlm· 
dl onları bogftn yıldız yaptın 

ve gene bugün yağ kandiline 
benzettin, lnaaf .• 

Hangi yabancı takım İzmlr'e 
geldi de Alaancak alanını md· 

teesair terkettln .. O gftzel gün· 
leri yaratın ha elmdlkl ıönOk 
kandiller değil miydi? Eekl 
Altaylı, bık ıanı yazı mevzun 
vereyim. Acaba bizim futbol 
aahaeını tetkik ettin mi? Tabii 
bayır.. Btr takımın muvaf fa· 
kıyetılzllğlnl, yalnız tıkım tee· 
kllinde arımı?. Alanı bir geı, 
bir baetan öbftr bata gf dinMye 
kadar terlersin. Çftnkft or111 
Afrika çöllerine benzetllmietlr. 
Üzerinde, değil koımak, yftr11· 
mek bile r:ordnt'. Top 11lıe değil, 

elz topa tAbl oluyorıuoos. Yıl· 

dızken kandil olan Foad'ın 

ayığı ha yOzden 11bllanmı1hr. 
Korner atamıyan oyuncularla 
birtakım koHlpçülerln alay 
ettiğini lşltlyonun, neden on· 
ları tenkit etmlyoreun? 

Alanımız ulaılararaıı olmuıtur, 

uzatılmıf genlıletilmlı, fakat 
ne yapalım korner atacak yer 
kılmamıf, neden bu f ılerl ya· 
panlırı tenkit etmiyorsun? Hı· 
kemlerden berelftt verrin en 
eon y11:ında bahıettln Bay RI· 
zanın ki biraz haf ilçe een geri 
paaıldan yapılan golleri ofeayt 
addeden hakemlere, hızını al· 
madığı için çizginin dıtar11ına 

çakan oyuncuya içeri almı1an 

hakemlere daha r11tgelmedin 
galiba öyle mi? 

Bunlarla uğrattığımız yetml· 
yormuo gibi ıen de blıe çatı· 

yonun, dO.oGncelerfn, arzun da 

ikinci gftnft : 
Saat 13 te Bayraklı - Demir 

yolu 
Saat 15 Bornava - HllAl 
"Ôç6nctı gdnd birinci ve ikin· 

el glntln gallplerl arasında dö· 
miflnıl yapılacaktır. Bu maç· 
lann f lnall de haf taya cuma 
gOnft bitirilerek 8 kuldb6o tur· 
nan tımplyonu meydanı çı· 

kacaktır. 

Lik Maçları 
A.ordu 1 • lzmirspor O, 

K.S.K. 3 • Ş. spor O. 
Cuma gtınft onuncu hafta 

ilklerine devam edildi. Havanın 
çok ıoğak Ye y•ğıelı olmaıına 

rağmen 11on maç yapıbrken ıa· 
hada epey kalabıbk vardı. Oyun· 
lır vaktinde baoladı ve intizam 
lçerlılnde baoarıldı. 

B. Takımlan: 
Sut 9 da Şarkepor • K.S.K. 

B takımları ilk oyuna yaptılar. 

yerafz. Antren~r fetlyorıon, il· 

hın yok. iyi oyan letiyorıun, 
hakemin yok. Velhasıl hiçbir 
ıey yok. BfttOn bu yokluk içe· 
rlılnde bizi kandil yapıyoreon. 
Hiç olmıııa yıldıı deme de ne 
oldoğumaso bilelim. Allıhın 

ayazında oyundan ıonra bir 11ı · 
cak ıo balamıyan blılere ııcak 
kall\rlferll odada yazıyoreun. 

Eğer yazılarını, bfı eoğokta 

koıarken yazmak mecburiye· 
tinde ot11n eminim ki gazeten 
de ıpor ıfttonu boe kalır. Bft. 
ttln bunlara rtğmeo bu kandil· 
elitler ıenl kendilerini alkıılı· 

mığa mıcbur edecekler. Bekle 
~ene görftetlrtla eıkl Altay'b. 

Allay kaptanı 
Vahab Öz Alt11y 

YaZ\ fadahğı dolaylallı Al· 
tay'lı Bay Vah:>lt'ı nreeeğlm 

cevabı bayram ertesine bıralu· 

yorum. Bay V abab'ın kaydettl&I 
ıon kmmlar (Yani eaha, doı 
mahalleri vesaire) benim notu· 
mı dahli nobaalardır. Ve on· 
ların mtınaka1111nı z•ten ya· 
pıcaktım. 

Eski Bir Altay'lı 

yor ve oyan daha ziyade orta· 
lar da oynıyordo. ilk zamanlar· 
da AltJUordu'oun ez ıilren taz· 
ylkl atlatıldıktan sonra oyunda 
bir beraberlik blsıl olmootu. 
Böylece bir müddet geçti. Nl· 
hayet lzmirepor'lularao tehll· 
keli birkaç hftcnmu görüldft. 
Fakat bOtün çıhomalır oyunun 
şeklini deılştlremeden devre 
O O beraberlikle bitti. İkinci 
partide oyun daha heyecanlı 

geçti. Hakemin favftllere uıftsa· 
mah111ı ve oyunu iyi idare ede· 
memeıi İzmlrepor'un aleyhine 
oluyordu. Bir arahk Altınordu 
defansında bir karıeıklık oldu. 
Fakat gol yapılamadı. Nihayet 
25 inci dakikada Altınordu 
lehine verilen bir ceza vura· 
eunu İbrahim kurtarınca oyun· 
dakl bereberllk bozulamadı. 
Bir müddet sonra Altanordu· 
lalar sağdan indiler ve İzmir· 
ıpor mftdaf Uerloln ihmall yO· 
sdnden ilk ve ıon gollerini 
yaparak oyundaki muvazeneyi 
bozdular. 

Bu gol İımlrepor'u gayrete 
getirdi. For baıtının anlaşıma· 

m111 ve Sabrl'nin gerilere ka· 
dar glrib yardıma koşmaeı hü· 
cum hattının lAyıkile anlaşa· 
mımaıına ve blnnetlce mde88lr 
olamamasına sebebiyet veri· 
yordu. Atılan kornerlerden le· 
tlfıde edllemlyerek oyun iler· 
llyordo. Bir aralık Ahınordo 

defauının, vakit geçirmek malt· 
1adile; topa dalma avuta attlğı 

görfllüyordo. BugOa cidden 
iyi bir oyun oynayan İzmir· 
ıpor, berabere kılması çok 
muhtemel olan bu maçta böy· 
lece 1-0 mağh1b olarak ıahı· 
dan ayrıldı. Alhnordu 1 - O 
galibiyetine rağmen bu maçta 
kendlılnden dmfd edilen oyu· 
nu göaterememlt, fakat punn· 
tıjdakf birincilik mel'kllnl gene 
muhafazaya muvaffak olmuıtur. 

Halk sahaınnda 
Balk ıahaaında Demlryolo

Kahrımınlar arasında bir 
revanı maçı yıpılmıetır. Geçen 
haf ta ıımplyonluğu taedlk edl· 
len Demlryolu bu maçta iyi 
bir varlık göstermek euretlle 
rakibini 7-2 mağhib etmlotlr. 

Jara tapan hJr yazı yazmııtır. 

Rahmi Balaban ,, Tarihin .Ameo· 
td aıso yazısında ferdle topluloğo 
ele ıtlarık çok {heyecanlı neti· 
ce •e telkinlere varmaktadır. 

Doktor Bilglnen lıe bu 11yı· 

dan baolıyan ve "İnkılap n 
Adam.,. batlığıoı taııyao ilk 
yaz111nı neşretmektedlr. Bu ya· 
zı çok ilmi bir tetkikin firiloil · 
dflr. Çok açık ve serbest, eü· 

rftkleylcl bir kalemle yazılmıı· 

tır. Bu yazı tneının, insan ro· 
hona alt yeniliklerini değlıti· 

recek ve bu alandı yeni kav· 

ram ufuklarını açacak bir um· 
dedir. 

Aeım kaltar "Cumorcn de· 
veci Ômer., baolığı altında köy 
hayatına, köylftlerln ınkılAbı 

knrayıılanna ve lnktllp ola· 
ganlarının köylü ruhunda yıp· 
tağı değlolkllklere alt intibaları 
köyleıden ahnmıf, heyecanlı 

bir yazı yazmıetır. 

irfan Hazar'ın şiirle yazılmıt 
çok gGzf'l bir hlklyeeioden 
bııka, tanınmış, A vuıturya 'lı 
yazgın Stefan Snelg'ın "Eski 
ıhllkın içyüzft... hakkındaki 

ikinci yazısı, Sovyet'lerde çocuk 

Vftater, Aytekin k4ltür6n "Al· 
manya'da Maarif~ ... ve İzmir 

"Ulusevlnde fnkıllp faallyetlerl,, 
y11alırı var. Kftltftr, tınyedekl 

yazılar yazın blr cönktür. 
Okuyucularımıza bilhaa81 ıu· 

narır. 

"Gürbüz 
Türk Çocuğu,, 

Çocuk esirgeme korumu 
tarafındın hırıy muntazamın 

çıkarılmakta olan 0 Gtirbdz 
Tark · Çocuğu.. mecmuaıının 

96 ıncı 11yısı değerli yazılarla 

çıktı. Mecmuada dok.torların 

anne n babaları ıl•kıdar eden 
kıymetli yazıları vardır. Her 
ınne ve babının hu mecmuayı 
okomaeıoı ta •siye ederiz. 

"Bayındırlık 

Çığırı.,, 
Fethiye hukuk h&klml Bay 

İsmet Y abşl bu ad altında tet· 
kike müstenit bir eser neşret· 

28·12·934 GQolemeçll gaze· 
tenin ikinci sahifesinde Alaıebfr 
kazası yollarına dair garip ve 
garip oldoğo kadar esef ve hay· 
reli moclb bazı neeriyat gö· 
rüldü. 

Bfr sene zarfında Alaşehir· 

Kola yolo için lizım olan her 
tOrlü tertibatta bulunulmuş ve 
birkaç ay sonra biraz bozuk 
olan yolan ıfllndlrajına bııla

nılmış ve yol ikmal edllmit 
bulunacaktır. 

DenfzlJ.Baldan yolunda her 
tilrUi vesait Arızaeıı \'e rahatça 
ıeyrftıeferfne müsaittir. 

Nazilli ve Ôdemfe yollarına 
gelince: Bn yollar muntazam 
ve mevcut plAn Ye profiline göre 
esaslı tesviye ile ve pek iyi bir 
ıurette ikmal olunmaktadır ve 
komşu vlllyetler hududuna bir 
kllometrr.Uk mesafe kalmıetır. 

Komşu İzmir vilayetinin yolu 
yanlıo yerlerden yapıldığı ma· 
hallindeki tetkikatla anlavılmıo 

ve Manisa valisi Boy Murad 
bizzat hududa · dar birkaç defa 
gitmek euretile yolan Ödemi~ 
tarafına alt gfizergdbı tebdil 
ettlrllmtotlr. İzmir vildyetl yo· 
lonun hududa gelmeei epeyce 
zamanı mütenkkıf bulunduğa 

da görillmüıtür. 

Mınlea vllayetlnde diğer ıe· 

nelere nazaran yol faaliyeti 

kom~u vllıtyetlerde olduğundan 

çok fazlı bulondo[;u muhakkak· 

tır. Binaenaleyh gözunünde bu· 
lunan bo vaı.lyet .kar1111nda ga· 

zetedekl tığlft edimlt neerlya· 
tın yalanhğı pek açık bulun· 
muttur. Matbuat kanununun 

maddel maheusaaına tevfikan 
lthu yazımızın ayni ıütuna ya· 
zılarak neoredllmeelnl dilek· 
lerlm. 

Mıulııa Nafıa baemühendlıl 

H. Bilik 

mittir. Mobarrlr bu kitabında, 
memleketin genel bayınd1rlık 

leleri hakkındaki düıünceslnl 

anlatmakta ve eserini iktıut· 

çılara ithaf tıtmektedlr. Karlle· 
rlmlze tavsiye ederiz. 
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Fakat Alon Dlkson'uu Trsmp 

vaaılaeile ta miralay Brokıı'a 

kadar •ardağı fıkranın ifade 
tarzmdan nnlaeıhyordu. Belki 

de birkaç ı:ıote kadar miralayı 
t~vldf cdf'ccklerdl. 

Manasız yr::e Taymis .kenar· 

larındı dol:ıemayı gülünç ha· 
loyorrlum. Ilt-n birtakım fara· 
ziyelrrf' fetloat ederek öteye 

lıniye hıe vururken Alon 

Dil.;roo hoş durmnm,ş, yapaca· 

gını yspmışh, Londra kibar 
mchfı>llrrlode büyük aktııler 

yap:ıcağı söylenen hadise, Alon 
r>ikııon'un, tahminim hilafına 

Tnımp'Ja fazla ehemmiyet ver· 

nıe<llğlnt giisteriyor. 

Böyle bir netice, gayri ihti · 

yaı i, tüylerimi ilrpertti. Derhal 

düçar oldoğom eaşkınlığı belli 

etmemek için ha havadJııl ve· 

ren gazetenin ıdını sordum. 

F oks. kelimeleri ağzında çlğnl · 
yerek Deyll Meyil olduğunu 

söyledi. 

Böyle bir vaziyette Foks'un 

T.ramp ile aram1zda bulunması 
biiıbütiln camını eıkıyordu. 
Balbokl zabıtanın beran Tram· 

pı arayıp tevkıf etmek için 

Trymia sahillerinde araştırma· 
lara teıehhüı etmesi pek muh· 
temeldi. 

Kendi kendime bu adamı 

başımızdan defedebllecek bir 
Çere dfişOoOyordom. Halbokt 
herif bilıikiıı bizden ayrılmamak 
için birtakım eebebler buluyor
du. Başka bfrşey yapmanın 
hnkiuı otmadığmı gorunee 

herşeyl teeaddfe bırakarak be· 
raberce şöyle birkaç kadeh 

oarab içmeyi ıekiif ettim. 

Bo teklifi yaparken de ko · 
lumta Tramp'ı dürtmüştüm. 
İhtiyar f ilezof maksadımı ıo· 
lıyarak derhal kabul etti. 

Bu nziyet karşmnda Foka 
ta itiraz edemedi. İlk önümüze 

gelen meyhanede birkaç kadeh 
YU\farladıktan sonra Fob, biraz 
hava almağı teklif etti. Eea· 
sen herşeyl teeadüfe bırakmış 

Olduğum için kırmızı sakallı 
serserinin bu tek Uf ini derhal 

~•bol ettim. Fakat biç intizar 

etmediğim halde Tramp dışarı 
çıkınıktan latlnkAf ettH 

- Ben buradan hoşlaadım. 
Siz dışarıda biraz hava alır, 
tekrar gelirslnlz. 

Dedi. Foks; Tramp'ın ltlra · 
ııru zabıtanın eHne geçmek 

ltorkusona hamlederek bu 

tebUkenfn dışarıda olduğu ka· 
dar meyhane dahlllnde de 

tne,cod olduğunu söyledi ise de 
hirtürld ikna edemedJ. Nihayet 

Çar ve naçar Tramp'ı orada 

bırakarak biz dışarı çıktak. 
• L 

ANADOLU -Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Başyazganı 
Haydar ÖKTEM 

Uınumi neıriyat ve yazı işleri 
müdüıii: KEMAL KARACA 

• İdarehanesi: 
İzmir İkinci Beyler sokağı 

C. Balk Fırkası binası içinde 
Telgraf: 1zmir .• ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Poata kutuau 405 

ABONE ŞERAİTi: 
YılhAı 1200. Altı aylı~ 700, Üç 

aybğı 500 kuru~tur. 
Y •hancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuro§tar. 

Güaü geçmiı nüshalar 25 kuruotor. 

ANADOLU MATBAASINDA 
l..L BASILMIŞTIR 

Foke; yolda, köprO.nOn al· 

tındı oturdoğunu aöylüyordo. 
Bizi bu halde görenler, acaba 

hakkımızda ne gibi bit f iklr 
edinf yorlıırdı?. Folca, kırmızı 
sakallı, müstekreh yüzlü bir 

Kocası Lindherg De Çocuğunun Na- 4 Ay, Italya Başbakanı Bay Musso-
sıl Kaçırıldığını Anlattı. lini'ye Fena Gelecek, Balkan'lılar· 

dan Birine Saik.ast Yapılacakmış!'! .. 
ihtiyar f dl. Üstelik bir ayağı da 
snkat olduğundan pP,k feci bir 
şekilde topnllıyor idi. Benim 

---------------

kıyef etim yammuakl adamın· 
kinden geri kalecak bir vazi· 

yette değildi. O:lğrm!•ı çok 
mükemmel bir çlf t tf'şkil edi. 
yorduk. 

Frama'oın en meşhur astro 
nanlarından Siolyarel yeni yıl 

içinde nel~r olacağa hak kında 

kendialoden &oran Fc:m&ız ga· 

zet~cilnine şunlara söylemi~tir: 

fngHtere'nin harici siyaaetln· 

de hiçbir d,.ğişiklik olmıyarı~ı 

gibi dahili abvHlde dü:mrdl· 

gioden farklı birşey göreDliY"' 
C#ğlz. logihcreyl idare edrnler, 

acuo ahnline karia ibtintki· 

Yolda pekaz takırdı siiyle. 

mek euretile FokA'on ikamet· 
gahma gelrofştlk. Burası evvel· 

- 1 !)35 yılı lı.•ioıle jyj ve 
kütü çok mühim ve böyiik 

.. 
nne elyasetlorinl bırııkmıya 

lıadfaı·!n olıtc1ı1ktır. Franııa, caklardır. 

lııpanya'da bo yıl a3ablp•l 

d~vam t'decektlr: Bununl11 he· 
raber cilmburlyrt al,.yhtarlıgı 

tekrar etmlyecektir. 

rn :~5 yılında elyar.i birçok 

maglübiyetleıre uğrıyacaktır. ce Tramp ile beraber yarı 
geceyi geçirdiğim yerdi. Anla· 

şılan Tramp otelde oda kirn· 
ladıkıan sonra borHı Foks'a 

mlr89 kalmı~tı. 

Evvelce tarif ettiğim gibi 
buraya, rıhtım merdivenleri 

V8iıtaelle çıkılıyordu. Foks'nn 
yatak odası vazifesini gören 

Çocuğu kaçırıp bilahare öldürmekle suçlu Riclıard Hauptmann 

İtalya 'ye gelince, haziran, 

temmuz, ağutıtos ve eylul ey· 

lan Bay M ussolint için en 

fena aylardır. 

Yeni dılnyada buaeoe mübhu 
dahili hadiseler olacaktır. Ame· 
rlka'hların sllablaoma aleyh· 
tarlıkları bu yıl faılaleşacaktır. 

Amerika ile A nopa araeındaki 
siyesi m6nasebetler m6eiCll 

yer~ yaklaijtağımız zaman, bu· 
ramn yubanCI bir adam tara· 

fından ltgal edllmlt olduğuna 
gördük. 

Flemiogton, 4: (A.A) - Ba· 

yen Llndberg muhakemenin 

ce1eeslne ilk defa iştirak ediyor. 

Hopmam ilk defa olarak ~örü· 

yordu. Jüri heyeti sekiz erkek 
ve dört · kadından mürekkeptir. 

45 dakika süren şehadeti ~e · 

nasıoda Hauptaıao sinirli bu. 

lunuyordu. Hayalının en acı 
dakikaları olan bu şehadeti es 

nasında bayan Undberg'fo gös 
terdlği cesarete hayra o kalın. 

nuştır. Bayan Lfndberg koca· 
sından cttearet almak ister gibi 
mütemadiyen ona bakıyordu. 

Sonra bay Lindbcrg şahadet ye· 
rine geçmiştir. 

Hlder'e gelince, Alman mil· 

leli; kendisine ltlmıd besle· 

mekte de-.am edecfllUir. Bftler 
Fransa il~ harbetmekten dalma 

çekinir. 
saf hulara girmeill mobıemeldfr. 

Bel.kan d.-vletleri, tiu yıl 
i~inde yalnmz mali bazı ıntua. ··----;--, 

Biz yaklaştığımız zam'ln bu 

odam, uykudan uyeuır gibi 
gözJerfaf oğuşturmsğa başladı. 

Erkeklerden biri makinist, iki!!I 

çiftçi, biri sigorta memuru, biri 

ieçl, biri 1erb!ye mütahaPSlsı, 

kadınlardan üçü evli hlri duldur. 

Bayramlık 
Zengin şekerleme, 

çikolata çeşitlerini Kıyafeti, ha gibi yerlerde te: 
eadüf edilen serserilerin kıya· 
{etinden çok düzgündü. Kendi 

Bir şahit Lindberg'fn evini 

tarif ettikten sonra bayan Lind 
Bey Ltndberg mtrdiveoln 

d6şmeainden çıkmıe olmuı ih· Memurlar 
Kooperatif inin kendime bu adamın buraya 

ne gibi bir maksatl'l gelmiş 
berg şabıtdet yerine geeerek 
yemin etmiş ve bir mırılhya 

benzer sesle hUd1kJerlni anlat· 

maya başlamıştır. 

timall olan g6rülUJyfl nasıl duy. 
doğunu, çocuğun DBBıl kaçml· 

Umuma açhğı Kemeraltın
dakl y~ni mağaz11ında lrnla 

olduğunu soruyordum. Acaba 

Foks'un yerini eUnden almak 
mı istiyordu. O takdirde şld · 

detlt bfr mücodelenfn vukuu 

gayri kabllt lctlnab idi. Bu gibl 

basit insanların mQcadelesfnln 

feci bir şekilde hitama ermek 

ihtimali vardı. 
- Sonu Var -

• 
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Çocuğun kaçırıldığı günü an · 

latırken bayan Uodberg'in göz 

leri yaşarmıştır. Koc88ı o aralık 

sinirli bir hareket yapmıştır. 

Bayan Lindberg çocuğun resim· 

!erile elbf aelerlnl tanımıştır. 

mış ve f ldye isti yen mrktnhu 
nesıl bulmuş olduğunu anJat· 
mış tüfeğini alıp çıkarak haı, 

hizmetçisinin gidip muhtara 

bab~r •erdlğiııl söylemiş, pen 

cerenin ahında bir 11damın ayak 
izlerini gördüğdllü ilave et· 

mlştlr. Bay Ltndberg yarın da 
dinlenecektir. 

Tdrkçe Karşılıklar 

cakıınırıı. lzmir'in bu bftyök 
bekkaliyeei Urfa 

Sadeyağlarını 
95 trn 85 kuroşa indir 

oılştlr. Teneke ile 80 .im 

ruitur. 

Tibkçe kartılıklar ...... , ................. _,. .................. """91 ... ml!lll __________________ __ 

lamak (misafire ikram man.) 15. 

eilemek, 16. tapınmak, 17. tap· 
lamak, 18. tapmak, 19. toğmak, 

20. oğnlcamak, 21. yükünmek 

(hflrmetle lğilmek mao.) 

Hürmetkar - l. saygılı, 2. 
tapueak 

Hürmetli - 1. höyük (tezyif 
makamında) 2. okkalı (tezyif 
makamında) 

HClrmete layık - Sayın 

Bilrmetsfa - ayağaız 

Hürriyet - 1. başına buy· 
rukluk, 2. başlı başrnalık, 3. boe· 
taoşılık, 4. erkinlik, 5. erik, lrik, 

6· koyurtgan,, 7 ~ poşluk, 8. 
sal gara 

Hürriyeti tahdit etme 

kelem ek 

Hürriyet kesbetmek 

mak 

ör· 

pojon· 

Hürriyeti vermek - pojotmak 

Hüsnü ( hüsün ) - böyü, 2. 

iyilik, 3. görk, 4. görkey, 5. 

gftzellik. 6. iyem, llem, körk. 8. 

közkük. 9. sür. 8Ürü.n 

Hüsnü hal - ıemen (eelıimet, 

emniyet asayiş mın.) 

Hüsnü idare - 1. iğitme, 2. 

Jyl kollanma, 3. teceme 
Hüsnü ifa etmek - 1. iyi yap,: 

mık, 2. matlamak, mattamak 
Hüsnü imtizaç - 1. arı dirlik, 

2. cakeılasma, 3. iyi geçinme. 

4. uzlatma. 
Hüsnü kabul etmek - 1. lyl 

kareılamak, 2. ıaplamak. 
Hösnü muamele etmek: - 1. 

barımlamık, 2. iyi davranmak, 3. 
lrgelemek, 4. uçkalamak (dostça 

muamele man.) 

Hüsnü maaceret - 1. dıthk, 
2. dirlik, dirilik, dOzenllk, 3. iyi 
geçiome, 4. .kirtidirllk, uygun 
dirlik. 

Hösod naza-r sahibi - · arı 

bakışlı. 

Hüsnü tabiat - trper. 

Hüsün vermek - güzelleştir· 

mek. 
Hüveyda (aşikar, ayan.) 
Hüzal - 1. allunma, ~. ırıl· 

tık, 3. bltkinllk, 4. sızlıınu. 

Hüsale uğramak - 1. hıme· 

ztmek, teoezlmek, 2. kaşgamak, 

kavşamak, 3. torunmak. 
Hüzo, (büzün) - 1. beyrel 2. 

boeus, 3. bun, mun, 4. bunuz, 

5. gönül darlığı, 6. iç üzünttlsü, 

7. karanglığ, 8. kaygı, kaygu, .9. 
koouğuş. 

Hü11ftn lras etmek, yalkulnmak 

Iliizünlemek, earilmek. 

1 
Ihlll, - eldik yolu 
Iktıfe (etmek), L ardma 

dilemek. 2. ardınca nrmak, 3. 

arkaeından g1tmek, 4. izin~ uy· 
mak, 5. uymak. 

Irgıt, - }. emekçi, 2. ırğat, 

:J. işçi. 

Irk, (damar man.) damar. 

Irk, ("race .. man) - 1. kök, 
(asıl, menşe man.) 2. oymak 

(kabile man.) 3. 11oy. 4:. uruk, 

(Irk) ın cemi (soylar) soylar aop· 
tar), (kökler), (damarlar). 

'9'at (etmek), 1. ağdırmak, 2. 
yücelmek, 3. yükseltmek. 

Iefırar, sarama. 

Isga (emek), - 1. dinlemek, 

Honalut - kanlı. 2. kana hu· 
lanmış, kan bolaşm~. 

Honab, hunabe - 1. gen yaşı, 
2. kanlı su. 

Henapm, bunbAr 1. kan 

IQlci, 2. kan dökücü, 3. kanlı 

Ba sözün iki manaeı var: 1 -
kana hulaşmııt, 2. kao döken. 

Honeftan', hunhar - kan Ba• 

çan. kan yağdıran. 
Hunla, - 1. kamh, 2. kan· 

lanmış. 

Hondı, - 1. kan döküefi, 2. 
kan döken. 

Bonnakk, 1. boğak, 2.. 
toncokma. 

Hunnakı kelbi, - basak. 

Hünsa, 1. aslık, aoaık, 
(uni bir noksan yüzünden zev· 

ciyet hayahna keblllyet&iz kadın 
man.) 2. emeıük, 3. ereahk 4. 
kızdeke. 

Hup, - 1. çıyak, 2. gökçek, 
3. görklü, 4. gdzel, 5. öget. 

Hurafe, - 1. Irım, irim. (fa1 
man.) 2. 1aaaka, 3. 1B11Jka, 4. 
oreq, uğrasa, uraa., 5. yanı iş. 

Burde, - 1. lbrıntı, 2. kO· 
çük, ktiçflrek, 3. ufak, ufllClk, 
4. ufarak, oparak, 5. uyak:. 

Hnrdeh•ş~ etmek, - l. aran 
taran etmek, 2. kmp dökmek, 3. 

ufalamak, 4. ufaltmak 

Hurdehaş olmak, - l.. darma· 
dağın olmak, 2. etirlmck, epri· 

mek, 3. höhümek. 
Hurd.,yat, - 1. kmk dôkOk, 

2. öteberi, 3. ufak: tefek. 

Hortit, - 1.çavaf, 2. 
3. çiheç, 4. uvaç, 5. gftn, 

neş, 7. kayaf, 8. kua. 

çoğaç, 

6. gd· 

ular geçireceklerdir. Balkan 

de~letlerfndeo bitinin bftyOk 
adamlanndaa biri aufkuı Bt'l· 

tlcealnde ölecektir. 

Havagazı 
Şirket MftdOr ve Mas· 
JahatgOzarı Ankara'da 

Şehrimiz hnagaz• şirketinin 

tesisatının belediyece &atın •lı•· 

maaı etrafında Bayındırltk Ba· 

kenhğmdao beoılz tilr buyrultu 
gelmrmletlr. 

Şirk.etin müdi.irö Bay L9rl· 

mer ile maslahatgüzarı Bay 
Mustafa Aukara'da bulunm•k· 
tadırlar. 
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Huruç, - 1. çıkmak, 2. çrkıe, 
3. fırlayış. 

Huruç etmek, - 1. çıkmak, 2. 

taşıkmak (dağa çtkmak. fiydl 
çıkarmak mın.) 

Buruş. • l ha~ırma, ba~p ç• · 
ğarma, 2. gürültü, gürülra patır· 

d>. 3. kaynoyış, kayı:ıamı (galeyan 

man.) 4. ıaekınhk, 5. tatm• {elif 
man.) 

Hur~şan - l. ..:ayaa,110, iay· 
naşık, 2. tışksn. 

Hneran - 1. kor, 2 oıdtma 

(kaybetmek, ılyan etmf'k m110.) 

3. yat, 4. yıssı kalmı.. 

Hııeranda katmak - 1. eli bôe 
kalmak, 2. korkllwalt. 3. koılsD· 
mok. 

Hueuf - 1. ay tutulma, Z. •)' 
tutulu, 3. dunma (don-uk1 don-.ık. 

tonuk) 4. tutulma. 

Hosul - 1. bulgu, 2. oltttf 

3. &öreme. 

Hnenle gelmek - 1. olmak, 2. 
löremek (doğmak. meydana gel· 
rnek: uıan.) :J. türemek,, 4. ye· 
tlomek. 

Husule getirmek, - ı. k8't.r· 
mak, 2. oldurmak. 3. önUlrmek, 
4. törüzmek. 

Hueomeı, - 1. çe~-Jşme, 2. 

dargınhk, 3. döğüe. dövtq, i. 
düomanlık, 5. knga, 6. ke~e~m4' 

7, tebieltk, 8. uğrae, 9. Y.i•dç, 
10. ya~ılık, 11. yav9ılık1 12. yav· 
lok, 13. ya•uç. 

Buıamet etmek, - l. dafıl· 

mak, 2. döğüomek, d&TltDıek~ :3. 

kıdmak, 4:. 6ceemek, 5. yt1glt1· 

mak, 6. yığıkmık, 7. ~ak, 

8. yatlamak. 
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Inkılab Dersleri Cuma Günü 

nkılah Tarihi 
Habeşistan 

lzmir'de Kuvvetli Diyor ki: 
Zelzele Duyuldu •. - Başrarafı•ı' ~~; safJhede - Zekai lbrahim 

§ 
= = §§ 
§ 

- Başı 1 inci inhlfede -
sümer boyu kurmuştur • .Mll4d· 

dan enaz dörtblu yıl evel ku· 
rulaıı insanlığa ilk örnek ve 

ilk m"deniyet hocısı olan bo 
de Jetten biri geçen altı bin 
yJldır Türk illeri aelı\ i&tiklAl· 

elz ve devletsiz kalmadı. Ta· 
rlhte eekl dünyada g~rd6ğii· 

miiz devletlerin hemen yarısını 
Tiirk'Jer kurmu~lıırdır deeek 

müb ldga etmiş olmayız. Ayni 
çağlarda muhtelif mıntıkalarda 
adları haşkn başka ve hüyfik 
bOyft Türk lmpar11torloklan· 
nıo yaşadığına dahi, hem de 
birkaç kerre tarihte rastlarız. 
Bat n devletlerin yerine birer 
dah yenfsJ, daha güzeli, daha 
kuvvetlisi bJr veya birden fazla 

hemen çıkar. TOrk olusu mu· 
cizelfdfr, eerarlıdır, doğurur, ya· 

ratır. Tarihin bOyük adamla· 
rını, kahramanlarını bo vesile 

ile bu giir soy1 bu kutlu ıoy 
meydana atar.. Godea, Mete, 
Çenk, Bumen, Atillı\1 Gôltekln, 
Bilge, Gaznelf Mahmud, Tuğ· 
rul, Alp Aslan, Melikşab, Cen· 
giz, Tfmur, Fatih, Yavuz ... Bo 
sllsllenin· ıaaıanlarına ün 111· 
mış büyliklerdlr. 

Türk nlusa devletsiz, Türk 
illeri istlkl41eiz yaşayamıyor. 
Sclçuk'loların yerine daha kof· 
vetll, osri, Avrupa'da Viyana'ya 

kadar rğlden, Akdenfzl, Kara· 
denizi ~lr göl eden bir Oamanlı 
saltanııt1D1 naeıt 14 üncQ asır· 

Jarda çıkdıse, Osmanlı saltana. 

tının çjlrüdGğü, dağıtılmıya 

başlııdıgı ve nihayet mukadder 
elrlbeıe ermek Ozere oldugu 
zamanlarda da bir yeni doğa 
ile karşılaştık. 

Tilrk'lerln milliyet duygusu 
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.. 
ile aeılanmaaından ve yanma· 
sından ıonra 20 inci asırda da 
ondan· bir harikadan başka 

birşey beklenemezdi. 
Osmanlı tarihinin muhafaza· 

kArlığı ile, hAldmıne tilrler 
yaaışı ile meıhur bir nslri 

nrdır. Kıca Rııgıb Patı ... 
Arazi fethi temaydllerlne ka· 

pılao, cenk, şeref latlyen hd· 
kdmdarına mealen dermit ki: 

De~letlnlz heybetli, fıkıt 
ihtiyar bir arıtana benzer, otur· 
muı dinleniyor, uzaktan bıkan· 
lara o korku verir. Var11n 
öyle kalan. yanına yıklatılarsa 

pençelerbı ın t<tık ı liği, gözlerinin 
fersizliği, kuvvf' tiııiu azlığı an
laşılır. Aman hıtrptan sakını· 

hm .. 
Oemanh tarihinde tenkkof 

ve inhitat için bn eöz pek doğ· 
rudor, yerindedir. Neteklm bu 
kocalmıı arslan, 17 inci, 18 lncl, 
19 uncu ve yirminci aıırlardı 
ne vıkıt dövftıtftrftltıne, ne 
nkıt ayağı kıldırıldlee, bit 
yara daha alarak, bir tırnağını, 
bir ununu daha keıtlrerek, 
köpeklere kaptırarak kınlar 

içinde yere yuvarlandı. 
Bo hal milliyet 6o6ne kadar 

devam etmlotf. TGrk milliyetçi· 
llğl ırılanın içinden blr genç 
yavru belirtti. Anlanı öldftrftp 
parçılamağı glrittlklerl an, bu 
genç arelanlı .kırıılaıtılar, ye· 
nildller, yıkıldılar, kaçıştılar, 

gittiler.. Anadolu, lıte o genç 
ırelamn yuvasıdır. 

(Konferansın uzunluğu dolayı· 

sile, maalesef geriye kalan kıemını, 
bayram ertesine bıraktık.] 

Tokat'da Yeni Eser. 
Tokat, 4 ( A.A ) - Halk

evl açılıı gilnftnftn bayak pro· 
gramı bazırlanmııtır. O gCn1 

Tokat için bir bayram olacaktır. 

• , 1 , • htıktlmetlnln uluslar kurumuna 
- Baıı 1 inci HhiCede yeni bir nota vermiı olduğu 

beı defa zelzele kaydedllmlttir. bu notadan sonra Habetietın 

Birincisi Hat 16 dakika '1 hOk\lmetlnln uloelar kurumuna 
1&ni1e 49, lkluclıl eaıt 17 da· yeni bir nota vermit olduğa 

kikı 42 eanlye 13, t'lçfincQad dikkate tayın g~riU6r. 
eaat 17 dakika 42 eanlye 10, Cenevre, 4 (A.A) - Habe· 
dördOnelhG ıaat 18 dakika 20 tbtan hOkU.meti İtalya ile zuhur 
eaulye 26, beelnclsl eaat 13 eden lhtlltf hakkında uluslar 
dakika 55 aanlye 62. kurumuna tf'lgraf la mtlracaat 

1ıtınbu1 4. (A.A) - İstın· ederek ıolhun muhafazası için 
bol ra11tbaneetnden: her çareye bışvurolmasını nıtık 

Bngfto 4·1 1935 cuma gGnil olan mezkılr korumun 11 inci 
eaat 16 yı 41 dıkfka, 49 ıa· maddeehıln tatbik edilmestnl 
niye geçe fevkalmerkez İıtın· lıtemeıılnl istemiş .e Guferregu-
bul eaha11nın 60·70 kilometre. eli öonünde toplaomış olan İtalyan 
dahilinde tıbmlo edilen şiddet· kuvvetlerinin 28 kinunuevvelde 
ilce bir zelzele kıydııdilmletlr. 

Ve bu ilk. zelzeleyi fU tali zel· 
zeleler takib etmlttlr: 

Birinci saat 17 ,19 dakika 18 
11tnlye geçe hıf lf, ikincisi ıaat 
17,42 10 eanlye geçe çok hafif, 
fiçdncilsft ıaat 18,20 yl 27 118· 

niye geçe, birinciye yıkın •e 
az tlddetlf, dördünce ıaat 18,55 
52 ıanlye geçe .. Çok haf tf olan 
ikinci zelzele lıtlrabatte bolu· 
nınlar tarafından hiHolonablle· 
cek derecededir. ÜçüncGsil ve 
beelnciıi gayri maluuıtu. 

Ankara. 4 (A.A) - Ağrı· 
.ktılttlr Bakanlığı meteoroloji 
enstltfllClııdeo: 

Bog4n İstanbol'dı 16,39 dı 
şimal Te cenub lıtlkametlnde 

20 IBDlyeden biraz fazla ıQren 
bir zelzele olmuotur. Halkalı 

meteoroloji letasyonunoo haasaa 
bırogrıfı 23 milimetrelik bir 
çizgi yapmış ve barografın etlll 

yerinden fırlamııtır. Zelzele 
çok kunetle hlesedllmlştlr. 

Çanakkale, 4 (A.A) - Bo· 
gfln saat 16,45 te cenahtan 

Uabee kuvvetlerine taarruz etmtı 
olduklarını ve iki kişinin ölümü 
111" ve iki Jdoinin yaralanmasına 
eehebtyet nrmlş bulonduklan· 
nı, iki ltalyao tayyaresinin mü 

temıdiyen bu havallde uçta· 
ğonu ve İtalyan tanklarının 
boyuna bu hnalide faaliyette 
bulunmuı olduklarını bildir· 
mletlr. 

Gen"I kitib M. Ave1ıel bu 
notayı 11 K4nonusanl 1935 
tarihinde toplanacak olan kon· 
sey a.zalarına tebliğ edect'ğinl 

Habeolstau hOktlmetine bildir· 
mlştir. 

~~~~~---~~~~~-
eden etddetli bir zelzl"le ol· 
muttor. 

İstanbul, 5 (Hususi) - Zel· 
zelcnln merke~lnfn İıtaobul 
olduğu anlıtılmıı:ıtır. Bazı hl· 
nalarda 11&katlık. vardır. Yan· 
gın kuleleri tahliye olanmuı· 

tar. Zelzele dolayısile sinema· 
lardan panik halinde kaçan· 
!ardan hafif yaralılar vardır. 
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- Batı 1 inci sahifede 

mihazeoesinl temin etmeye ça· 

lışacak, paranın istikrarını le· 

mine oğraeacak, sulhun en iyi 

zemini olan memleketin emnl· 

yetini temin eden •e milli 

şerefi koruyan orduyu ibti· 

marnla yetittirmeye gayret ede· 

cektlr. 

Bay Yevtlç, hilkumet beyan· 

namesinin ok.unmaıından eni, 

okunmaeı sıraeındft ve okun-

ma111ndan sonra hötün hazır 

bulunan parlamento azaeı tara

fından elddetle velttlfakla alkıı 

lanmıştır. 

Belgrad, !i ( A.A ) - Bay 

Yevtlç'in hükumetin mfiteveffı 

kral Alekıındr'ın zihniyetin· 

--

~~~--itH•••~~~-

Kar Yağıyor 
Çankırı 5 (A. A) - Sabah· 

tanberl yağmakta olan kar ha· 
la devam etmektedir. Şehirde 

yirmi santimi geçmiştir. Yük· 

seklerde daha fazladır. llgaz'a 
yağan kardan Çankırı·Kaetamo · 

ol yolu kapanmıştır. Ssat 20 
de gelecek olan Ankara-Çankırı 

otorıyı kardın Allbey · Tuna 
istasyonları arasında kalarak 
Çınkırı'dan gönderilen makine 
ile ancak 11&bahı karşı gldehtl· 
mittir. 

Aldığımız haberlere göre, kil' 
Kaııtımonu Tosya Ilgaz Çerkes 
kazalarında da ayol tlddetle 
yağmaktadır. 

Uşak 5 (A. A) - Bu 11&bah 
başhyan iri taneli kar hail de. 
vam ediyor. Saat 17 Ye 17 ,30 
da iki defa haf lf zelzele ol· 
muştur. Zarar yoktur. 

Geçen Ay 
Bazı Kazalarda Ne 
Kadar Hayvan Kesildi. 

Kaza mezbahalarında birinci 
kAnon ayında kesilen haynn 
miktarı hakkında oehrimfz bay· 

tar müdtlrlftğüne atağıdakl ma· 
hl.mat gelmf etlr: 

İıtanbul, 6 (Hosoıt) - Rı· 
eathane zelzele ile arzımızın 

istikrar kesbettlğlnl blldlrmlttlr . ılmale ve 1 O 11ıılye devam .......................................... 

den mdlhem olan her türlü 

teırlki mesaiyi kabul edeceği 

ve dahUi siyasetin kanunların 

harf iyen tatbik t.dllmeai sure· 

tile taklb olunacağı suretindeki 

btıyanatı gerek ayan ve gerek: 

meb'uean mecllslerfode bftydr 

bir teıılr bAsıl etmiştir. Torbalı kazası mezbahasında 

26 koyun, 21 keçi, 42 kozu, 
8 oğlak, 1 manda, 40 eığır, 

olmak üzere 207 hayvan. 

123 TGrkçe kartılıklar 
________________________ _;........j __ __ 

T6rkçe karşılıklar 

Ödemiş mezbahaaında 292 
koyun, 235 keçi, 37 oğlak, 7 
manda, 287 sığır, 5 deve, 863 
ha yun. 

Husumet göstermek, - ı. yan 
bakmak. 

Husus, --. 1. iş. 2. toladı, 3. 
unayuk, Oneyük (tahasıoıı man.) 

llueusa - 1. ayrıksı, 2. hele. 
Husuai - 1. kendine göre, 2. 

narın, 8. azgo, 4. özlen. 

Bosııslle - l. ayrıca, 2. hele, 
3. oğrağu. 

Hoeuolyct - 1. ayrılık, 2. bağ· 
hlık, 3. ha kaltk, 4. gizlilik, 5. 
6zlük, 6. tem. 

Hususunda - 1. fçfn, 2. Bartın., 
Husye - 1. badak", 2: h~elak, 

3. koda, 4. kıaak, 5. taşak, 6. 
tavluç, 7. yumurta. 

Bu - l. oy, · oy, 2. ot, 3. ôğ, 
ök, 4. uk, uğnk, 5. 08• 

Huşyar - Sak. 

Huşu - 1. aeaklık (tevazu 
mao.) 2. bfrenlsme, 3. eğilme, 4. 
gönfil alçaklığı, S. önnn gözetme. 

.duşu etmek -1. aşaklanmak, 2. 
aşakhk eylemek, 3. eğilmek. 

Huşunet - 1. carvallama, 2. 
diklik, 3. lrfllk, 4. hlUk, 5. ka· 
dık, 6. katılık, 7. sertlik. 

Huşunet glJstermek - .kadran· 
mak. 

Buşunetiol izale etmek - yo. 
muşatmak. 

Buy - 1. alıema, 2. kıh&, kı· 
lık, 3. kıhoç, 4.. mlnez, (eecfye 
man.) 5. ök. 

Boysuz - 1. emeze, 2. havsak, 
3. hırçın, 4. fğae, 5. mızgı. 

Boyeuzlok etmek - fğenmek 
(at hakkındı) 

Buzu - 1. aşaklık, 2. eğilme. 
3. gönOI aJçak~ı, 4.. slnmtı, 5. 
udunma, 6. yumuşaklık eyleme, 

7. yakanme. 

Huzur (Yın man.) - 1. lleT1 

2. kaa, 3. kat, 4. kıt, 5. ön, 6. 
tanu. 

Bozurundı, - 1. hlrıda, 2. 
lleylnde, 3. katında, 4. 6a4Dde. 

Huzuruna çıkmak, - 1. kı· 
tını nrmak. 2. öaGne çıkmak. 

Bozar, (rahat man ) - 1. ıbır, 
2. amır, S. buıal1 4. eayıılık, 
5. bısbk, tıılık, 6. dinçlik, 7. 
diniz, 8. dJrlllk, 9. enç, encik, 
10. erinç, 11. ine, lnekft, 12. 
inçlik, 13. irine, • 4. tincllk1 

tınclık. 

Huzur bulmak, 
mek, 2. tınclamak. 

- 1. d6len· 

B uzoru .kılb, - tun. 
HObob,- esin, eefntl. 
Hübob etmek, 1. etmek, 

2. konmak. 

Bacum, - 1. akın, 2. atıht, 

3. basım, 4. baıkın, 5. çabnul1 

6. çapartı, 7. çapım, 8. çun, 9, 
ılgama, 10. ılgar, 11. kaçut (ta

kib man.) 12. kHgun ( tıklb 
mıo. ) 13. ııldırmı,, 14. aeAlr· 
dim, 15. ıorgal, 16. ıGrme, ıftı1l· 

verme, 17. tıbaro, 18. te&l11 19. 
tutkak, 20. ~şftnUl 

H6cam bölCğft - ı. ıkıneı 
kolu, 2. ıeğlrdJmcl 

Bflcum etmek - 1. ıkın et· 
mek, 2. akmak, S. ıblmık, 4. 
baeımlamak, 5. baaJun etmek, 6. 
basmak, 7. bökelemek, 8· çap· 
m•k, 9, çokmak, 10. cumhur· 

mak1 11. gıcılımık1 12. gftce gör· 
mek, 13. güceklemek1 gQcek ol· 

mık, 14. gace nrmek, 15. gftedr· 

mek 16. glicft görmek, 17. gftvlemek, 

18. hökçftmek, 19. homaalmak, 20. 
hftmcrmek, 21. hCmftrmek, 22. 
Ilgar etmf'k1 24. llgırlamak1 25. 
kıdılmık, 26. knçımık (hiddetle 

kıvramak mın.) 27. kıcılmak, 28, 
kımak, 29. koTOlmak, 30. kov· 
lımak, 31. saldırmak, 32. ealmak, 
33. ıekıenmek, 84. eıbarmık 

(tard ve defi man.) 35. eOrcala· 
mak, 36. sGrealmak, 37. tobal· 
damak. 38. fllttlne yftrftmek, 39. 
fllmek, 40. fttClmek, 41. yörftmek. 

1..akm (hükftm) - 1. buyruğ, 
buyruk (emretmek man.) 2. bftkG, 
3. eanı (farz ve tahmin man.) 4. 
en (n6foz ve tesir man.) 5. ıöz 

(nftfuz ve teelr mın. ) 6. tor· 
gul1 7. yargı, yargo, 8. yar· 
bğ (emirname, ferman man.) 
9. yartı (adli hftkilm man.) 

Hakmetmek - 1. belletmek, 
2. bilemek (hftkftm ve ta11rrufo 
altında bulundnrmak, idare etmek 
mın.) 3. buyurmak, 4. ça~lamık, 
5. ıftmek, 6. totovlımak, 7. yar· 
ıılamık, yargulamık1 8. yarmak, 
9. yırgo, yarmak. 

HClktlm ıftrmek - 1. avıklı· 

mık, 2. baoarmık, 3. dilek ıtlr· 

mek, 4. olarnıık, o. paıkarmık, 
6. 11lınak, 7. ıftrmek1 8. yorumak, 

htlkftmdar - 1. batkaru~ı, p•t· 
karu,ı (daha ziyade tannyı nrl· 
leu elkantın. "mevlt • aelgnenr,, 
man.) 2. bilevel, 3. buyruk, 4. 
erkllğ (zitktldar men.) 5. idi (aa· 
bip me•IA man.) 6. il ekeıf, 7. 

Ulğ, 8. inal (asıl mutemet, vezir, 

mtıılr man.) 9. kağan (han mın.) 

Hdkdaıdırbk etmek - J. 
ilenmek, ~. olarmık 

Hük\lmet - 1. beylik, 2. 
el, il. 3. eteğe!lk, 4. illik, 5. 
ldi (111hlb, mevla man.) 6. il 
ekeıl, 7. illğ, 8. inal (aeıl mute

met, vezir, mftolr mın.) 9. kağan 
(han man.) 

Boma (knı) - 1. boğdanık, 

hoğdavık, 2. umu (çocukları si· 
yanet edeu melek, 6leceklerfn 

canını alan melek) 
Bftner - 1. becerik, 2. bllgl, 

blllş, 3. epik, 4. erdem, ertem, 
frlem, (birfet1 ean'at, maharet, 
kablttyet, fazilet man.) 5. e61, 6. 
udum 1 7. ustthk, 8. yaraşık, 9. 
yat, 10. yoldauı. 

HGnermend, hünerlt - ı. be· 
cerlklt, 2. blllkllk, bUfmllk, 3. ce· 
len, 4.. eli eğimli, 5. elloz, 6. 
eli yatkın, 7. erdemli, erdemlik, 

8. uz. 
Hor - ı. başını buyruk, 2. 

başlı baıına, 3. boş1 4:. çezlk, 5. 
eren, lren 1 6. lrlkll, irkll, 7. öıı· 

den, 8. Hl mı•, saltık, 9. 1artık. 

Bftrmet - 1. koytorkı, koyur· 
kı (mlHfhperverlik mın.) 2. kul· 
dok, 3. kolluk, (hizmet, ubudiyet, 
ırzı tGkran man.) 4. kutluk, 5. 
kftndO, 6. HD, 7. 111ngı, 8. lllD· 

lu, 9. ıay, ıo. Hygı, 11. taptın, 
12. tapu, tapuk, 13. tömöoıQlGk, 
14. yftvGnce. 

Bftrmet etmek - 1. ağırlı· 

mak (ml11flre hdrmet man.) 2. 
ançulımak, 3. Hartmık (in'am ve 
lt'am mın.) !i. ayamak, 5. Bayar· 

lamak, 6. ellemek, 7. kamdan· 
mık, 8. kfıllemek, 9. aanamak, 
10. Hnmak, 11. ıaylımak, 12. 

Hymık, 13. eayııomak; 14. eıy· 

Dfklll kazBBı mezbahasında 

48 koyun, 59 keçi, 39 sığır 

olmak Ozere 146 hayvan ke· 
sflmletlr. 

lzmir'de öksüz 
Ve Fakir Çocuk
lar Sevindirildiler 

Bııtarafı 1 inci sahifede -
den fazlı fakir ve kimsesiz 
çocoga elbise, ayakkliibı ve 
kasket almıştır. Yavrucuklar, 

kendllerfnl unutmıyanlara kartı 
duydukları soneor; sevinci, gü· 
len yftzlerlle anlatm:sğa çalı· 

şıyorlardı. 

Şunu blrkere daha söyllye· 
Hm ki, İzmfr'de içtimai yardım 
hicri hakikaten çnk gOzel ha· 
ıarılmıktadır. Klmeeaizlerl, yok· 
sullatı sevindiren lımlr'ln yük· 
eek yDrekll çocuklaı ına ve ba 
meyanda tütüncüler blrllilne 
ıu ıGtunlarda tefekkür etmeği 
bfr vazife biliriz. Varolun aziz 
yurddatlır! .. 

• • • 
BilAllabmer cemiyeti İzmir 

merkezi fakir ve kimsesiz ~uo 

çocuğa bayramlık elbiselik ka· 
mıı daAıtmıştır, ayrıca da 29 
çocoğw ayakkabı ahnrmlştlr. 

Yeni Kavaflar ça1"ısında 

34 Numarada 

•ALI RIZA• 
Mft.cellithanesine uğ rayı uız• 



Umumi Haırp'te TlYırküye' 
cdle DngüDüz CasusDaıroa 

Söke hukuk hakimliğinden: 
Sökenin Kemalpaıa maballP.· 
sinden Mehmed kızı şehldenln 

o mahalleden kocaaı beılr oAlu 
haydar aleyhine açtığı bo~auma 

davıeı gününde tıgayyüp ve 

ikametg&hında kimse bulunma· 
dığından davetlyenl.a iade edil· 
medlğinden 13.1.935 pazar 

gftnG ıaat 1 O da muayyen tıh· 
klkattı haydarın bizzat bulun 

Yazan: Coni Bohan Tefrika numaresı.5} 

Rüzgar Da Kesilmiş ve Ortalık Ağır 
ve Sakin Bir Hale lnkı13p Etmişti ... ması veya vekil göndermesi 

aksi halde tahkikatın gıyabında 
bakılacağı ilin olunur. 43 Gayet tuhaf ve ayni saman· 

da da hemen hemen felaketle 
neticelenecek olan btlytlk bir ' 

ıcreemllk etti. Tım yolu geçer· 
ken blsikletcllerden blrlalne 
çarptı. Herif bir çığlık kopardı 

•e blalkletten aıı~ı yunrlındı. 
Fakat RJşard onun ne oldu· 
Aunu anlamauoa YBklt bırak· 
•adan derhal uzaklaştı. 

" Korku en bltgln lannları 
bile kuvvetlendirecek bGyflk 
hlr nsıtadırlar. İşte bunun 
glbt timdi Rlşar da kendinde 
oldukça kuvvet bluedlyordu. 

Diğer bir uraftao derhal 
ormana daldı. Blllyordukl pek 
•ı ıonra gözden kaybolacak ve 

dGten kar; lılerlnl eakbyaca· 
ğından hedefine daha mtlaald 
bir vaziyetle yaklatabllecekti. 
8tnaınaleyh baycık bir hızla 
Yoluna devam etti. 

Benaa kurtolmağı mnnffak 
.,!!doğu tehlikeden daha ziyade 

u~laşıbllmek için ktadlalnde 
11 çok kunet duyduğunu ıu 

andı btıyak bir ı4r'atle ilerle· 
meğe ve bacıklanndakl kuvvet 
kesilmedikçe kat'fyyen durma· 
mığa mecburdu. Daoea kana 
çıkardığı gar4lttlden bııkı hiç 
bir ıes aada ltltllmlyordu. 

RtızgAr da keallmlo ve orta· 
lık ağır ve• sAkln bir hale in· 

kılAb etmlıtl. Fakat aman Al· 
lıhım o naaıl kardı, o nuıl 
fırtınaydı?. Bir tM?aftın kar 
yığıyor, bir taraf tan da rtızgtr 
dallardaki karları dökerek her· 
taraf ta büyGk kar yığınları 

hAtııl ediyordu. Rl,ar'ın bacak· 
ları kurıun gibi olmuştu, bıoı 
yanıyor n biltQn vticudona 
kızgın iğneler babyormuo gibi 

oluyordu. 
Biçblreey ddetlnmlyerek. ae· 

r11ye gittiğinin, hangi lıtika
mete doğru llerledlğlnla far· 
kında olmayarak ıendellye sen· 

Gtımrok Muhafaza Umum Ku
llıandanlığı Istanbul Satınalma Ko
nıisyonundan: 

l - Denlı va11taları lçtn 1200 ton maden kömftrD kapalı 
zarf ile ekalltmlye k.onulmuotur. 

2 - Şartnamesi her gftn komisyondan ahnabUlr. 
3 12.J .935 cumuteai aaat 15 te ihalesi yapılıcaktır. 
4 ıtteklller mnvakkat teminat olarak J.530 lirallk banka 

mektubu veya nzne makbmlarını teklif mektuplarlle 
birlikte saat 14 te latanbol gGmr6k muhafua batmtl· 
dftrlcıgcı dairesindeki kumandanlık 11tın alma komlsyo· 
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----::lit'z-rn-i....::.r ...:..E:.:..::v~k=af:__.:M:.:..o_:d:.:..o-=r l_O:.:.ğ_O_n~d:..:.:en:...:.::.::..:...._ 
kt Blrhıcl mıhcalarda senede 100 lira gelirli ve 11 No. la d6k· 

6 
nan bir aenellk kirası ayın onunda saat 15 de lhıle yapılmak 
~re on g4n müddetle artırmaya çıkarılmıotır. İstekli olanlarm 

~' af mGdtırl6~6ne mtırıcaatları. 55 6 10 

lzınir Mubasebei Hu~usiye 1'1üdOr· 
lnğnnden: 

lı;. İdırel huıuılyel vlliyete alt ıııal ıoyunda 42~ lira 15 kuruoluk 
t eıtrll hnuz ve IAka yapılacağından mGn•kısaya konulmuotor. 
•teltlllerln 9 1 935 çarşamba gflnfl saat 9 d•n 12 ye kadar en· 

..:_tımenl vilayete gelmeleri. 50 -
Bayındır MalmodorlOğünden: 

Tahmin kıymeti Cinai Adet sak Mevkii 
12 Zeytin 12 Çeulkler aıağı kömftrltlkte 
61 " 

2 " 
5 il 

30 il 

120 il 

8 il 

16 " 
5 ol 

10 " 
525 " 
12 " 
20 " 
50 .. 
21 ,, 

12 " 
(0 " 
65 il 

33 " 
ıo il 

61 
2 

5 

30 
120 

8 
ıs 

5 
10 

350 
l~ 

20 
50 
21 
12 
40 
65 
33 

Pazar harmanı 

Ev altında 
Çenlkler kömOrltlkte 

11 koca kuz 

" ev kaya 
11 ıktao deresi 
11 bağ altındı 

" ılAt kıyında 
" havuı ark111 
11 aandalhkta 
" kıla ıhı 

" karyaklık 
11 bryakhk 
" kala altı 

" tepe ıraıı 
" ıuıam dere 

" " 
11 ıhmetll deresi 

1 O " çatal çam 

Mftıegıyyfp Yunan oğlu haralambo ve bağtahdan mt-truk 
yokırıda adet ve hizalarında tahmio kıymetleri yazılı zeytin 

dağıçları peıla para ile 1.1.935 tarihinden itibaren 22 gan milel· 
etle ve L 

7 
açı~ arttırma uıuHle eatılaeagtndan taliplerin yilsde 

•5 nlebellnde teminat akçelerlle blrllkıe eatıt gftntl olan 2!?.t.935 
sah •ftnG "' b . e Yıl uçte ayındır maliye dılre!ln~ gelm11lerı llha 
nlunur. 48 

deliye gfdlyordu. Sadece gide· 
cektl, nihayete kadar llerliye· 
cektl. 

ÇankQ eğer bir daha her
hangi bir tehlike ile karııla
şnsa kol•y kolay y11kaıını kor· 
taramıyacıgına emindi. 

Riıar çocakken peri hlkAye· 
lerlnl çok severdi: Hatarladığı 
JılkAyelerln birçoğu Alman or· 
mantarı, kır, köm'Clr ocakları 

ve orman mubıfıılannın Jr.oıa. 

heleri hakkında idi. Enelce 

ah keıkl tunları bir göneydlm 
derdi: İıte timdi 0 ormanda 
kurdların da . mevcut olmsıı 
ihtimali vardı. Şimdiye kadar 
niçin tesadftf etmediğine hayret 
ediyor ve kendi kendine: 

- Eğer bir de Kurd aOrG· 
ıftne rastlarsam halim dumandır. 

Diyordu. Biraz haf lfledlğinl 
hl11ettl. Mateaddit defalar dGı· 
dfl ve m6temadlyen aptal ap· 
tal gtıtda. Hele bir defasında 

bir çukura yuvarlandı ve bir 
mGddet çukurun dibinde yattı. 
AdetA gtllme hastalığına tutul. 
muıtu. Eğer herhangi bir adam 
ıu vaziyette Rlpr'ı gôrmüı ot. 
nydı onu deli zannedeceğlne 

hiç ıtıphe yoktu. 
- Sonu var -

Üniversitede Döçent 
Muavin Profeıör 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergün ö&leden 
ıonra bakar. 

İıtiklll caddeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • • S TAN BUL 
Telefon : 49250 ·- . Akhisar icra memurloğondın: 

Satılarak parıısınm hl1&edırlar 
araıında paylaotırılmasına mıh· 
kemece karar verilen boncuklu 
vereeeslne alt U&mda evsafı ya· 
zıh pııa mahallesinde gtıl ıokı· 

ğında bir bapbane, Camllkeblr 
mıhılleeinde kabaklar civarında 
bir baphane ile bir tabakhane, 
çarşıda iki dnkkln n Balhar 
me•kllnde 920 metre murab· 
baında 31 ağaç zeytinlik açık 
arttırmaya çıkarılmıotır. İhalesi 
2·2·935 ,cumarteal eaat 14 de 
icrada yıpılacaktar. DellAllyeel 
alana aittir. Satae peoln, ahcıla· 
rın dellAla baı vurmaları ilAu 
olunur. (51) 

Muğla Sıhhat ve içtimai Muavenet 

MttdorlüğOnden: 
Muğla memleket haet•neal ile •iltyet sıhhat u lçtim•i muı· 

venet mldilrlftğft ihtiyacı için 11tın alınmaeına lazam görlllea 
1800 Ura bedeli muhammlaeli 166 kalem eczayı 11bbiye açık 

ekalltmeğe konulmuıtur. Mezkdr ecza 6·t·l\)35 tarihine mfiaa· 
dil pazar gQnü saat 16 da Tll4yet daimi encümeninde ihalesi 
icra kılınacağı cihetle talip olanların mathlp ıartlara anlamaları 

fçln vll&yet athbat ve lçtlmıt muavenet müdftrlilğftne ve pey 
ıftrmet lstiyenlerln de teminat ık~eıile birlikte daimi encümene 

mftraaaat eylemeleri ilin olonor. ö534 27 :lO 2 5 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanları 

Menlea As. aat. ıl. ko. dan: 

Kilosu 
202000 

Cinsi 
arpa 

Kıtaat ihtiyacı için yukarıdaki yem kapah zarfla ekslltmiye 
konulmuıtor. Şartnamesini bedelsiz olarak Manisa askeri sat. al. 

ko. dan alınablllr. 

19·1·935 çarşamba gilnO. saat 15 de ihalesi Maulsa'da aakeri ' 
aat. ıl. ko. dı yapılacak.tar . .Mu,akkat teminatı 606 liradır. Tek-

lif edilen mektubları 19· l ·935 çarşamba gün il saat l { de ko. 
misyona verilmelidir. lstt1k.Ulerin belli giln Te saatte Manlsa'da 

aat. al. ko. nuoa mOracaatlerl ilin olunur. ( 13) 1 6 11 16 ' 

Ankara M. M. V. 11t. al. ko dan: 

Beherinin tahmini f latl 45 kuruş 16 Hntim ve muvakkat te· 
mioıtı 4749 lira 90 kuruı olan 155000 adet pansuman paketi 

kapılı zarflı ılmacaktır. Şartnamesini görmek fstlyenlerln her 
gün öğleden sonra Te ekalltmlye (!irecekleriu 12·2 inci k4nun· 
935 cumartesi gflnfl sut 14,5 d11 249 aayıh artırma n eksilt. 
me kanununun 2 el ve 3 uncu maddelerinde istenilen vulka-

lırla ve banka teminat mektublırı veya maliye mub1&lpllklerlne 
yatırılacak teminatları mukabilinde ahnıcak llmflhaberlerlle lha· 

le 1aatinden en az bir Hat evvel tekliflerinin Ankara M. M. 
V. ıatın alma ko. nuna verilmesi. 5560 28 2 6 10 

Ankara M. M. V. aat· al. ko. dan: 

Muvakkat teminatı 7122 lira 6 kurut ve çadırların muhammen 
bedeli ı 17 441 lira 20 kurut olan iki takım ameliyat ve 46 adet ıeyyar 

haııtane çadırları kapalı zarf la ahnacaktır. Şartnı1mealnl görmek 
Ye almak istlyenlerla hergOn öğleden ıonra Ankara'da M. M. v. 
ııat. al. ko. nonı uğramaları ve ekalhmlye glrecekluin 2490 88• 

yıh artarma •e eksiltme kanununun 2 el ve 3 cu maddelerin· 

de yaııh veaikalarlı 13·2 el kAnun-935 pazar günd saat 1(,5 de 
en 11 ihaleden btr ııaat evvel teklif ve banka mektublırının 

I 

•eyı maliye muhaelpltklerine yatmlacak teminatlar mukabilinde 
•lınacık nıakbuzlarının med.lir komlsyorıa verilme!I. 5568 

28 2 6 10 

"11111111• R AT O P A K S .... 11111111" = FARE ve SIÇAN ~ 
§ Kat'i Surette imha Eder.~ 

! lzmir'de Umum Deposu:~ 
= = E: Kuzooğlu Çarıl81 No. 15 5 

,, ı fi 11111111111111111111111111111111fll1111111il11111111111111111111111111111111111ti''1111111111 I 
Bornava satın alma komisyonunda iha· 

leleri yapılacak olan asker ilAnlan 
Bornava aekerl ea. al, ko. re. den: 

1 - Fırka kıtaları ihtiyacı olan 56400 kilo pirince talip 
çık.mamııtır. 

2 - İhaleıl 9·1·935 çarıambı ğilnQ aaat li do Buraan'dakl 
eatın alma komlıyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek iatlyenler hergdn Te tallplerlo me•· 
ktır gftade &Htloden evel komisyona mftracaıtları. •4 

Borana askeri 11. al. ko. n. den: 

1 - Fırka kıtalan ihtiyacı olan 15500 aeytln yağına talip 
çıkmamııllr. 

2 - fhqlesl 10 KAnonusanl 935 peroembe gGnll saat 10 dı 
Bumnadı ııakert aahn alma komllyonunda yapılıcakur. 

3-Şartoamealul görmek lıllyenler hergao ve tıltp olanların da 
mezkur gOnde ıaatlnden evel mftracaatları. 45 

Bornava aıked aa. el. ko. re. den: 

1 - Fırka kıtalan ihtiyacı olan 360000 kilo arpaya talip ~ık· 
madığından ıon p111rhğı 9 ·1 985 çarı1111ba gQnt'l saat l' de ya· 
pılacakur. 

2 - Taliplerin meıkftr gtlnde Bnrnua'dıkt askert Htın alma 
komlayonuna mftracaatları. 52 

Burnna aıkert ta. ıl. ko. n. den: 

Mlkdırı Cinsi 
202,000 Arpa 

l ~ıtaat ihtiyacı için yukarıdaki yem kapalı zarf la eksilt· 
mlye konulmuıtur. Şartnımealnt bedelalı olarak mani· 
aada As. 81. al. ko. alınablllr. 

2 19.1.935 çırıamba gftnft aaat 15 tedlr. ~•palı 11rf lı 
MıniPadakl Aı. ea. al. ko. yapılacaktır. 

3 Muvakkat teminat 606 liradır 

4: Teklif edilen mektublırın 19.1.935 çartımbı gına ıHt t• de komisyona verilmelidir. 

5 isteklilerin belli gan n eaıtte Manlaıdakl Aı. aa. al. 
ko. mlracaatlan lltn olanur. 2 6 10 l' 17 
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IZMIR 

Esnaf ve Ahali bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Ala~ehir, Tire .. 

HerttlrlO Banka MuamelAtt Yapar .. 

Bir aenelik mevduatı % 6 
Allı aylık 11 % (,1·2 
Vadeılı hesabı carilere % 4 faiz verir. 



liası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~mötr ŞlYllbesü 
ikinci kordonda Borsa civnrında kendi binasında 

TELEFON: !2383 ...... 

·ve şüre ... ft. 
sı imitet Vapur 
Acen ası 

Cendell llao. Birinci Kordon 

Tel. 2448 
The Ellerman Ltnee 

Tahliye için beklenilen vapurlar 
•·ECYPSİANu 15 birinci :kA· 

nanda Llverpool ve Svvnn· 

. . . ' . 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 IUllll 1111111111111111111111111IH111111111111111111111111lif11111111111111111111111111111 I' 

ara B·ras . ıl 
----= = = -= = = 

ç lllİİIZ!!-1!1m11----1111~----~ 
Umd ğumuzdan üstün t . _____________ .. , ____________ _ 

~ -
-:: Ucuz - r emiz ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
-llertörln Banka Muamelitı, Emtca 

Kumusyonculuğu .. 
11THURSO., 25 bMocl U = Mil !i Bir Fabrikanın Mah~ulüdür .. 

~ = 
Müsait şeraitle mevduat kabul edilir 

Hububat, QzO.m, incir, pamuk, yapak, zeytin· -
yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· = 
pıhr. Malların vQrudunda sahiplerine en mftsa· -

_ it ~eraitle avam~ verilir. ~ 

ı, ı111111111111iııiiiuııuiı111111uımııınıııııııı1rnıııııııı1111111111iıimrmnıııııııııı· 
Maliye Vekaletinden: 

Yüzde 7 faizli iki milyon liralık 
Sıvas - Erzurum demiryolu tahville
rinin kayıt muamelesine yakında 
başlanacaktır. 

Geliri tımameo Sıvaa Erzaram 8emtryoltıaao ID~Hlına tahsil 
olunan otuz milyon Uralık Sına-Erzurum isıfkrazının iki mll100 
liralık btrlact kısmını teokll eden tıh•lllerin kayıt muameleılne 
10 ikinci kanon 1935 tarihinde bııolın.cak .., 15 ikinci kAuuu 
1935 tarihinde nihayet nrllecektlr. 

Beherinin itibari kıymeti yirmi lira olın bu monk.kat tah· 
vUler 19 Ura fhrıç ffatl dserlnden bu maddet zırfındı merkez, 
ziraat ve it bankalarının oubelerl bulanan her mahalde 11tıtı 

nanda Londra, Hull ve An· 

yeraten geltp tahliyede bulu· 
nacak ve ayni zemnnda Lon· 
dra ve Hull için yok alacaktır. 

"ARTA,, Hamburg, Bremen 
ve Anver&ten g~lip tahliyede 

bulunmuştur. 

Not Vurut tırthlerl ve v11 · 
pur\arın lstmlerl flzerlne deni· 
şUdlklerden mes'uliyet kabul 

edilmez. 

Fotoğrafçılık 
- - - -·..---

Makinelerioızi 

Filimlcrinizi 
Camlarınızı 

Fotoğraf .Uğıt, kart ve fotoğ· 
raf malzemenizi bizden alınız. Her 
çe~it amatör j~leri kabul edilir ve 
en iyi cinsten kôğıt Jı:ullanıhr.J 

Atölyemizde 
l\lüesseııemizin çektiği fotoğ· 

raflar, kart postallar •e ağraodiı· 
manları t. niyeden müstağni gö· 

çıkınlacaktır. rdyoruz. 

Umumi n mftlhak bGtçelerle idare olanın daire n mGe11e· Ucuz, gOzeJ, zevkli, le· 

---- -- -§§ izmirde acentamız yoktur. Beş sandı tan yukarı he~ ticaretha- §§ 
~nenin siparişini kabul ediyoruz. Ankara orman çiftliği müdfir· ~ 
~ IDğftne mnracaat. Fazla izahat izmir'de Ege palas ve Şebi~ gazi- E 
~ nosu mftsteciri TOrkmenoğlu Murat Beyden alınabilir. ~ 
WJn 11111111111111111 il l l l l l il l il l l l l l l l l l l l l 1111111111111111111111111111111 l l il l IH lll il llll l il il l l lll l l l l l l l il llll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l\\~~ 
~,ratelli Sperco \lapur Acentası lzmir s·cili Tica .. 

ROYAL NEERLANDA1S KUMPANYASI 
"HERCULES,, vapuru 9 k6nunoe11olde beklenmekte olup 

yOkftn(i boaalttı tan sonra Bargas, Varna ve Köetenceye harekr.t 
edecektir. 

"ULYSSES,, vapuru 10 kauunuaani8eu 17 kiaunue niye ka· 
dar Aovere. Roterdam Ameterdaw ve Bamborga hareket 
edecektir. 
"liERCULES,,vapuru 25 l..Anuııu9aeide11 28 kAnunnl!ıtllye kooar An· 
ven, Roterdam, Amsterdam ve Hamburga hareket edecelrtlr. 

SVENSKA ORIENT LlN1EN 
" FERNEBO ,. vapuru 12 kllnunosaalde Oamburg, Copenhı· 

gen, Dıutzl,, Gdyntı, Goteborg, O lo ve İskandinavya liman~ 
farına hareket edecek.tir. 

"BLALAND,, moıörQ 23 kluunuea:u.lde Roterd•m, Bamliurg, 

Copenhageo, Danızlg, Gdynia, Goteborg, Oalo ve ı k udin •ya 
Umanları için yak alacaktır. 

0 SM ALAND., Hporo 2 tabına Roterdam, Bamborg, Cepe11· 
hıgen, Dantzlg, t:dyoia, Goteborg, Oslo n lııkaadfnevyı lfmın· 
larına hareket edecektir. 

SJı:RvJcf: MARITIM ROUMAJN 

ret memurluğun
dan: 

lzmlr'de Odunpızarındı 23 
numarada ticaret yapın milsec
cel (Emrüllıh zade Rı,lt ve 
o~lu Adil) tlrketlnln feshine 
mOtedalr beyaonome ticaret ka· 
nunu hükümlerine tevflkaD al· 
elliu 13 ll numaruıaı kayt 
ve tescil edildiği 1140 olunur. 

İzmir Sicili Ticaret memur
lu~o resmi mühnr ve 

F. Tenlk lmzaaı 
1 Beyanname 

eelerce Tlllyetler huall!l aaırelerlle belediyelerce teminat olarak miz, çabuk, taze i' ve Garbi Akdeniz lçln ber onbeş gtlode bir Muntazam Sefor 
ve hazinece aatılmıı Ye eatılıcak mtllf emlak bedollerlnio tedJ. • malzeme ile ai "ALBA JUI.1YA,, npuro 21 kiounoıınide gelip 22 klno•a· 

4·2·980 tarih ve 193!l eayılı 
mukavelename fle teali edJlmlo 
ve mtlddetin bitmesine binaen 
maamelAt n beeabıtın tasfl· 
yui icra kılınuak hnkmft ol· 
hayet bolmuş olın (Emrullah 
11de Raıft •e oğla Adil) adh 
moamelttıodıo mGtcvellit .bü· 

yeılnae ltlbırt kıymetleri ilzerlnden bbol olunur. .,, 
Bıhsolunan mnımelelerde nakit gl~i kabul edileceği te gerek Hamza ROstem aanlde Mıha, Bırselon, Mıarallya n Cenonya hareket edecektir. 

bod•llerlnin n gerekte faizlerinin tediyesinde hiçbir ıurelle verof "PELES., vapuru 15 ıobattı ~ellp 16 ~ubauı Maltı, Bar· 
" Emirler Çartııı 

ve reeme tlbl olmıyıcağı kanunla teyit edllmlt olan bo letikru \;.. ,,) ıeloo, Mıırıllya n Cenota'ya hareket edecektir. 
tahvlllerlolo fılzl de % 7 olarık teebh edildiğinden lttlr1k -...-...-.....-ııiiıiııll"'!"llmlel!I___ Hamit: llinlardıkt h reket tarlblerlndeld degtı\kllklerden acente 
edenler en faldelı n Hğlım ve ayni zamandı memleket için V. N. 
verimli bir ioe paralırıoı yatırmı, olacıklardıf. 5584: V V F ll V . . . an 
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Asgari 1500 Saat ömril Olan En Pa~lak 
Ziyalı MET ALLUM Lambalarını Ter-

cihen Her Bayiden Arayınız. 

MEHMET TEVFiK 
Bftyftk Elektirik, Telefon veı Malzemeleri depoıu 

Pe~temalcılar No. 77 .. 79 Tel. 3332 

. 

.. l ......... "!' ........................ lllİll. 
lzmir Ith'dlat Gomrüğll Moduı·lü-

ğünden: .(4) 
Demet Kilo Cr. Kıymeti clnı evya 

5 515 000 25 ltrı yuvarlık adt çubuk demir 
Yukarıda clnı ve mikduı yazılı e,yı açık arttırma enretllc 

satılıcagından 1 teklllerin 17 · l ·935 Perşembe gann ıaot 13 de 
ızmlr hhaltlt gtımrftğfl satış komisyonuna mfiraatları ilin olanor. 

1 6 

Izmir Defterdarlığından: 
lsalılnlo vergi borcundan <StOrO tıbıHf emnl kanununa tev· 

llkan haczedilen meaudlye mahallesinde bayat aoke~ındı klln 
7 aay1lı ev tarihi ilAndan itibaren yirmi bir gtln mllddetle aatı· 
lığa çıkarıldı~aan pey ıQrmek btlyonlerln defterdırhk tahılltll 
kalemine mOracaatlırı. 24ı 31 7 5506 

Oeı· Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LlNlE 
·•DELOS,, nporu 6 ıon ki· 

nanda bekleniyor, 9 ıon ka· 
nuoa kadar Anver1, Roterdam, 

Hımburg n Bremeıı için yık 

ılıcaktır. 

0 NIEDRVALD., npuru 21 

ıoo ktnonda bekleniyor, 23 

ıon k&nuaı kadar Antere, 

Df rkt, Roterdam, H11oburg n 

Bremen için yak ılıcaktır. 

ARME~IENI' H. SCBULDT 
HAMBURG 

"NORBURG,, vapura 15 eoo 
k&nunda bekleniyor, Bamborg 

n An•en'ten yok çıkarıp 

Roterdam 'H Hamburg içlo 
ydlt alacaktır. 

EKSPORT STEAMSBlP 
CORPORATlON 

0 Eg,SMOUTH11 nporu 16 

aon kanonda bekleniyor, Nev· 
york için yllk alacaktır. 

" EKSELSIOR ,, vapura 3 
oubattı bf"klenlyor, Nevyork, 
Boston, EHadelfiya ve Noıfolk 

lçfn yak alıcakur. 
N. B. - Geliı tarihleri ve 

'fi pur tarihlerinde ıcentemfz 

hiçbir mea'ultyet kabul etmez. 
Telefon No. 2007 · 2008 

Doktor 

Ziya Hamdi 
Kulak, Burnn, Boğaz 

miltah11 ısı. Cumadan ba, 
ka hergün baatalarıoı 3 6 
ya kadar kabul eder. İkin· 
el Beyler ıokağı, Ueyler 
bamımı kar111ı No. 41 

Telefon: 3686 

·---------=---------: 

mes'uliyet kabul etmez. 
Fa1la tafıllAt için lkiocl ~ordonda TabmU ve Tahliye ,trketl 

bln111 nkııında Fratelll Sperco ıcentalıtını mftracaat edllmeıl 
rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 

ilan 
Sümerhsnk Uşak Şeker 

F ahrikasından: 
Terakkli Ziraat TOrk anonim ılrkctl hluelerl Sftmerbınk na· 

mına tlmdlllk yalnıı Uıaktı alınmaktadır. 
50 lfreya kadar hl111eye eahtp olınlarıo hf11elerlnfn tımamı, 

fazlı bteeeıt olanların blsaelerlnlo yarısı ödenecek diğer yarıaı 

tçtn hlııa• 11hlplerlne birer Tealka verilecektir. 
Hisse bedellerini alabilmek için ya hisse aıhlplerlnfn kendi· 

dilerl nya nklletnamell tekilleri tarafındın fıbrlkamıaa ltlzHt 

mllracaat IAzımdır. 
Bedelin teeellGmQ ve ibra maımelelerl dolıyıelle yalnız mek· 

top ile tediye yıpılamamaktadır. 
letanbol, İzmir, Ankara gibi baynk tehirlerde ııtınalma tıi 

ileride Sftmerbank tarafından yapılacak, tekil ve tartları Sftmer· 
bank tarafından gazetelerle UAn edilecektir. 

BlHelerlutn ödenmesi için tılimat harici mftracaat edenler 

çoğalmıştır' 
Bnndan sonra beyhude mQr1caat Hhmetine girilmemesi n 

müracaat edenlere cevıp nrilemiyeceğl illa olunur. 

26 28 1 4 7 11 5526 

lzmiı· Defterdarlığından: 
lmmir köcful dahilinde ~~çmiı uneler bedeli 375 llrı te ıim· 

diki muhammen bedeli 875 lira olan çilHmak Teli mahallinde 

bir mart 935 ıarlhluden itibaren dôrt ıena mGddetle balık n· 

lamak hakkı açık artırmaya çıkarıldı. Şartname ıuretl lıtfyenlere 

nridat mlldGrltlAı'1ce hodelılz olarak nrlleeektlr. Açık utırma 

935 Hned 2 inci k4ııun ayının 12 inci coinartrııl gilnil tHt 

15 de lsmlr delterdnlıAındı toplanacak komlıyonda yapılacak· 

tır. l\tunkkat teminat '~ 7.5 dar. Bftkdmetç• tayin edilecek 
bankaların tuaiuat mektupları 'f• dnletin muıyyen tıh•ll bono· 

tarı kabul olunur. 654.1 27 80 3 6 

lzmir Evkaf MndorlDğünden: 
Arap fırını caddesinde esnaf teybi namfle bilinen camide ııv., 

boyı, baden , aktarma ve diğer ufak tefek yapı lolerinlo yapıl· 
m ı 100 Un ketfedilmlttir. Açık ekalltmlye konan bu J§lerin 
lhaleal 17.1.935 pertemhe gO.nfi nat 15 te E•kaf mQdtlrlOğO 

dalreıtnde yapılacaktır. İıtekll olanlar yftade 7.5 temlnatlarlle 
birlikte komiıyonı gelmeleri uen olunur. 2 6 10 17 27 

tün alıcak Ye borçları kabul 
YO t ahhdt eden imza eablple· 
ıinden (Raşh) o terkedilmlo vo 
bo şirkete mQtealUk hukuk ve 
muhıeamattan her biri diğeri· 
nln zimmetini ibra eylemi ştlr. 
İzmlr'de J(ırantlna'da Köp· 
rO.de 784: No. lu hanede otu· 
rın Emrullah zede Ratlt ve 
ayol evde oturan o8lo Adil 
Umomr No, 198 
Haaaıt No. 11110 

Dairede okunan ve m110Hı 
anlatılın bu 3.1.935 tarihli 
beyanname ıltında~l imzaların 
~•t Te bQvlyetlerl dairece ma· 

ruf n 1ımlr'de K.ırarıtina'da 
Kaprdde 784 No. la evde otu· 
ran Emrullah ı1de Raolt ye 
ayal evde oturan oğla Adil'io 
olup mftnd,.,recatını kabul et· 

tikten ıonrı ôoftmilr:de lmu 
ettlklerlol tasdik ederim. 1935 
ıeneel klnono11nı ayının Oçiıo· 

cG peroembe gano. 
İzmir Üçftocft Noteri Hasın 

Tahsin resmi mühdrQ ve 

nAmına Alt Raif imzası 

İzmir ıulh mıhkemeelodeo: 
K"ndlnden Halelen ve anası 

mıtuhe ayşe iffet tarafından 

ve11yeten lzmlrde hastıne e1d· 
desinde bakkal öıuerin evinde 
oturan aptull h vektu tarafın· 
dan göztepede çiçek mektebi 
ıokağıoda 21 No. lu melımet 
cemll evinde karısı makbule 
te kayın biraderi emfo eOley· 
men aleyhlerine milbadil bo· 
nosu hıalei şuyu dav1&ının ce· 
reyan etmtıkte olın mahkeme· 
sinde emin eiileymanın bcrayı 

tebliğ gftulerlne davetiyesi lk11· 
metgAhınıu meçbuliyetioe bina· 
en hflA tebli~ iade edilmesi n 
mflddel nkUinfn talebi üzerine 
ilAoeo teblfğııl icrasına karar 
verflt'lek: bu bahta ki muhık~· 

menin 27·1 935 tarlhlne ınü· 

sadif pazar SilD Q iHt ] Ü 11 

tayin kılınmıe oldu~undan vakti 
mezkO.rda biuıt mahkemeye 

gelmedf ~I nya hlr vekil g6n· 
dermedfğl takdirde hakkında 

g1yap kararı taatlr kıhnacsga 

Ulo olunur. 


