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YlrmhllrdlMI Yd 
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SALI 
12 

MART 1935 

ı 

lzmir'de hergtln lllbahlan pkar ıiyml gawetedlr. 

r z1ılrrı~ 

Telef on: 2776 

Asi Donanmadan 
Belli KruvazörO Hoktimet Ge

milerine Teslim Olmuştur. 

ılar. 
~~a'dan~i~ay iste~:~~·-·;:~ 
ler Ecnebi Devletten Yard m Görüyor. .......... 
2 Tayyare Asilere Geçti. Denizden,'

1
Karadan ve 

Havadan Asiler üzerine Büyük T ruz Başladı. 
••••• 

Bayan Venizelos Asiler (Emrine 300 Milyon D mi Verdi. 200 Esir 
Alındı. Asilerin Elinde Bulunan Elli Kruvazflrll Teslim Oldu. 

Yuuıiatuı'da Nks ""kiyatı, Geaeral Koadilie ve htlk4mel kuvvetlerinin geçmiye mavaffakl oldaklan Stroma nehri köpriiıtl. 

Belpad, 11 (A.A) - Gene· 
nl ~..tlU. tuaftadaa bir laaf. 
tadır huarlaun blylk Ynöaa 
tumlA dlD abalı plakta be· 

Ali Averof 'a 

ıaber btlt8D cebbede kanetll 
bir t°"'1 ateflle batlamıttır. 

24 Tayyare bomba .e mltnl· 
Yoslarla ullerla mnsllerlne 
bıcam etmltlerdlr. Zannedildi· 
llae gire, ull"r ileri menile· 
rlal taarras hatlar batlama 
terketmitler H IUDla aletinden 
baylece kartalarak as saylat 

termifleıtllr. Alllet timdi dağ· 
larda ka•ntli bir meni itpl 

etmektedirler. Ba mnzi heatls 
bütmet tayyareleri tarafından 

bombardıman edllmemittlr. BCl· 
ktmet tayyareleri Sıklad adala· 
l'lada Beraldlya'da n Glrld'de, 

lleamotda kaılaluı tahrip ettlk
lertm n birçok saylata eebeb 
oldaklanaı bildirmektedirler. 

Neeredllea bir haberde Ya· 
•an msırlanad•• Metakeaııa 

ele geçirdltl bir ndyo telgra· 
6adan Vealseloe'an putlyl 
Qyltenlllae bal balaadaAa· 
•aa aalataldt .. bildirilmektedir. 

alyetlle birkaç gln eni Kan 'ı 
terketmlt olan geoeral Pliltau 
aaıl l1tlbl ite blrllbl eknr 
Ku'a dGamlfllr. 

mukabelede balunmattar. Tay. ile ota• tayyue vardır. Zanae· 
yarelerdea biri : yere lamly dllcllAtne g6.;e, her iki .. rafta 
medılr -olm ... 'lclıılde''llı!Jalltt"! • wAWm•t 1Nl• 1MMW 
Qç tay19ree1:.ır edllmltlerdlr. hlllettlnlektedlr. 

oplan ile hllktlmet dooaom1tıma yeni Amirah 

Girid bombardımanı: 
e .. ,. .. , 11 (A.A) - Btllul 

met tayyarelerladen lklıl Dtl· 
faıc;a uylatı moclb olmak11sın 
Hanya tebrlle donanmayı bom· 
bardıman etmlotlr. Donanma 

Belliye Ateş 
A1ina, 11 (A.A) 

ajınıındın: 

e .... 

Aıilere kartı çıkarılan hO· 
kdmet kanetlerinde 15 piyade 
tabura, kanetll bir aıır topçu 

Tayyare Piyangosu 
- ------

Büyük ikramiye Bugün 
Çekilmiş Olacaktır 

e....ı bı~ 11111a1taraıa g0re, 
hlkdmet torplto H mabılWerl 

kGçak aıl .kraHı6r Belliye 
3000 mermi ıtmıılardır. Birçok 
bahriye sıbltlerl aybklarıadan 

btr k11mıaı mlllf donaamaaın 

yeniden yapılmau için terket· 
mitlerdir. 

Atlnaaıa iyi babeıı alan mah · 
fellt:rl, blktımetla denlsden 
ha•adaa " kana• mlıterek 
hareketinin nllerla ceıaretlnl 

iı ırdığını, banan mGcadeleDID 
netlceılal tacil edeeeAial eöy· 
lemektedlrler. 

Vapurlar: 
Atlna, 11 (A.A.) - Pire il· 

mıa relıl dan kabotıj y•parak 
Hparların SelAnik •e b1Z1 ada· 
lara hareketlerine isin nr· 
mittir. 

Atlna 11 ( A.A ) - Atlaa 
ajıaıı tarafından neıredllen 

bir tebliğde denlllyor ki: 

Aıllerl, tatandokları bGtGn 
aoktılardaa plıktlrtdtlk. 200 
den fHla eıir, 5 tıne top al· 
dak. Ortıhğın kanrmuı Sere· 
ıe dGn gece glrmemlse · m&nl 
oldaAandan ba eabah ftlrecelf • · 

- Sona 8 Dcd ybde -

1ıtanbal ı 1 (Baıaıl) •11367 N 100 L. Kazananlar 
Tayyare plyaagoe11 bogln ma· U maraya 236 1053 1541 1652 
tat merulmle çekildi. Bıyık laabet etmittir. 1988 2557 2757 3435 
lknmlye, bagGako ketldede 500 L. Kazananlar 4695 4837 5087 5897 
ıMkmadı. Yuıa pl•aa· gonan •e· 7'"~ 76~2 77.t• 7939 
y• ~ ~ 2058 4761 7720 11571 ~ • .... 
ldlmeılae dnam edilecektir. 8174 8651 8744 9171 

12208 15096 17211 18937 
:ı~:::yora":88•• aamanlan 19357 23137 23148 24270 ı~!~! 1~~:~ ~:~:! !~::~ 

3000 Ll·ra 150 L. Kazananlar 1so19 13051 13078 ls32s 
51 106 881 ,885 13340 18721 14687 1479) 

Pla.tuaı gene dGndO: 
Mllbo, 11 (A.A) - Vui· 

Jet ..Uere mlMid oldaıa tak· 
dlrde Bnndlsl'dea npara hl· 
._.. Yaa•allta•'• geçmek 

5601 7586 7721 9387 14878 15208 1611Q 16433 
21979 Numaraya 9,38 13659 1452a 14900 16758 16112 s1001 17261 

2000 LI
. ra 3

1
5
7
s
8

5
5
•
6 

15988 17120 1718• 17986 18~11 18618 2o162 
17832 18961 19785 20920 21852 223,4 22666 

20597 23920 24716 28736 28967 24115 

rLı vuzörii Yaka· 
lanmış.. V enizelos Ital
' a' 1an lliı~.ay 1 t di 
lıtanbul, 11 (Haıoıl) - Ya· 

aınlataa'dı aıllef', partiyi kay· 
betmek Gseredlrler. HtlkAmet 
kavYetlerl vulyete hAklmdlrler. 

1 - Seres lıgal edtlmf ıtlr. 
2 - Vealseloı, mı~h\p ola· 

cağını anlamıı n Girh'te lı · 

liklAllnl llAa ederken İtalya· 
nın blmayealnl lıtemlıttr. 

:i - Aıllerln, donanma ve 
deniz kuvvetlerinde kullandık· 
ları mahimmal, obCll ve yak· 
taklan mısptu ecnebi bir dev· 
letten temin ettikleri anlaııl· 

mıthr. 

4 - Kılkıı sırblııı ile yeni 
tamir ~dilen iki torpidodan 
mGrekkep hGkdmet f lloıu, 

Delil kravn6rlnl Kavala ya· 
kınlanada yakabyarak qır 18· 

rette yaralamıttır. 
~· bir habere gGre, BeW 

yakalaa11111 H iki torpido ta· 
nfındın Yuaaalıtan'a "Gttl· 
rCllmekte lmlı .. 

5 - Blkllmet tayyare f llo· 
ıa, dan Glrlt'tekl aıl kanet· 
lerlnl ve bası tehirleri mtlt• 
hlt ıarette bombardıman et· 
mittir. Telefat, urar ve siy•• 
meçbuldflr. 

6 - Bir habere auana, 
Averof ıGHrlll, ılvll olarak 
İlkenderlye'ye çıkmıı H tetbü 
edllmlttlr. M11ır zabıta11 tan· 
fındıa göz bapalne ıatolmnttar. 

Başbakanımızın Beyana
tı Rusyada iyi Tesir Yaptı 

. ~ orOfilofiti Telgraf ~erek-1·---~ 
met lnönfl'nfl Tebrik Etti •• 

lıtanbol, 11 ( Baıml ) -
Beıbakaaımıs General 1amet 
lnôntl'nClD, kabine progn· 
mını okarkea TClrk Ru mlaa
ıebatı hakkında yıpmıı olclagu 
beyanat, Sovyet Rmya ılyuf 
mebaf 111 ve matbuatı tanfmdaa 
çok derin bir hararetle k•rt•· 
laumıthr. 

• 

Aakan, 10 (A.&) - 1-et 
lnGntl'ntln batkanbtıaın oaa
ca yıldônlml mtlauebedle B. 
VorQfilofaa gGaderdtll telJISI· 
ıUe Batbakaaımısın cenin. 
G~aeral lamel ln&al BatNba 

(&nkara) 
TClrktye clmbarlyetl batMkl•· 

- Sona 2 inci ytsde -

Hatun Hakan 
ve 

iki Ateş Arasında •• 
Bu çok değerli ve ha1ak tefrik.alana ikilini de bu 

gtlnden · itibaren netre bqladık. Ve forma halinde ay· 
nea verdik •• 

M Gvezzilerimizden Isteyi oiz! • 
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;:~~~N~~~·:::·:·~·:·"""""'"'"'"'"""""'"lT'";"'ü"';"'~ ~"'~""" D ~ y ~ m o a o- D 1 Kftçft~ü:u~:mlan 
Bilim Kımıldanışları • • . T Ürk ·- R 11 s Dost ı u ğ u Suiistim?ı!~:·!kikatı 

M k G . o· K. G ı Yakında Bitirilecek •. B~.zd~ H&kim örneği, M.ahkeme K~- , .. OS ova azetesı ı yor ı, enera . nıkııı muh,...-bot . haa...ı7• 
rum':J Nasıl ve Ne Şetiılde Olmalı. Isinet lnönü. Türk -- Rus Dostlug:, UİIU ~~~·~~:~~ ~~~:~rğlti:~.;!: 

İsmir baroıu; TGrk hukuk H4kim ~zbeX.i (Tipi) ların tetkiki için tayin edllmlı 
e olın vukuf ehli, varidat heup· 

llemlnlyıkındanallkıdar eden Mahkeme teokllAtımısın •••. Daı·ma Go··zo··nu·· nde Tutmuştur. hm :llzerlnde yapmakla olduğu 
bir hukuk bilimi kımıldanı•ı cı"ı yxno anlatmadan evel ha 

v e u · tetkiklerini bltlrmlo, maaraf 
(Hareketi) yapmıyı karar ver· tip hakim özbeğlnl dlnleylclle· heHplarlle birlikte raporuna 
mlotlr.·. Her ~y baroda, hukuk . rlnln gözft Onftnde tablo halin· Moekova, 11 (A.A) _ Jor· met 1nöntı ile Tevf llıı RGodft kloafındakl mflmta• rollerini hiklmllğe vermlotlr. Sorgu hA· 
alınında iyi akisler y ıpın lo· de reımettl: nal Dô Moıkova İsmet İnönft Araı'ın Sovyetler birliğini Tdt· kaydettikten ıonra bu on sene klmllğlnce )Azım gelenlerin lı· 
lenmlı, dGoGnftlmGo bir konfe . HAklm; yüksek tahılle malik, kablneılnin 00 yılı mOnısehe· kiye Ccımhurlyetine bığlıyın zarfındaki TGrk · Sovyet mG· tlcvabıoa baolınmıotır. 1ıtlcHb 
nnı -.erllmektedlr. Dan ikincisi hayıt hAdiıelerlnl kurıyan bu tile neşrelllAi bir makılede İı· ııkı doıtlo~on takviye ve in· n11ebatının aafhılarıoı teferrft· kıea bir zamanda bitirilecek 
•erildi. hAdlıelerln girift dDğümGnG tile izah ederek diyor ki: ve 100 kıru verilecektir. 

Saat onaltıdı, ıdllye korldo· çözebilen, faziletli adımdır. Bo yeni Vapurlar Alınacak - En iyi çocoklarıDID kanı Tef f iz işleri 
randa, İzmir hokokçola;ı akı · manevi değeri yanında · hAklm, bah11ına kazanılmıt olın TGrk 

9ıyor, kayoaoıyordo. Ticaret gftzel giyinir, ığırbıolı, temkinli Bu İQ iı-.in (1 O) Milyonluk ulusal istikllllnl OD ıeneden· 
mıhkemeal nlono, hu hukuki oeref ve haysiyetini gözetir, 'r( ~ beri mftdafaa eden lemet İnönü 
styafete 11hne olmığa hazırla- otordoğo, lbmet ettiği yere Al hftkt1metl mOellem gGnl~rde 
nıyordo. As aonra aalon atıldı. itina eden ve bu itibarla maddi Tahsisat ınıyor .. iki memleket ıll&h elde olarak 
Genç baro rehl avukat Mustafa vasıflara da kıymet verir bir hık, mevcudiyet, lstlkAllerlnl 
Mtlnlr bıokınlık yerini doldu· adamdır. Bonon için hAklmln Ankara, 11 (Hoıosi) - Yeni vapurlar almak için on milyon müdafaa ederlerken Tllrklyeye 
ruyordo. Konferanıçı avukat teri lh edilmesi, zengfnleotlrll· liralık tahılHt ltaaı hakkındı~I kanon IAyih111, Kamotaya gelmio, karoı hakiki dostluk vazlye· 
Stlleymın Faik baokının yanın · mest IAzımdır. ruznameye ahnmıotır. tini göılermiı olan Sovyetler 
da yer ıldı. Şimdilik Tek HAkim Bize ,. ' 1 

' • birllğile ıamlmi rabıtalar teıls 
Konferanıçı SQleymın, mal· Uygundur: logiltere Hariciye Nazırı ve takvlyealnl dalma gözöollnde 

deıine, karıncanın çekirge aya ( Toplu hakim ) 11 mahkeme B G K 
1 

k tulmootar. lote bonon içindir 
11 getirdiği hlUy~ıinl hatırlat· ay sı• mon 3 u•• fi 3 ma ki lemet 1nönft kabinesinin teşkllltı, adalet maklnılarının 
tı, kınnca kaderince tevazaanı onuncu yıldJt.n•m• Sovyet .. f L• en lyleldlr, deneblllr. Fakat bo u ... ... " •• 
htlrlnerek d~ğerll tetkike, ea · B 1 • ' G • d • rı omomlyeıl tarafından bu hAklmlerln hep bir ayarda, bir " 
yıyı dayının gôrftolerlnl, ODU ıevlyede olm111 oarttır. Ba lak· uzere eı: ın e ı ıyor kadar doıtane bir ıorette kır· 
dlnUyen lzmlr hAklmlerinln, 1 nm •t r dlrde, hukuki hAdlıe, lıtişarell, ıı a ıv 1 • 
awkatlınnın, hokokçolarıaın lıtınbnl, 11 (Hoıaıi) - İn•lllz hariciye nazırı bay Con Slmon Sovy'"'l •f LAn omamlyeıl bu 

mftnakııell bir tedklk ıftzgecln· " " ... • 
-"-il Gnftne koydu· ftç gftn kal.:Uak ftzere Berlin'e gidecektir. Bay Con Slmon çır· d ı d ı ı b e"'- • dr.n geçer. BAıılaıı temiz olar, ev el a am arına gene arı· 
Ufak bir tarihçe tıtblkaua böyle olmuyor. Topla oamba gGnft Londra'ya dönecektir tın ve T6rk mG11lemeıperver 

Be l L- b d ıt Bagftn toplanın İngiliz kablneıi, bu ıeyahat mee'eleılnl ko· xL fL L•lt" 1 1 L• oer e ucıra er o"an görOo hAklm ılıtemlnde ekaerlya hıo· uaonom • ve •ı.a ure n•ıoa· 
değltlkıtgı, nazar lhtllAfı bir kını ehemmiyet verilmekte· noomootor. fınm takviyesini tahakkuk ~et· ••••• 
muhakemeye ve bir hAklme dlr. Yanındaki azaların o de· Devlet Demirvollarında tlrmek gibi yftksek vazlfele· 
ihtiyaç gôatermlotlr. ğerde olmaıına itina edilme· • rinde daha bftytık movaffakı· 

Da lhtlllflırı halleden Uk mektedlr. 1o ve yftk; mahkeme Yu" k Tarı· ~elerı·nde Mu·· - yeller temenni etmektedir. 
hAklm Aile de, baba, kabilede bıokenının omuzlarına yakle l~ Aydın 
relı ... Ve en nihayet mllletler tllmektedlr. 

•e devletler kurulduğa zaman, Mahkemede intibah hıJlnde hı· m Tenzı· la"' t Yapılacak. 
millet namına ve hilklmdar olın ekeerlyı ·yalnız bııkandır. 
namına mahkemeler ve hAklm· Bana rağmen oekll itibarile 
ler olmottor. diğer asalarla da görilımek -.e 
Bizim hukuki tarihçemiz ı1ı kararlaotırmık lbımd1r. Ba 

Bbde mahkemeler, tek hl meraılm iti uzatmaktadır. Az 
ktmll, kadılarla idare edilmiştir. it çıkmaktadır. Adalet ıGr'atl 
İlk umanlar baıit leler gören lıtllzam eder. Bu toplu ılı· 
ba kadıların ilmi, görloft, yeni temde lo de geç çıkmaktadır. 
beliren hukuk hAdlıelerlnl idare Maddi, nakdi ııkıntıları, iı-
etmemiye bfttlımıotır. Seben tenllen vaııfta ılmdllik hAklm 
eeaeye yakın bir zaman ilkin adedi bulmak mDtkDIAtı da 
İltanbal'da, IGDH da baoka gözGnftne getiriline tlmdilik 
yerlerde topla hAklm uaolft tek h&klm ılıtemlnl kabul el· 
kıbal edllmlıtlr. Meıratlyetten 
IODn Edirne adliye letkUAtile 
tek hAldm denemeıl yıpılmıotır. 

Bizde mahkeme te,ki14tı 

tek hAkimli mi, toplu hA· 
kimli mi olmalıdır? 

Konferanıın atıl mevzuu bo· 
dar. Yepyeni bir devlet kor· 
dok. De•letln tlrla heyecanla· 
nnda alual Osftmftze, (Milli 
blnyemlse) uygun bir yön 
(cephe) aldık. Devlet cehızı 

lçiode en ehemmiyetli olın 
mahkeme teıkllltına da bize 
gGre bir yGn vermek mecba· 
rlyetlndeylz. GörGlflyor kf; ıek 
•eyı toplu bAklm bıkkındı 

hukakçolarımıs ar11ında bir 
f lklr birliği, bir lıllkrar yoktur. 

K.oaferanacı; ho lıtlkrarın bir 
ın evvel oJmısı zaruretini ozon 
uadıyı ınlatdı n İzmir hukuk· 
calınnın ha loe Gaeyak olma· 
lannı diledi . 

mek zarureti karouında kaldı· 

ğımız anlatılır. 

Hatib; Adliye mGfettiollğin· 

de, avukatlık hıyatmdı; ayni 
hiklmln toplu olduğu zaman 
bıoardığı lolerl tetkik etmlo, 
hay~tının oaomıyan belAgıtl ile 
tek çalıtan bir hAkimln daha 
çok it baoardığını teıblt et· 
mittir. 
T~k hAkl'D; çıkardığı loln 

maddi, manni mee'ollyetlntn 
kendlılne ıld olduğunu dGtft· 
nerek daha çok muvaffak olma· 
dığı gayeıloe varmıotır. 

istinaf TeşkilAtı: 
Hatib, mahkeme teoldlAtımız 

için lıtlnaf L teıkUAtının dı zı· 

raretlnl anlıtmıotır. 

Temyiz Mah· 
kemesindeki işler: 

istinaf teokllAtı olmadığı için, 
temyize giden ve henene ıd.,dl 

- Sonu 6 ıncı ytlzde -

Ankara 11 (Boıoıi) - Niıan ayından itibaren Devlet Demir· 
yolları tarafından İzmir trenlerinde yilk tarlfeıl berinde mfthlm 
tenzilat yapılacaktır. 15 mayııtan ıonra Toroı ebpreeleri Anka· 
raya geçmek ıuretlle lollyecekdr. 

Medeniye 
Nasıl ölmüş?. 

Aakara. 11 (Huıoıi) - Slnob 
aaylnı Bay Receb ZilhdO'nftn, 
oa eenedlr beraber yapdığı 

Medeniye lımlndeld kadını cerh 
ıoretlle ôlOmftne ıebeblyet ver· 
mest ybGnden adli takibat 
yap•ldığı hakkındaki tezkere 
kamotayda okanmoıtor. Bay 
Receb Zfthdft, hasta olduğuo· 

dan oehrlmizde baıtanede yat· 
maktadır. 

Slovak Fırkası 
Zorlh, 11 (A.A) - Yogoı· 

lavyı'dan geleo haberlere göre, 
eıkl Slovak halk fırkası 5 mı· 
yıs teorll lntlhabatına lotlrak 
etmemlye kıt'i olarak kırar 

vermlotlr. 

Fransa-Ital ya 
Parlı, 10 (A.A) - Hariciye 

bakanlığı 7 · l tarihli Fransız 

İtalyan protokolo hakkında Ber· 
Un htıkumetl tarafından lstenl· 
len izahatı Alman blyftk elçi· 
11lae vermlotlr, 

Fransa'da 
Askerlik Hizmeti. 

İıtanbol, 11 ( Hosoıi ) -
Frrnaa'da aakeri hlsmet mea· 
eleıl ehemmiyetli lhtilAf lara 
ıebeblyet verdiğinden, ba meı· 

ele yeniden tedklk edilecektir. 

B. Titulesko'nun -
Moskova'ya Gi-
deceği Yalandır. 

Bllkreı, 10 (A.A) - Bay Ti· 
tolesko'nun yakında Moıkovaya 
gideceği hakkındaki haber ıa· 

lihlyettar bir memba tarafın· 

dın tekzip edllmlotlr. 

Tuz Layihası 
Yakında Meclis
den Çıkacaktır .. 

Ankara, 11 (Huıuıf) - Yeni 
tuz 14ylhuı, bagGnlerde Millet 
Meclisinden çıkacaktır. Llyiha 
hayvan eahlblflrlne ucuz tuı 

verllmeılnl lıtihdaf etmektedir. 
....................... ı ........................................................................ -. 

Telefon 3151 TAYYAR~ SINEMASD Telefon 3151 

(Bayram) ın birinci gnnOnden itibaren 
Senenin en bnynk filimi o'up Gaby Morlay tarafından oynanan 

DemDrlhlane Müdürü 
ile beraber tamamen renkli ve N h G • • 
hakiki bir aan'at eıerl olan ll 00 emJSJ flllmlerlni ~GıterecektJr 

DiKKAT: Bayramda her gan aaaı 11 de baolıyacaktır. (Ucuz Halk Seansı) dır. 
21, 1 S IMDll eakld ıfbl 

Hattının 

l\lnhayeası 
Ankara, 1 l (Boıuıt) - Ay· 

dın hattının 11tın alıomaıı 

hakkındı ki IAylha, olunda K a· 
mutaya verilecektir. 

Yakında 10 Ku-
ruş indirilecek. 

Ankara, 11 ( Haıoıi) - Mem· 
lekette mevcad eeke : ıtokonon 
mGhlm bir kısmı earfedlldlkten 

Başbakanımızın 

- Baoı 1 inci yflzde -
lığı yftkeek vazlfeılnln tarafı. 

mızdan if111ının onunca yıldô · 

nGmft milouebetlle ıtal aamlmi 

B. Varoıtlof 

Harbiye ve Bahriye komleerl 
(MoskoH) 

Nazik tebrik telgrafınızdan 

ve baobıkanhğımın onunca yıl· 
dönümünii hatırlaıan çok ıaml· 
mi ifadelerden nlhıyetılı bir 
surette mGtehuelı olarak ılze 

hararetle teoekktlr n hararetli 
doıtlak hinlyıtımlı birlikte 
ıahsi eaıdethılı ve doıt Sov· 
yeller birliğinin refahı için olın 
en ıamlmf temennllerlmln kı· 
bulftnd rica ederim. 

' l.meı lnlntl 

VilAyet tef fjz komisyona don 
vllAyeue Vali muavini bay Se· 
dad Erimin baokanhğında lop· 
lınmıo, bııı mGbıdlllere alt 
doeyaları tetkik etmlotlr. 

Vazifeyi Suiistimal 
icra dalreıl kAtlblerlnden hıy 

Niyazl'nln vaslfeılnl ıallıtlmal 
ettiği teftlt netlceılnde ınlı· 

oılmıı ve eorga hAklmllğlnce 

tahklkılı bıtlınmııtır. 

Çekilecek Mi? 
Defterdar Bay Kenan Yıl· 

maz'ın; veklleten ifa etmekte 
olduğa haımi mahuebe md· 
dartogG vulfeılnl ay ıonanda 
terk edeceği haber ılınmıfbr. 

Bonon eebebl Bay Yılmu'ın 

iılerlnln çok~agodar. 

Mezuniyet 
VllAyet mektubcaıa bıy Baba 

Koldao'• bir hafta meıuniyet 
verllmlıtir. 

Kllflll Sigaralar 
Selçok'tan 1. Kıhrıman ve 

Ş. Koçak lmzılarlle ıldıAımıs 

bir mektubda Selçak'ta Yenice 
ıl~anlannın ilf 11 çıktığı ti· 
kAyet edilmektedir. 

lnhlurlar batmftdftrl~lndn 
dikkat naıarını çekeriz. 

Yugoslavya'dao 
Muhacir Geldi. 

Dftn Sovyet bandıralı bir 
vapurla Yoıoılnya'dan 57 
llle TGrk gelmlotlr. Muhacir 
kardeelertmlı Hpardın çıku· 
ken içlerinden blrlıl ftlcceten 
ölmdıtftr. 

Bay Asım 
Ankarı'da bulunmakta olan 

1935 
K.uım 
125 

1935 
G6n 

31 

SALI 
Arabi 1353 Rumi 1350 
7 Zilhicce 27 Şohıt 

Evkat Esant Vuad 
Gbe, 12,05 6,17 
Ôğle 6,11 12,24 
İkbıdl 9,31 15,,2 
ilpm 12 18,12 
Yam 1,30 19,48 
lmuk 10,26 4,88 
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Ôan hıma ye Istedı. Vali'nin ltalya'da Yeni ithalat Ka- Amerika ve 

Köy Teftişleri • D ] l Altın Esası .. 
- Başı l inci yüzde -

Strumayı geçen hükumet kıta· 

larının nehrin sol sahiline yer · 
leşmelerl mov.1ffakıyetle neti· 

celenmlştlr. Tahkim edilmiş 

mevziler içerisine tel örgülerle 

mobafaza altında bulunan asi· 

lere hOcum ve bunları defettik. 

BiUnimet lmvvetleriolo zayiatı 

2 telef ve 4 yaralıdan lbarP-t· 
tir. Asilerden birçok yaralı 

topladık. Bftkumet askerlerinin 
maneviyatı her türlQ tasana· 

roo fevkindedir. Yurd, evlatla· 
Jarlle 1f dhar edebUfr. 

Ayni Ajansın hlldlrdigioe 

göre, hükumet kıt'aları köylü· 
ler tarafından heyecanla karşı· 

lanroışlardır. Hükumet hava 

kuvvetlf'ri m6hf m bir rol oy· 
namış ve asi topçuları sıkıştırıb 

Ajansın Selintk muhabirine na 
zarım bunları Srrez'fn şimalfnde 

Uin Sldikastro kaeabıeında bir 

köprüyd uçurduktan sonra tah· 

Hyeye mecbur etmiştir. Mnn· 

lazam kıtaat Strııma üzerindeki 

Orleako k~prileü ile Sldikastro 

da tabrlb edilen şimendifer 

kiipriısıln ti tamir ediyorlar. 

Hükumet tayyarelerinin bom 

bardımanı esnasında Drama ve 

Sidikaetro ahallelodeo 8 kişi 
ölmllş, 10 kişi de yaralanmıştır. · 

Hastahanenin dP- bomoard1man 

edtldlğl söyleniyor. Yasağa rağ· 

men Yooanfetan'ı terke muvaf

fak olan DaUy Ekspres muha· 
biri B. Panton'un ifadesine 
naıaran hükumet kıt'aları kar· 

şılaranda meydanı .hoş bulmuş 

laıdır. Asiler mevzilerini bir 

güo öncedeo tahliye etmiş ve 

müstahkem bir hatta çekilerek 

bn suretle topçu ateşinden uzak 

kalmış hulonoyorlardı. Geoe 

B. Panton'a göre, 2,700 asi 

Strnma'yı elmal kısmından ge· 
çerek Selıinfğl mftdafaa eden 
hükumet kuvvetlerini yandan 

tehdld etmektelermiş. Diğer ta· 

raf tan 60 kadar İngiliz teba· 
ası asi hatlarının içerisinde bu. 

lonuyormuııı. 

Jurnal gazetesine gör".'!, Ba· 

yan Venlzeloe asilerin emrine 
;!fö0,000,000- drahnif verm!ştlr. 

Gtrld hükumeti Atlna hüku

metine ~haber göndererek asi · 
lerden bir tek kişi idam olun. 

duğn taktirde sabık Glrld as

keri valisi general Dedea'den 

haşhyarak biltün elindeki esir. 

lerl idam edeceğini bildirmiştir. 

Pötl Jurnal'a göre, munta· 

zam kıtaatın muvaf lakı yeti 

hakkında pek fazla hayalata 

kapılmamak gerektir. Knalaya 

taanuz için gönderilen 4 tay· 

yaredeo ftçü geriye dönmemiş, 

dördüoctıeü ise yere inmeğe 

mecbur olmuştur. 
Tayyarecllerden blrt asileri 

öldilrmemek için bombalarını 

hali araziye atmakta oldukla· 

rını ayni gazetenin muhabirine 

temlneo söylemiştir.•· Nihayet 
Jornarıu yazdığına göre, 5000 
asi Balikldlkya yarımadasına 

çıkarak ürada yeni bir cebhe 

Viicuda g"tirmlşlerdlr. 

150 Kişi Teslim: 
Atine 11 ( A.A ) - Royter 

ajansından: 

İçlerinde bazı zabitler de bn· 

ldnan aellerden 150 klel Ma· 
kedooya cephesinde hükumet 
kıtaatına: tealfm olmoşlardır. 
Asilerden 4 top ve iki mitral. 
yöz alınmıştır. 

Bulgar· Yunan 
Hududu Kapalıdır: 

Sof ya 11 ( A. A ) - Royter 
ajansından: 

-............ rarnamesı ve ev et er.. ... ..... 
Dün Kilizman ,Ör· Gümrflklerimiz Nasıl 

17 hudud karakolu ve bu 

meyanda knJe mevkll Yunan 

muhafızları tarafından terkedll· 

miştlr. Bolgar·Yuoao hodııdu 
kapalıdır. 

nek Köyünil Gezdi Yeni Kararname Hakkında Türko- Muamele Görecek? 
İzmir Valisi General Kazım Gümrük ve İnhisarlar Bı-

[ıfrik diln öğleden eonra hera· 

berinde merkez bölük kuman· 

danı yüzbaşı Bay Hikmet ve 

Narlıdere köyünün yeni ve 

eski muhtarları olduğu halde 
Kilizman örnek köyünü gez 

mişler ve köyün parkın'ı, an

dacını görmüşler ve yeni büd

celer üzerindeki hazırlıklarını 

tetkik etmlşlerdfr. Geç vakit 

geri dönerek Na!hdere köyü· 

nün f marı fçln bir program 
çizmişlerdir . Balçova köyü de 

ha izin üzr.rinden yürümek

tedir. Bugünlerde Uzundere 

ve Tahtalı köyleri tef tlş edl 

f is Müdürlüğüne Mal'ômat Geldi. kanlığındao şehrımızdeki at•· 
kadarlar• gelen bir bildirimde 

Amerika birleşik hflkt1metlerf · Helli teslim oldu: 
Atloa 11 ( A.A ) - Hsvas 

ajansmdan: 
Asi zabitler tarafından terke· 

dilen Belli kruvazörü teslim 

olmuştur: 

Yalan hahçrler 
Atloo 11 (A.A) 

aj aosı bildiri yor: 

Aıloa 

Düo başlayan taarruz cebhe· 

de ve Yunanistan içindeki va-

zlyet hakkında bazı ecnebi 

ajanslarla gazetelerin son gün· 

lerde ortaya at11kları masalları 

hiçe indirmiştir. L11rlea garul· 
zonunon isyanı ve bir şe hrin 

asiler tarafıodan işgali, Pirenin 

bombordıroanı ve Çoldarls ka· 

binesloln latU'ısı şayiaları bu 

cümledendir. Dünya efkarı 

umumlyealne hu neviden yan· 

lış şayialara ;karşı dikkat tav · 

siye ederiz. Girld'de Venizelos 
tarafından cümhurlyet ilan 

edfldiğl hakkındaki şayialara 

gelince, buraya henüz bu hu· 

sosta hiçbir haber gelmemiştir. 

Yunanistandan 
Çıkmak Yasak: 

Londra 11 (A.A) - Royter 

ajamından: 

Oally E,laıpresln Makedonya· 

ya gitmiş olan mu ha bici Y ıı
nan hükumetinin diplomatlarda 

dahil olduğu halde iç işleri 

bakanlığından müsaade alma· 
dıkça YunanJ.standan ç1kamı · 

yacaklarına dair bir emirname 
neşrettiğini bildirmektedir. Mo · 
hırrlr ba emirnamenin vaziye

tin vebametlnl :itiraf etmek ol· 

dugonu ilave etmekte ve Ati· 

oa'dekl İoglllz sefirinin bu 

emirnameyi şiddetle protesto 

ettiğini de yazmaktadır. Muha· 
bir Doryan gölü civarındak~ 

muharebelere dair verdiği ma· 

hl.matta asi kuvvetlerin ağır 

zayiata uğradıklarını çünkü 

hücum olmadan evel mevzile· 

rinl terkettiklerlnl bildirmek

tedir. Zannedlldlğlne göre hü
kumetin taarruzdan mabadı 

asi kuvvetleri denize aiırükle

mekten ziyade aellerln hüku· 
met kuvvetleri yandan vurma· 

lan mani olmaktır. 

İetırnbul 11 (Hususi) - Bu · 
güo gelen haberlerde, HelU 

lecektir. 

Roman 
Ve Hırsızlık .. 
Genç Hırsızuı Mu
hakeme8İnc Başlandı 

Üç ay evel İzmlr'e gelmlo 

olan Malatyr'lı Mehm"d oğlu 

İbrahim; bf r gece arastada 
saraf Peçooun dükkanından 

para ve mücevherat çalacağı 

sırada totolmoş, adltyeye veril· 

mlştf. Üçüncü sorgu hakimli 

ğlnce hakkmda yapılan tabkl· 

kat neticesinde mevkufen As 

liyf"ceza mahkemesine sevkloe 

karar verilmiştir. 

Suçlu henüz gençtir ve har
sızlık yapmak isteyişinin sebebi 

sorulduğu zam1:10, Arsenlopeo, 
Natplnkertoo gibi, polis l'Oman· 
larını çok okuduğu için hır · 

eızlığ• tecrübe ettiğini söyle 

mlştir. Muhakemesine yakında 

baş lımacaktır. 

Benzin 
ihtikarı Var! . 

Şehrimizdeki (Mevaddı mfaş · 

telle) tacirleri benzin f latlerlnl 

teneke başına onbeş kuruııı yük· 
seltmlşlerdir. Bundan bir müd· 

det evvel de benzin f latlerinin 

yükseltilmiş olmasından elk4yet 
edilmişti. Acentaların gellşlgfi . 

zel benzin f latletlol yükseltmiş 
olmalar. şoförlerin ve otobQe 

çülcırln şlkiyetlerlne sebebiyet 
vermektedir. 

Alikadarların bu işi tahkik 

ederek ihtikarın önüne geçme· 
lerl lazımdır. 

İtalya hükumetinin son kez 

onayladığı ithalat kararname· 

sinin diğer bazı devletler ibra · 
cat mahsullerinin ihracına ole· 

beten teııl.r edeceği tahmin edll · 

mektedir. Bıı kararn'lme ya · 

kında tatbike başlanacaktır. 

Türkof ise gelen malumata göre 

kararnamenin tatblka konacağı 
tarih yeklaşmış olduğu için 
memleketimizden lıalya'ya ih· 

racat artmıştır. hbelat kara~· 
name-inin memleketimizden zi · 

yade İsviçre, A vueturyu, Fransa, 

İngihMe ve Alınanya'yı alaka· 
dar ettiği anlaşılmıştır. Buna 
dair Türkof ise aşağıdaki mahi 

mat gelmiştir: 

İngiltere, İsvlçre, Avusturya, 

Fransa ve Almaoya'nın hal- · 

ya nı>zdlodekt mümessilleri 
son ithala kararnameai hak

kında hükumetlerinin noktal 
nazarlarını bildirmişlerdir. ltal 

ya'da tatbik sahasına konulan 

yeni ithalat kararnamf'leri ln-

Fakir ve Yok
sul Çocuklara .. -.. 
Himayeietfal Yarın 
Para Dağıtacaktır .. 

Hfmayefetfal cemiyeti İzmir 
şubesinin yıllık kongre'ıol :30 

Mart Cumartesi günü ikinci 
beyler sokağında Verem müca
dele salonunda toplanacaktır. 

Cemiyet; bayram münasebe 

tile fakir ve yoksul çocuklara 

yarın elbise ve ayakkabı parası 

dağıtmağa başhyacaktır. 

Bizimle iş Yapmak 
istiyen alman firmaları 

Almanya'dan baıı firmalar 

Türkofhe mtıracaat ederek 
soğan, liıtüo, kuruüzüm ve 

zeytin üzerinden iş yapmak 

istediklerini bUdirmlşlrrdtr. Bu 

müesseselere ihracat tı.ıclrlerl · 

mJzln adresini bıldlril ııılştlr, 

Gediz Taşkını. 
Dün vlla;e~e ~elen mahlmata 

göre Gediz nehri taşkaoı henüz 
kesilmemiştir. Nehrin iki tara· 
fındakl arazfdt'ı:. on kUo metre 

nıurabbaıud11 razı hala sular 

altındu bulunmaktadır 
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glltere ticari muhitinde oldukça 

mühfm endişeler tevlid etmiş· 

tir. Tahdidat yüzde 10 35 ara· 
sıodadır. Bu mlkdar ltalya'om 

1934 yılındı 16 Şubat ve :n 
Mart arasındaki ithalatı üzerin· 

den teshil edUmi~tlr. Kontenjan 

mlkdarlarmın 31 Marttan sonra 

yeniden teEıbit edileceği nnla~ıl 

mıştır. 

Yapılacak tadllAt hakkında 

hfçblr şey söylenmemektedir. 

lnglltz tüccarlara bu haberler 
ftzerine derhal hükumet nez . 

dinde teşebbüslete girişmişler 

ve hükumet te mes'eleyl Roma 

elçisi vasıtaetle tahkik etmiştir. 

Netice olarak Hl Marttan evel 

sevkohınan Jnglllz kömürlerinin 
serbestçe ltheJloe mütıaade le 
dhsal olunmuştur. 

Hu yeni ithalat kararnamesi 

karşısıoda İngiliz mıllumdao 
en ziyade mfttet:ssir olan madde 

cenubi lrlanda madt-n kömür· 

lerldlr. 

Telefon 
Şirketi .. ---·······--Gene Kendi Bildiğini 
Yapıyormuş .. 

Otomatik telefon şirketiolo 

resmi daireler mükaleuıe ftc . 

retlerlnden yüzde 50 tenztlıit 

yapması Nafıa Bakanlığmıo te · 
şebbüsü üzerine onaylaomıı;ıh. 

Bazı dairelerden şirketin el'an 

yarı ücret yerine tamam ücret 

istediği görülmüş ve vilayete 

ştkıij et edilmiştir. Şlka~ tl Oze· 

rlne tetkikata başlanmıştır. 

Bayram 
Kurbanlık Ko· 
yanlar Geliyor .. 

Cumıt günü Kurban bayrı· 
mıdır. .Muhtelif iç -vilayetlerden 

şehrimize kurbanlık koyunlar 

gelmiye başlamıştır. Rngün ve 
ve yatıu daha çok hayvan ~e· 

leceği hıılıer alınmıştır. 8P.leJl. 

yece şehrin kfrletllmPmesf dü· 
eilnülmüş ve kurbanlı1rın eata~ 

yeri olarak Baemane fstaayoou 
ardmda Melez caddesi muvafık 
gör6lmOştür. 

Çarşılar da bayramıo yaklaş 
mış olması munısebetlle satışlar 
eair zamanlara nisbetle hıua· 
retlenmlştir. 

Bayramın iki ~ününde Hi· 
IAllab:..oet menfeatlne rozet da 
ğıtılacakur. 

Sarhoşluk 
Evelkl gece Jklçeşmt:llkte 

postacı Ali Rize Efendi soka 

ğında manav Şaıyfb kalnblre · 

deri İzzet'ln dükkanına sarhoş 
olarak gldr-n BOseyln oğlu 

Hasan, dükkandaki m6şterllerl 
kovmuş ve bu yüzden kavga 
çıkmıştır. 

Arab Basan bıçakla bay 1z. 
zet'l sağ kasığından ağır eucette 

bay Şuaylbi de sol bacağından 

hafifçe yaralamıştır. 6asao ka· 

çarken yere dOşmOş ve kaşın· 

dan yaralanmıştır. 

Yaralılar hastaneye kaldml· 

mış ve kanlı bıçağlle tutulan 

vak'a faili adliyeye verilmiştir. 

Din ahın esasını terketmlış ol· 

ması ve altın esaeJna mllatentd 
akldlerlo kambiyo dolarlı öden· 

mest eeası hakkında bir veril· 

miştlr. Gelen mal bl'dellerlnde 

doların, altıo veya kambiyo 
dolar olarak bir tarifeye libl 
tutulmasına eebeb kılmamış 

oldugu bildirilmiştir. 

Amerika btrleşlk hOktimet· 

ferinden geleu mal luymetlerf · 
nin hesabında bu husoıı nazara 

alınmak lazım gellb diğer mem. 
leketlerdeo gelen ve evrakıoda 

bedelleri dolar olJrak göaterll· 

miş olan mallano kıymetlerinin 

hesabında bir Amerikan dola· 

rıoıo 1,504°16308 gram altını 

temsil etmt'kte olduğundan bu· 

ooo ahın esasına mOstenlt df · 
ğer blr dövizle olan k1ymetinl 

buJmak lbımdır. Bir ahın do· 

lar mukabili ollln 25,523 Fran· 

sız fraogı ile bugflo m6bayeuı 
mümkün olan kambiyo doların 

ara&ındakl fark ahın ile klğ•l 

doların farkını göstermektedir. 
BorHmızda kayıtlı kambiyo 

dolar mukabili Türk liraa1 k4· 
ğıt dolarao kaym,.tint ve 25,523 

Fransız frangrnlD gene borH· 
mızde.kl rayice. göre tutarı Tark 

lirası da altın doların luyme· 

tini göstudiğl cihetle araların· 

da Türk paraeı ile olan kıy· 

met farkı bu suretle teeblt 
edilmiş olacaktır. i ı balatta bu 

şekilde muamP-IP- yapılmaaı bil· 

dirilmiştir. 

Türklüğil 

Tahkir Eden .. 
Mahkemeye Veı·ildi 

Azlder sokağın ı ·~ oıurnn 

tnzl Me 'emru·ıt Refı·· ' ; ErJtek 
muallim mektt·bi tııll!bestni.n 

topdan dbleelem..ıı d:kmiş n 
aldığı parayı az götnek ~azıır· 

hktar. fü: la para istt-mi~tl. İl· 

tedlği faıJa para verUı.ı~ylnc,.: 

- Slıio gibi şek Türlılerle 

at.ş veriş etruı,k doğcu dc~ildir. 

Diyerek Tılrl:IC.~ftu manni 

şahsiyetini tslıkir etmişti. Bft-ı:"ık 

Kumntay ba11\anlığının milıı••· 

desile R,.fa"l bakkı:.u •' eor.~11 

hıı.klmH ~ince tahl..lkat11 tlı~torı 

mıştır . 

§ - Kamutayın manevi f&b· 
siyethıi tahkir etmekle suçla 

Ali oğlu Bıyreddlo bıkkındı 

kanuni takibat yapılması için 
müsaade edildiği Adliye Bakan· 

lığmdan müddeiumumiliğe bil· 
dirilmiştir. 

Hastalık 
lzmir'de Bir Tifo ve 
Bir Difteri Vak'ası •. 

Son onbeş gilnde tthrlmlzdr. 
bir tifo, bir difteri nk'aeı gö

rülmüştilr. Dılrt atı latasyonun· 

da difteri ııııı&ına devam edil· 
mektedlr. Mekteblerdo bulunan 

12·6 yatındaki çocuklar tama· 

men aoılanmıştar. İlk ıştd•n 
tam üç hafta geçince lklacl •ı• 
yapılacaktır. 

Esrarkeş 
Mısırlı caddeafnde Beııılr oğlu 

İbrahlm'ln ftzerlnde onbet 

gram esrar bulanmuotur. 



sere z HÜ ı{_ ft met e Geçti. Bay ÇaJdaris'in !ir Beyannamesi 

V · 1 ' ··ıd·· Ik · v 1• "isyan Az Zamanda ve Az Za 
enıze os u o urene ramıye er · 

lecek! Asiler Sel8nik'e Saldıracakmış. rar)a Bastırılacaktır." 
-----------------------.. ----------------------

Ecnebi Bir Devlet Yardım Ediyor. Asjlere 
Sağlamlığı 

8 al kan Asilerin işgal Ettikleri Yerlerde Bankalarda Mevcu 
Bütün ~Esham ve Tahvilat, Asilerin Eline GeçmeAntantının Anlaşıldı .. 

mek için H üktimet Tarafından Yaktırıldı. 
llükıimet, 

öldürecek olana 
Venfzeloso 

büyük lkra· 
mfye vadetmiştir. 

6elgrad, lO (AıA) - Poy· 
ter ajansının Jstihbarma göre 
General Kondlfü şimdiye kadar 

kan dökmekelzin ve fakat bü· 
yük mikyasta mühimmat ear· 

fdmek soretlle galebeyi temin 
etmiştir. Bu mühimmat sarp 

tepelerde asilere zarar verme· 

den earfedilmlştfr. Hükumet 
tayyareleri asilerin kışlasını 

topa tutarak bunlara mühim 

zararlar verdiklerini bildirmiş 

terdir. 

General Kondille hükumetin, 

kralhğın tadesl tasavvurunda 

olduğu hakkındaki haberi kat'i 

olarak tekzih etmiştir. Asllerio 

bozgunluğu artık birkaç gün 
mes'elesl olduğu bildirilmek 

tedtr. 1933 tayyare sınıfı ellih 

altına çağrılmıştır. 

B .. lkao antantı tesanndn: 
Atioa, 10 (A.A) - Atina 

ajansı bildiriyor: 

Bütün matbuat hemen tek-

mil Avrupa merkezlerinden 
gelen dostluk tezahüratının 

ehemmiyetini ve bilhassa Bal· 

kan antantının tesaoüdüoO. ku· 
yıt ve işaret etmektedir. 

Siyasi Hava: 
MesaJer Oateo gazeteel başma· 

kalesinde diyor ki: 

- Yuoanistan'ın kanuni hü· 

kümelinin isyan hareketine karşı 

yapmak mecburiyetinde bulun· 

doğu mücadele iki bdyftk isti· 
nadgihı vardar: Dışarıda hüku 

met ve efkArı umumiyelerin 

tezahürata artmakta olan müt· 
tef lk teveccüh ve muhabbeti 

memlekette de nizam ve birliğe 

karşı euikasdı takbih eden bü· 
ttın vatandaşların sadakati. 

BOtiln komşu devletlerden, hü· 
tün dost devletlerden gelen 

tezahüratm ehemmi yeti kimse· 
\ 

oln gözünden kaçmaz. Bu dost· 
lok şebekesi Yunanlstan'ın her· 

şeyden evvel dahilde nizamı 

iade lüzumuna çevrilmiş olduğa 

bir sarada onun etraf ta bir 

emniyet dıvarı teşkil etmektedJr. 

Gt"rçl Yunanfetan'ın en yakın 

veya uzağmda onun eıkıntıla · 

rından istifade etmeğl döşOoe· 

cek kimse yoktur. Feket .f fkfr· 
lerde devletler arasında barışan 

müdafaası için hakiki bir te· 

sanüd tesle eden bu gayri ka

hili inkar terakkiyi sena ile 

yadetmek de lôzımdır. 

Balkan antantı misakının 

mOlhem olduğu nizamda fotfrak 

prenef bi bundan böyle zaruret 
hallol almıştır. 

Gazeteler bllbaeea Bay Titu-

leeko'nnn beyanatımn ehemmi· 

yetini kaydediyorlar. Diğer el· 
betten biilün gazeteler bütün 

dünya matbuatının Venlzeloe'un 

battı hareketine karşı olan tak· 
blhlndekl manayı tebarüz et· 

tlrmektedlrler. 

Cebbe Tebliğleri: 

Atine, 10 (A.A) -
Ajansı bUdlrlyor: 

Karargahı umuminin 

bahtanberi neşredilen 

t"bliğlerl şunlardır: 

Saat R bli i: 

Atina 

bn sa· 
reaml 

General KondJlls erkanı har· 

blyeel ve üçüncü kolordu er
kAnı harblyeslle birlJ.kte Hha· 

hın beşinde Selanik'ten ayrıl· 

mıştar. Bir saat sonra tayyare · 

ler f llotlln kumandanı Reppae 
kumandasında uçmuşlardır. Ilü 
kılmet kuvvetleri ortasında dl· 

kenU teller müstesna olarak 

üzerinde hiçbir değişiklik Orli· 

yako köprüsünü geçmlşlMdlr. 

ten sonra Vlrnla mıntak1&mda 

taarruza geçmişlerdir. 
Başlangıçla aeller mukabele 

etmişlerse de telefat vermişler 

ve hükumet kıtaatı llerlemlş 

lerdlr. Şimdi Serez'e doğru Her· 

Uyorlar. Şehri azzamunda ala· 
caklurdır. 

Serez Yolunda: 
Atiaa, 10 (A.A) - Hükumet 

kıtaatı Stromca'yı üç muhtelif: 

Drıo gelen Atlna postası; 9 

mart tarihli Elen gazetelerini 

getirmiştir. Bu gazeteler, baştan 

başa ieyan haberlerHe doludur. 

( Prolya ), ( Elinikl Stmea ) ve; 
(E!ıtiya) gazetelerinden tercüme 
ettlgimlz mühim haberleri aşa· 

ğıya naklediyoruz: 

Yunanistan'da Heyecan ... 
lııyan har~keti, Yonaistım'ın 

bertarafında derin bir heyecanla 
takip olunuyor~ G~los, p;t,a'!, 
ve daha birçok büyük şehirler 

halkı ayaklanmışlar ve asyaoın 
şiddetli tedbirlerle bastmlma· 
sına hükumetten istemişlerdir. 

Ayaklanan şehirlerden binlerce 

Yunan gençleri, gönü\lü olarak 

orduya iltihak etmek talebinde 
bulunmuşlardır. Hükumet, hal 
kın beyt>cauını yatıştırmak lçh. 

eık sık beyannameler neşrt"t 

mekte ve cepbı>nln vaziyeti 

hakkında gündüz üç defa resmi 

tebliğ çıkarmaktadır. 

L ükumeı, Akdenlz~de seyrü 

sefer eden Elen yolcu ve yük 
~~~~~----~~~~~-

oldu klaran ı ihbar etmekte ve 

--~Bü~umet top~u kuvvetleri ve., tayyareleri cebhedellfaaliyet~ halinde . .! 

fekat asiler bir haftadanberl buna 

benzer şayialar çıkardıkları için 

bunlımn ihtiyatla karşılanması 

lazımgeleceğloi bildirmektedirler. 

Asi filosu, bir ecnebi 
devletten yardım görOyor 

Kuvvetlerimiz önünde tesa· noktadan:eıeıgeçtrmtşlerd~Hlçbir 
düf ettiği aellerl temlzliyere\t mukavemete maruz kalmaksızın;;· 

tayyarelerfmlzln de muavenetlle Serez'e doğru ilerliyorlar. Se· 
Atfna, 10 (A.A) - Havasın 

Atinadakl muhabirinden alın· 
taarruza başlamışlardır. Ltva rez'in birkaç saat zarfında alı· 

general Yovanldls kumandası nacağı ümld edllmektedlr. İsyan 
mı otar: altında diğer bir kuvvet Ku· hareketinin şef lerlnden biri 

Hlzmelten çıkarılmış olan 

Kalkış zırhlısı tekrar hizmete 

konulmuştur. Kondiryotle Bid· 

ra ve Spelzal muharlblerJ ta· 

mir edilmişlerdir. Bu üç gemi 

asi gemileri taklb edeceklerdir. 

Strumca mantakaeı ve Kavala 
limanı bombardıman edilmiş· 

terdir. Aal Psara gemlel kaçı· 

rılmıştır. Sereze karşı yeni bir 

bombardıman yapılmıştır. Ael

ler Seliolk'e karşı bir tıtarroza 
hazırlanmaktadırlar. Ael filo 

Ege denizindeki adalara hildm· 
dlr. Selılnlk'e 50 kilometre 

mesafedeki Çayağzı köyü bir 

maryanl köprüsdne, bir ftçftncft ol•n .Plstolakle'in kaymblraderl 

kol da Nigrlda köprüsftne doğ· tevkif edilmiştir. Kendisinin 

ro Uetlemektedlr. Asi kovvet· isyan hareketi için para verdi· 

lerJ mukavemet göstermeden ğloden şıibheedllmektedlr. 

kaçmaktadırlar. fterl yilrftyftş: 
Saat 10,25 tebliği: Atlna, 10 {A.A) - Atlna 
Orllyakonun 4 kilometre şar· ajansı asilerin Meohorl ve Ne· 

kandaki Provatae köyü hüku· oporvo köylerinden Serez'e 

met kıtaatı tarafından işgal doğru. ric'at ettiklerini ve 

edllmlştlr. Strumca flzerlnde Knmaryanl 

Saat 11 tebllğl: köprflsüuü geçen hükômet kov· 
Asilerin piyade ve topçu kı· veılerlnln mukavemete maruz 

taat1 Serez'ln 15 kilometre kalmadan ilerlemekte olduğunu 

garbından Serez üzerine çekli· · ttıbliğ etmektedir. 

mektedlr. Kuvvetlerimiz Ku· Venizelos delilik etti: 
maryenl köprüsünü geçmişler· 

dlr. Karşılarında hiçbir moke· 
vemet yoktur. General Yovani· 

dlsln süvari kıtaatı de Komar· 

yaoi köprüsü lsılkametlnde Uer· 

!emektedir. 

Fransıı ve İngiliz ateşe ml
literlerlnin cepheye hıneketle· 

rine müeaade edllml~tlr. Büku· 
met relel hay Çaldarls iyi hava· 
dislerden pek memnun olduğu· 

nu ve hükumete bu kadar eo· 

ğuk kanlılıkla ltlmad gösteren 
halkın nihRi zaferden emin ol· 

ması l4zım geldfğlnf söyledikten 

sonra demiştir ki: 

- Ne dadar yazık ki vatana 
karşı ell4ha davranmış olanlar 

da Yunao'lılardır. 

Zafere emniyet: 
Atlna 10 ( A.A) - Royter 

ajansı bildiriyor: 

Bay Çaldarle gftndn iyi baş· 
ladığını ve olusun zaferden 
emin ola bileceğini söylemiştir. 

Asiler Kaçıyorlar: 
Selanlk, 10 (A.A) - General 

Kondllfs saat 3,30 da cepheye 

hareket etmliitJr. Hükumet kı· 

Parla, 10 (A.A) - Yunanla· asi gemi tarafından bombardı· 
tan'ın Paris orta elçisi Bay man edilmiştir. Aııl filonun 
Politle Ekeelslor gazeleelne şu 

obüs ve yakacak ihtiyacını ec· 
beyanatta bulunmuştur: 

nebi bir membadan temin et · 
- VenJzelo.s dostlarının çok 

tlğl teyld edllmektedir. 
elim bir surette hayret içinde 
bırakmıştır. Zfra dahili bir Tayyare bombardımanı 
harb çıkarmak için ciddi hiçbir Atina 10 ( A.A) Ati na 
eebeh görülmemektedir. Veni· Ajansı doğu Makedonyasında 
zelos delice hareket etmiştir. aellere kar111 taarruzun bu &a· 

Hftkumet denize biklm olduğu balı otuz tayyarenin asilerin 
zaman isyan nihayet bulmuş mevziini bombardıman etmeslle 

olacaktır. Bu acıklı tecr6be başladığını bildiriyor. Hftkumet 

hiç olmazsa ciddi bir barış kıtaatı sür'atle ilerlemektedir. 

zlmanı teşkil eden Balkan Bu kıtaat Arllyako köprGetıoil 
antantının seğlamlığını göstere. geçerek bir mukavemete maruz 
cektir. kılmadan Provaetae köyDnO 

Venizelos ftalya işgal etmişlerdir. 

Himayesini istedi: Bay Venizelos Mağlub 
Londra, 10 (A.A) - Kın Atlna 10 (A.A) - Devlet 

diye telsiz poetaeımn verdiği bakanı bay Metaksas asilerin 
habere göre Glrld Şunda Eke· tamamen imhası bir giln me.s'e· 

pres gazetesi Venlzelos'on cüm· lesi oldoğonu matbuata bil· 

horiyet ilan ederken İlalya'nın dirmlş ve demiştir kl: 

himayesini müracaet ettiğini - Bay Venlzelos eninde 
yazıyor: sonunda mağlubdur. Ele geçir· 

Londradekl resmi Yunan diğlmlz telsiz telgraflar oyna· 

mehaf ili asilerin Glrld ad asana ınak istedlgt o yunun çaresiz 

hAkim olduğuna ve btneeoaleyh kaybolduğunu kendtsloln de 

vapurlarının, denizaltı gemileri 

tarafmdan verilecek işaret üze. 

rlne durmaya mecbur olduk· 

hrını ilan etmi~ ve keyf iyeli 
her tarafa telsizle bildirmiştir. 

Vapurlardan hangisi denizaltı 

gemilerinin (Dur!) emrine itaat 
etmez9e derhal torplllenecektir. 

Selanik'te neler oluyor'! 
Selaolk'te erzak ve diğer lft· 

zumlu eşya ftzerinde spt:ıkfilb· 

yon yapmak istlyen tüccarlar 
hakkında ıılddetli tedbirler alırr 

mıştJr. Hiiktimet, isyanı bastır· 

mak: için en ağır tP.dbtrleri al· 
mağa karar vermiştir. Selıtntk · 

1 Atina'dan bir manzara 

•Tevkif edilen saylavlar: 
B ükumetln verdiği emir ftze 

rlne Atlna'da, Plre'de ve Se· 

laolk'te birçok eski bakanlarla 

Venlzelist eayla vlar yeniden 

tevkif edilmişlerdir. Evlerinde 
mevkuf kalmaları hükumetçe 
müsaade olunan çlf tçl ve amele 

fırkası lideri Bay Papanastasyo 

ile saylavlarden (Mflonae), Ati· 

na'dakl Averof haplsaneslne 
nakledilmişlerdir. 

Bunlardan maada ayan aza· 
sından (Zenvhçlyemos), (leaya) 
(Kuçoptaloe) ve daha birçok 

kimseler yakalanarak tevkif 

olonmoşlaıdır. Terakkıperverler 

fırkası lideri Kafandarls, bütün 

Bay Venizelos 

araşllrmalara rağmen Atlna'da 
bulunamamıştır. 

Venizelosnn beyannamesi 
İsyan hareketini idare eden 

bay V enlzelos, telsizle tekrar 

bir beyanname neşretmiş ve 

Elen relslcflmhuru hay Zalmls 
aleyhine çok sert btr lisan kul 

laomıştar. Atina gazeteleri, bu 

beyanname üzerine reisicüm 

bura müracaat etmişler ve ne 

diyeceğini sormuşlardır. Bay 

Zalmis, gazetecilere verdiği ce· 

vahta, beyannameyi okumaya 

bile lüzum görmedl~lni söyle· 

- -~ 

ten ' Makbdonya .. cephesine her 

gün yeni kuvvetler sevkedll· 
mektedlr. Serez'de ve Make· 

donya'nm birçok taraf larmda 

görülmemiş derecede soğuk ol· 

duğo için askeri harekit inld· 
şaf edememektedir. 

Cephede bulunan Sü Bakanı 
General Kondllle, telefonla sık 

sık Başv,.kll Bay Çaldarle'I bu· 

larak vaziyet hakkında kendi· 

elne izahat vermektedir. 

Harb Manzarası ••• 
Bütfin Yonanletan'da omumf 

harple olduğu gibi a!keri bir 

kaynaşma devam ediyor, tren· 
ler, her saat asker ve mfthfm· 

matla dolu. olduğu halde ceb· 
beye hareket ediyorlar. 

Tay} arelerin 
Bombardımanı: 

Serez kaeabaeı ve civarı, Cu· 

ma g6nü hükdmet tarafından 

tayyare ile bombardıman edil· 
mlştlr. Bombardımanda 100 ka· 
dar tahrlb bombası atılmıştır. 

V ukoa gelen zararların çok 

biiyük olduğu söyleniyor. Asiler 
tarafmdan işgal olunan mmta• 
kalardaJri köylüle~, tım~fmdau 

işgal olunan mantak<.ıJardakl köy· 

lüler, hükumete ltaatU.i.· görün· 

düklerinden asilerin zulmaoe 

maraz kahyorlar. 

İhtiyat Askerler: 
Hükumet tarafından gösterJ· 

len IOzum üzerine toplanan lh· 

tlyatlar, Cuma akşamına kadar 

50 bin kişiye baliğ olmuştur. 

Baıhekan Bay Çaldarls lmzi· 
elle Yunan milletine hJtabeo 

intişar eden son hlr beyaona· 

mede, isyanın ez zararla ve aı 

bir zaman içinde muhakkak 

surette haetırılacağı ve aıdlerlo 

istikbalde Yunanistan 'ın dahili 

asayış ve huzurunu bozma~ 

lsllyenlere ibret teşkil edecek 

derecede cezalandmlacaklatı 

bildirilmekte, Yunan mllletlnio 

kanuna h4klm kılmak letlyell 

hükumete karşı gösterdiği UI· 

meddan dolayı teşekkilr edil· 
mek.tedtr. 

Bankalardaki paralar : 
Asiler tarafından işgal olunall 

btlklAllni U4:rutı11....1~l~L.J:_.a:nla>dı.Clı.na.-.ı:liiatA.r.nuıJcJbull .. __ __.._ ....... ı-__________ ı-__ ...ı.L~--.11-....---.__.._ __ ___. 
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Denizli Vilayet Genel 

Meclisi Toplandı. 

Borsa Mahkemeıerde Savaş 

Sağır Ali'yi Niçin ve Gazları ••••• 
Borsada ddnk.4 azam ve za. 

bire aataıları aşağıdaki ıektl· 

dedir. 

Denizli Meclisinde oç Kadın nye Var
dır. Meclis Valinin Söylevile A~ıldı. c. 

108 
52 

Nasıl öldürmüşler .. 
ftzftm Satışları 
Alıcı K. S. 

M. J. Taran. 12 

K. S. 

15 50 Kuıaduının Acarlar köyl 
civarında bıy aağır Aliyi m6· 

11 25 teıddlt korıanlarla fyarahyarak 
1!3 öldürmekle suçlu Kuburoğlu 

Dfln Şahitler Dinlendi 

Relı - Aralanndtıkl iğbira · 
rın aebebl ne lmit? 

~~~~~~-.. ~~~~~~-
De nlzli, (Busud. gecikmiştir) tarzlara hakkında vilayetin izah. M iiskirat lobi. 9 7 5 11 

Vilayetimiz ırenel meclisi, vali namesi ve daimi eDcftmenfn 26 Tahsin Piyale 11 
10 ~ıolak z. hl. 12 

- Sağır Ali; Kubur SGl,.y 
mın'ın elgar. k~ıdı kaçakçalı~ı 
yaptığını hftkômete beher ver· 

mlo. 

Bay Fuad Toksal'JD başkanh 

ğında merkez ve kaza üyderl 
nln hepsi hazır olduğu halde 
4 mart 935 pazartesi günü 
toplandı. 

Bu yıl meclise üç kadıo üye 
de eeçllmlşll. Kadın üyder ön 
sırada Ye üçü bir aradu hiç 
yadırgamakııızın vakur, ciddi 
oturmuşlardı. 

Kadın üyelerin ilk defa ka · 
tıldıkları bu meclhfn yenilik· 
terinden, fevkalıidelıkler inden 
biri olarak eplyce kalabalık 

olan dinleyiciler içinde ahı yedi 
Bayan da göriilüyor ve bunlar 
araernda valimizin refikası Ba· 
yan Keveer Tokeal ile kızı da 

bulunuyordu. 
Vali Bay Fuad Toksal mec 

lisl kıH bir eöylevle açmış ve 
sözlerine devam ederek Atatilr· 
kon ytıkaek kudretinden hız 

alarak büyOk ulusumuzun 
erittiği Jokılib hamlt-leriuden 
bir yenlslle kadın üye arka· 
daoların da katıldığı vlliyet 
genel meclielnlo ilk toplantısını 
yaptlğı bu anda Bftyfik Önde· 
rln yObek adının minnet ve 
tızimle amlması en ba~to gelen 
vazifeden hulonduğonu eöyll· 
yuek muvaffakıyetler dllemfş 

ve azaları selAmlemıştır. Bun· 
dan sonra günd~ llk işlerin gö 
rftıGlmeeiue Leşlanarak üyelerin 
eeçim mazbataları okunmuş ve 
onaylanmııtar. 

Bundan sonra riyaset divanı 
seçimi yapılmıştır. Çal 4yeei 
Bay Emin Akçaöz ikinci baı · 

kanlığa, Acıpayam üyesi Bay 
Mehmed Ali Akıncı ve Saray· 
kôy ftyeleri Bıy Hamdi Ali oğlu 
kAtlb seçildiler. 

Riyaset divanının teşkilinden 
ıonra ıôı •lan Çlull iiyesl Bay 
Oıman Çorbacı, VUAyet genel 
meclisinin açılması münaeebe· 
tile ReiılcGmbor AtaUlrk.'e, 
Dayak Millet Meclisi başkan· 
bğıDa, Başbakanlığa, Dahiliye 
Bakanlığına Ye C. H. Fırkası 
genel kAtlbllğlne meclisin bağ· 
lalık •e uygılaraoın telle arzını 
teklif ettt n bu teklife nlL.ş · 

luta lıtlrak olundu. 
Bunun ardınca eôz alan Ta· 

Yaı ayeel Bayan Perihan Tez· 
Can Tftrk kadınlığına yurd fş 

lerlnde aeçmek ve seçilmek 
hakkını veren AtalilrlL'e ve 
onun fırkasına n hakümetine 
k•dınlık ntmına teşekkara bir 
borc bildiğini eôyledi. 

1934 yıh bGdcealnln tatbik 

ANADOLU -...._ Gdııldk Siyasal Gazete 

Sahip ve Bqyazganı 

Haydar Rilfdft ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı ioleri 

lllldiirü: Kemal Talat KARACA 
ldarehaneai: 

lzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Fırkası binası içinde 
Telgraf: fzmir .. ANADOLU 

l'elefon: 2776 - Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
lıJiıtı 1200, Alb aylığı 700, Üç 

aylJiı 500 kUl'Dıtur. 
l Quca memleketler için eenelik 

abone ücreti 2 7 liradır, 
Heryerde 5 KW'Uftm. 

" ~ geçmiı n8ahalar 25 kuruttm. 

ANADOLU .MATBAASINDA 
iı..... BASILMIŞTIR 

Denizli valisi Bay Fuad Toksal 

mfitaleanamest okundu v~ 

söz blrlfğHe onaylandı. Şlm · 

dilik Meclisin pazar ve çarşam 
ha günleri haftada iki gün 
toplanması kararlaştırılarak tık 

toplantı bağlandı. 

Denizli Şebi r 
Meclisi Toplandı 

Denizli, (Husmıi gecikmiştir) 

- Vilayeti mfz şehir mrcllsl 
6 mart 9:15 g6nü belediye 
başkanı Naili K6çükaoın baş 

ksnlığında fevkalAde toplanarak 
mahalle ve sokak isimlerinden 
dilimize yabancı ve lnkılib 

rejimine aykırı olan lslmterl 
dt~letlrmlştlr. 

§ - Şehrimiz belediyesi so 

kak, cadde, geçit ve çıkmazlara 
birer levha koymayı ve kapı 

lara yP.ni verilen numaralar 
f çln yeniden numara levhaları 
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8 Trlfanldls 12 
5 ll. Alyotl 12 25 

12 Söley01an'la bet arkldatının 

1 ~ 25 muhakemelerine dtln Ağırce11da 
209 devam edilmiştir. 

Zahire Satışları Şahid sıfatile dinlenen ibra 

Ç. Cinsi K . s. K. S. bim kızı bayan Hatice Selçuktıe 

2397 l:hığday 
4 4 60 oturduğunu ve vak'a gOnü 
:~ [)O 3 70 ııuçlulardan lbrahim'io evloe 198 
5 5 giderek kendisinden alacağı 

Arpa 
7 Hakla 

30 

26 
Akdarı 

M. dım 

3 12f> 3 125 olan bir miktar parayı letlye· 
4 375 4 375 cekkea lbrablm'lo basta oldu· 

ıo Susam ıo ~~i5 ıo :nG ğunu ö~rendlğlni ve para iste 
30 Börülce 4 7 5 4 75 meden Selçuğa dlindOğiinü 

ı SU kental pala. 220 250 söylemiştir. Erted gün de Ali 
köy civarında ölü olarak bu· 

lzmir Panayırı lunmuoıur. 
Bazı rcnebl ve yerli f lrma Dlğtr oahtd Mehmed oğlu 

lar lJJuslanrası lzmir panaymna Sinan bildiklerini 1Jöylece an· 
iştirak için şimdiden müraca· ı .. ımıştn: 
atte bulunmuşlardır. Bu f lrma· - Sdçukta haf ta pazarının 
lara panayır broşiirlerl gönde· kurulduğu bir gOndO. Kunda 

rilecektlr. racı Ahmedin dükkAnında Ah· 

yazdırmayı kararla!Jtlrmış ve 
kabul edilen örnf'ğl gibi bu iş 

lzmlr'll bir mGteabhlde ihale 

edilmiştir. 

Denizli'de Güzel 
Bir Otel Yapılacak 

Denizli'nin ekeikliklerindcn 
biri ve belki birincisi Otf'lılz 

ilk.ti. Valimiz Bay Fuad Tok· 
ea\'ın teşebbiisile evkaf idaresi, 
Denizli'mizde giizel ve UlrlO 
tonforft tamam bir otel yap 

tırmıya karar vermlı, plan ve 
kroklet umum müdtlrlakten 
~elmiş ve mftnakasaya konul· 
muştur. 

medle şimdi suçlular ar&1ıada 

duran Musa ve sağır Ali otnr· 

muılar glSrtlşlyorlardı, ben de 
içeri girdim, ıelAm nrdlm. 

Sağır Ali ıelAmımı aldı Ye: 

~ Benim yanıma gelme; dtlt· 
manlarım çarıı içinde arkamııra 
geziyorlar. Benhnle beraber gG 
rftnce belki ıeal de lSldftrGrler. 

Dedi. Ben de oradan ayrıldım. 
Reis eordu: 
- Dilşmaolaı ı klmmlo? 

- Kuburgll. Saat alafranga 
on bire kadar burada bulunan 
beo ıuçluyu hep bir arada Sel 
çuk pazarında dolHarken ben de 
gôrdam. 

TClrkçe ka11ıbklar 

Reis - Nasıl TDrmuı,lar? 

- Onu bilmiyorum Erteel 
~an öğrendik. Köy charında 

öllll6nG bulmuılar. Çifte tafeğl 
ile- ate-ş edilmiş, yüzil bile ta· 

nınmıyacak bir bale gelmlo. 
Suçlu Kubur Siıleymuı; bu 

oahldle aralarında beı yıldan 

beri dham eden bir hukuk 
dava@ı oldu~onu ve ~ıhldllğlnl 

garazla yaptığını Pöyledl. Bu· 
nan tlzulne •11hid de: 

- O baıka meı'ele.. Ben 
hakkımı aradım, mahkemeye 
mOracaat ettim. Burada yemin 
ettim, garazım yoktur. Ben 
doğruyu aöyliyornm. Dedi. 

8atka tabldlerln dinlenmesi 
için duruımaaın dnamı bıtka 
gOae bırakıldı. ----
Britanya'da Doğum 

Londra, 1 O ( A.A ) - Bir 
lıtatiıdkte btlytlk Brltanya'd• 
doğam adedlnlu gayri kafi ol· 
dugu n böyle dnam ederee 
doğum ve ôlGm adedlerl mG· 
ani olacagı blldlrllmekıedlr. 

Fransa 'da Askerlik 
Paris, 11 (A.A) - Lö T11n 

gazeteel, btlktlmeıe iki yıl aı 

kerlik blametlnl tedricen ıeıiı 

lmktnı vermek dsere harbiye 
bakanı tarafın"•• h•sarlaaan 
kanun IAylha1uuo metnini net· 
retmektedlr. 

Tarkçe karııhklar 
_____________________ ... ______________________________ __ 

llstz, 3. çilft, 4. lçgllll, lıgllll 

(şftphe eden man.) 5. lklrçg4 
(şiiphe eden man.) 6. mııırgı, 

mıımk, 7. ôrtOlft (bafl. meçhul, 

meılulk man.) 
ştipheslz - 1. bayık, 2. eağlam, 

3. elrlkılz. 

şftphe uyandırmak - ylretmek. 
kojok, koşuk, (dahı çok m11raı 
yan yanı getirmek. man.) 6. ko 
şoğ, koıuk, 7. takmat, 8. tuyok 
(bir nazlm tekli man.) 9. yakım. 

şiir tanzim etmek - 1. demek, 
2. sôylt>mek, 3. yakın ·yakmak. 

şiir yezol (vezn) - gOğ,{kiiğ .. 
şlkAf - yarık, yırtık, yıtmıç. 

şikak - 1. ayrılık, 2. bfiyilk, 
3. bozoıukluk, 4. tarıışm•, 5. 

. üle~ik. 
ŞikAr - 1. av, 2. oıhrga (av 

havanı, avlanan havan maa.) 

11lkar etmek - nlımık. 

ıtk4rglb - avlak. 
ılkAyet - l. acındırma, ıcı11nı 

anlatma, 2. ağlayıp ıızlıma, 3. 
aorav, 4.. ıızlanma, 5. yanı. 

Şiklyet etmek - 1. ığlamak, 
ağlayıp eızlamak, 2. ınzlıamak, 

3. eokramak, 4. takmak, 5. ya· 
bulamak, 6. yanı yanmık, 7. 
yanmak:, 8. yanıkmak, 9. yanıp 

yakılmak. 

Şikem - kırın. 

ŞlkempP.rver 1. boğazına 

d6şkftn, 2. bogazeak, 3. buzak, 
4. obur. 

Şlkeete - 1. bozuk, bozulmuı, 
2. kırık, kıntmış, ;1. eınık, sı· 

nıkh. 

Şlkeıte hıtır olmak - 1. in· 
clmek, 2. incinmek. 

Şimal - 1. biri (aııl beri yan 
man.) 2. kuzey (gGlgede kalan 
yer man.) 3. ıel (aııl arapea hl· 
gat m1Da11 budar) 4. teekl, 5. 
tôben yan, 6. tflney, 7. tin or· 
tuıı, 8. Uln Yak, 9. Uln yınak, ıo. 
Uln yanığak. 

tlmal rftzgArı - 1. kara yel, 
2. yağar yeli, 3. yıldız yeli. 

~lmerıdlfer - demir yolu. 
ılr (aelan mıa ) - aralan, 

aslan. 

tiri jlyan - kağan a1lan. 
ılr (ıdd man.) - ,,- d. 
ılrhar - 1. emllk, 2. ıneme 

çocuğu, memede, 3. eaue, süt 
emen. 

ılra - 1. ııkı, 2. Czllm suyu. 
şlrıhıne - sıkmın • 

tlrA - 1. alım, 2. e.ıtın alma. 
şlrayl yemani - yaldırak. 

otrfo - ı. ıınlmll, 2. tatlı, 3. 
yeama. 

şirket - 1. kadatlık, 2. ortakhk, 
3. ortaklık. 

ılrpençe, - 1. kabarcık, 2. 
kasmar, 3. ILısıl yıra. 

tlryan, - 1. bOylk damar, 2. 
kızıl kan daman, 3. •ann da· 
mar. 4. yQrek- dımara. 

ıtryıaı epher, dftdtlkltlk. 
şlryanııesyan, - 1. gClmClrtlek 

2. klmlrtlek, 8. po~aldunk. 
tlıe, - 1. sırça, 2. 11rça kap, 

3. ımçb, 4. tlte. 
tltab, .-. 1. ığtaru, 2. cırmı, 

3. çaboldnk, 4. lTedl, lvdlk, 5. 
iYi, 6. utlu. 

tiıab etmek, - ı. •tıkmak 2 
aıanmık, 3. ablmak, 4. 99pmak, 

5. çavmak, 6. ç686rmek, y611r· 

Şebka etmek - ı. harlamak, ( 
2. hıçkırmak. 

ŞeblA - 1. pfı, 2. Yanır, y1hk. 
k.ıbk (kıyıfet man.) 7. karımı, 

(tetekkGl tara man ) 8. beni• 
(yG•, yflaGa rengi man.) 9. sın 
1 O. tftr, tftreln, 1 l. uyak, 12. 
yordam, J3. yla. 

Şekn, - 1. yını, yana, 2. 
yıaıp yılulma. 

tek•a etmekt - 1. yanıkmak, 
2. yanmak (derd yanmak, derdine 

yanmak) 3. yanıp yakılmak, yan· 
mık, yakılmak. 

telAle, - l. Çağıldak, 2. çaAlak 

3. ça8lan, 4. c•Alar, 5. ça~&.yan. 
6. çHlan, 7. çaylan, 8. ~aldarmak 
9. uçar ıu (mec) 

ı•mll, - 1. banağ, banak, 2. 
2, teres 3. yaz. 

ıemı (temlı) gGa gClne. 
ft!Dlltbat, - 1. gGnek, 3. gil· 

netlik, 3. gtaey. 
wemılye, 1 gClncek, 2. ganeo

llk, 3. gGnlClk. 

temm etmek), koklamak. 
ıen1at - 1. a~çaldık, 2. •ğ•· 

hk, 3. bıyıAıltk, 4 . Wtlllk. 

teni - 1. alçakça, 2. bayağı, 
3. kötO. 

tefi - ı. gece, 2. tin, . dtla. 
tepban - ı. gece baık,aı, 2. 

tin batkı••· 
ıeppere - 1. cark ... ı, yarka· 

naı, 2. gece kaıa, 8. lrayıfbnat, 
4. yarum, yarıaa. 

teplap - 1. atet bkeAI, 2. 
ııal, bkelf, 3. tıllak b6oef. 

ter - 1. t•Hk, 2. k6Ulllk, 

3, '"' 4. ratmlak, yanslak 
(.W tl•e 5· •-· 

Ve Tedbirler .. 
DCla öAleden ıonra Barana 

ziraat mektebinde klmyı oka· 
tanı Bay Reıid A~bay tanfın· 
dıa (Suat gazlın n baaltr· 
dan koranmı) hakkında mi· 
hlm bir konferaaı veıilmlft=r. 

Konferaaıı mekteb talebel~le 
lzmlr, Burana Ye Karoı7aka 

mualltmlerl ~e halktan marek· 
keb kalabalık bir grup ııektb 

etmiştir. Sonradan gelenlt:rdrn 
pek çoğa ulonda oturacak y•r 
bulamamıolardır. Kooferan" çok 
faydalı olmut ve göz yaoartacı 

gazla ıeccGbe yapılarak tesirleri 
gör6lmfietftr. Ayni 11manda ye 
ol mode-1 maeke ile , .. ıar• 
karıı tamamtle koraoulebtlt:c~~ı 
tt:crObe ile anlatılmıotır. Gbr· 
dftğ6 büytlk alAka ıebeblle bu 
konferansın tekrar edllmeıl 

muhtf:meldir. 

Burnava Hililialımer 
Kongre8İ 

Baraava Rllillabmer c~ml· 

yeti kongresi nablyentn Farkı 

merkez binasında toplaamııtar. 

HUAllabmer Bnroua pbeıl 

b.ıkanı doktor bay Gıllb tan· 
(ından kongre açıldıktan IODll 

kongre baıkıolığına bay Baba 
Saka eeçilmlttlr. Beub ballluı 
Ye bOdce mClaakere Ye kabal 
edildikten ıonn Blllllabmer 
heyetinden nizamnameye g6re 
be:ledlye baıkanı bıy Febml, 
doktor bay Galib ve b•y Seha 
Saka lııtlfa etmlılerdlr. 

Y entden yapıl•u • eecla.d~ 

idare heyeti bıyaa Sıime, '-· 
yan Hayriye, bay BedH, bay 
Şlkr6 n bay Seha S.ka •dan 
teoekkll etmlotlr. Yeni heyete 
mavaf r,k,7etler dllerta. 
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teralt, - 1. alu, (bal ve by· 
f iyet maa.) 2. badıklar, 3. 11ba 

oerare, - 1. o-kan, 2. çınm, 
3. ltğılcam, 4. koA, 5 ot kıyma· 
Ao, (att:ş kırınt111 ı.ı.ıaa.) 6. &a· 

çıatı, 7. 1algın. 8. aerek, 9. açgun 
ufkun. 

ı~ref, l . aya~, i. d•,~r (kı1· 

met man.) 3. obat, 4. 4*1Df. 
ô•fta9, (merhamet utan,) 5. 6A!'D· 
me, GvGnme (lftibn m•:- ·I d- "1 
7, ııylı~, oayhk, 8. qlulolr, 9. aa 
10. yGcetilr, il. yGke,,lı.Uk. 

ıetef iot ihltl etmek, e-wıkal'latr. 

eerd il, 1. ak alı ah, 2. arı~ 
terefrlz, baaıacak. 

ıeref nrmek, 1. ululumak. 2. 
yarıtmak. 

oerh, ı. •ÇCDa, 2. gentlme, s. 
yora, 4. yorum. 

eerbeımek, 1. aç•k a11lıtmak. 
2. genitmek, :l. kınıtmak. 

terba - 1. cak, !. dilim, S. 
dke. 

ter hı ter ha etmek - 1. g1r .. k 
y1rmak, yarmak, 2. clktemek, 8. 
dilmek, dilim, dlUm et .. k. 

ıerlat - 1. il tlaer, 2. aem, 
3. tan. 

terlf - ı. tarb••· 2 ..... a. 
nln ıoyla. 

terlk - 1. lksla6k, 2. k ... t. 
3. ortak, '· oıtdça, 5. y.rcı, 
yart•· 

terlr - 1. celgeler, 2. lıia, 

3. k&tO, 4. yablak, S. yavaı. 

oertrllk etmek - t. camgek· 
lanmak, 2. 10klamak. 

terem - 1. atuaç, otu .. , 2. 

awapalak, S. uta111tt '- ....._k· 
. G 
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Konferans Notları Hazer Deni· 

zinde Bir Facia. 
200 Kişi Kayboldu •• 

Italya, Yugoslavya 
Mnnasehatı 

Bir Tavzih 
11 •:l 935 tarihli gazetenizin 

beılocl ealılfeslnde ıahsıma ald 
ve Akile iıımf nde bir kızı kir· 
lettlğlme dair yazılan vak'anın 

benimle a!Akaııı olmadığını bil· 
dlrlr n bu mektubun gazete· 
nlzde yazılmasını rica ederim. 

-·-- Baıı 2 1 ncl sahifede 
utan lıler, temyiz dalrelerlnfn 
çoğaltılmaaına ra!men, bir tem· 
ylz hAldminln tetkik lmk4nı 

haricine çıktığını, heraene gelen 
işlere göre her temyiz azaıına 

günde ıekizden fazla tı dllıtü · 
ğGoü, bunun sıhhatle tetkiki 
beşerin takati fevkinde oldugu. 
bu, rakkamın bel4gatına daya· 
narak anlattı. 

Konferans bitti, baronun genç 
baıkana, hatibin eUnl sıkarak 
tebrik etti. Konferans mOnaka 
ıalı olduğundan genç ba~kan 

bu uıevzoı dair ı~yle bir ek· 
lentl yapta. 

Belçika Toplu 

HAkimi Tercih Etmi~tir 

Hay M4nlr, yabancı kudretli 
bir avukatın dileklerini anlattı. 
Belçika vaktUe topla hakim 
ılsteminl bırakarak tek h4kiın 
uıulana kabnl etmiıtlr. Belçl 
ka'h tek h&kim; adalete tam 
erlımek kaygııUe, yalnız baıına 

kestirmekte tereddüd ettiği nok· 
taları baıkaeına ıormak, lstiıare 

etmek ihtiyacı doymoıtur. 

Fakat tetkik ettiği h&dlsenln 
gizlice halli kolay taraflarını 

bırakarak mutlak olank yıpt•ğı 
aorgularda .. um, ı .. betlf cenb 
tarlı karıılaşamamııtır. Muhı· 

tabın hAdfıeyl etraf ile tetkik 
etmemlı bolunmamuı da bun· 
da imli olmoıtur. 

Bonon, adaletin tevzi ve 
temininde tehllkeııl görüldü· 
ğdnden Belçika tekrar topla 
b4kim ııi!temlne dOnmGıtor. 

Benim gôrOşOme gôre: 

mahkeme yapısının bile nasıl 

olması fbım geldiği düıOnfil · 

ıııek e olduğunu görüyoruz. 
Adliye Bakanlıklarına bağlı, 
mimarlık daireleri, mahkeme 
bin11ın1n yerini, ıekllnl, iç 

teşkUAtı, mahkeme ealonlarının 
zıyı, Joılok, heybet, ıakuoet, 

akiı (Akkoıtlk), 1Clrdltft ve h4· 
kimlerin, ıoçloların, ıamltnin 

girişi, çıkışı bakımıudan, plln· 
larını teııbft ve tıyJn ile uğra· 

şarlar. 

Adli mi~uh!r diğer mJmari 
ıobelerlnd!:.n ayrılmıttır. Bu iı 

bile adli teknik i f olmuıtor. 

Mahkeme yapııına bu kadar 
itina edilirken bu yapı içinden 
çalııacak ııhıelara, aıııl hidlseyl 
tetkik ederek adılete ulaşmaya 

uğraşanlara itina edUmemeslne 
lmk4n yoktur. 

Bunu her memleket kendi 
pisikolojlk karakterlerine, ruhi 
baletlerine, bünyelerine maddi 
varhklarına en uygun olan ıls· 

temi kabul etmek ııoretlle hal· 
letmek zararf'tindedir .. l'ran1a 
hukuk fakGheıl ıon sınıf hu · 
kak aıulll muhakemeleri kana· 
na genç profeaörft bono ı~yle 
ifade ediyordu: 

Moskova, 11 (A.A) - Royter 
Ajansından: 

Sular Hazer denizinde buz 
kütleleri Qzerlode 200 balık· 

çıyı alıb göUlrm4şt6r. Bunlar· 
dan yetmişi karıya çıkmağa 

muvaffak olmuşlardır. Tayyare· 
ler balıKçııı • bularak yiyecek, 
ııcak ta~iıBe, ve gazete atmıt · 

lardır. Bir tayyare boz Qzerlne 
inerek birkaç babkçıyı almıı 

ve tekrar uçmuıtor. Araştırma· 

lara devam edllmektedtr. Bu 
kazı bu yıl ayni mahiyette 
6çGncGdQr. 

Bursa'da Dağsporu 
Borsa, 10 (A.A) - C. H. F. 

tarafından korunan ve Burea 

Dığsporo tarafından tertib "dl· 
len mOHbaka hazırlıkları bhmlo 

gibidir. Takımca veya ferdf'o 
derece alınlara C. O. F. tara· 

fındın bu hallrayı teeblt eden 
armaganlar verilecektir. Y anılar 

şimdiden ıllka topladığından 

gelenlerin letlrahıtlnl temin 

için yollarla otelde yr.nl yeni 
tedbirler alınmaktadır. 

ltalya'nın 

Asker Sevkiyatı. 
Napoli, 11 ( A.A) - Şarki 

Afrlka'ya ıevkedllecek olın 

Flrenıe fırkuı bugan hazırhk· 
tarını tamambyor. Bu fırkaya 

kamanda eden general Mare· 
•lglla hallnn ıarekll alkııları 

arasında Flrenze'den gelmiıtlr. 

çlhnlı olmBBıdır. Bizde de bu 
iti hal için: lstatlıtlk malumata, 
teknik tetkike, plsllrnlojik ara . 
maya dayanmak gerektir. 

Avukat 

Yeni Setir Belgrad'da 
Belgrad, 4 (A.A) - İtalyan 

Yugoslav mGnaııehatında bay 
Moeeollnl tarafından teırlnlev· 
vel nutkunda temenni edilen 
ve Romadald Franııı · balyan 
anlatmasından ıonra llerllyen 
salah gGn geçtikçe bir kat dahı 
artmaktadır. Yeni İtalyan orta 
elçtıi bay Goldo Violla'nın Bel· 
grad'a munal lAtı bu istikamette 
yeni bir adım olarak telAkkl 
edilmektedir. 

Elçinin hlmıtnımestnl tık· 

dlm mfln.aebetfle mukarenet 
yolanda mOhim bir nutuk eöy· 
llyeceğlnl bildirmektedir. 

Fransa Başvekili 
Diyor Ki: 
Barışa Ermek Almanya 
nın hareketine Bağlıdır 

Llyon, 11 (A.A) - Panayı· 
rın kOeadı mftnaeebetlle B. FIAn· 
den söylediği bir nutukta de· 
mlıtlr ki: 

- Fransa ıark ve Turıa miaak· 
lırile her hangi bir mntaarrıza 
karoı yenllmu bir te&ımüd te· 
ılı etmeğe çah~ıyor. Barışı lt" 

mlnat altma almak tçln mınevi 
konetl~re ltalyı, Sovyet Rus . 
yı, kılçük anlatma ve Balkan 
anlaşması gibi harbe mini ol 
malt için oloelar dern~ğlnde 

bfrleoen gene kunetler inzimam 
etmektedir. Büyük Avrupa hı· 
rışına eritilmesi Almanya'nm 
haınG niyetine bağlı bolun· 
maktadır. 

Yangın 
Enelld gece Karaotlna'da 

Manıor zade tıokağında Lf mın 
reisliğinden mdtekah Bay• Ali 
Şıhan 'ın 1 O eayılı evinde ıoba 
boruıunon fazla kızması yüzftn· 
den yangan çıkmışea da derhal 

l<Mktlrlk tlrketi fabrikasında 
Ahmed Bedirhan 

Saygılı 
M Oşterilerime 

İkinci Beyler ıokağındakl 
fotoğrafhaneml kapattığımı eay· 
gıh maıterllerime llln ederim. 

Klltelerf mi Emirler çartıııında 
Bay Hamza Rüstem fotoğraf. 
hanesine naklettim. Slpırfı ver· 
mek lıtlyenler liitfeo oraya oğ· 
raeınlır. 

Ben de şimdi ekseri zaman· 
lar oradayun. O. 5 

• 

Bahıeddln - Foto Reane 

Üniversitede Döç•mt, 
(Muavin Profeaör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

O.ıtalara hergil.D ö~ledeo 
sonra bakar. 

fetik.IAl r...adde1i No. 99 
Ankara apartmom 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN BU L 
Telefon : 49250 

Bay Çaldaris'in 
Beyannamesi .• 

- Baıı 4 neft yftzde -
yerlerdeki bankalarda mevcut 
bOtün eııhım ve tıh•llAt, Vail 
ve kaymakamların hııkaohğı 

altındı teşekkill tden heyetlerin 
huzurunda d,.rhal yakılmış ve 

hanların, asilerin eltne geçme· 
sine meydan bırakılmamııttr. 

Fehmi Kural 
................................................................................................ 

Adaleti gereği gibi yerine, 
en doğru, en kıaa yoldan ge· 
tirmek kaygm karş181nda, bu
g4n, mıbkeme teıkllAu gibi 
en m4blm meı'eleler değil, 

"Bls Fraaıızlar çok bal88s 
bir mllletls, telkine ve teılre 

mftıteldls. Ba ıebeblerle bta de 
(Tek btklm) mala, bGUla fay· 
dalarına ra~men bizim için 
mdflt olmaz. Tek bildm yal· 
nız hukuki htdisenln değil, 

bonon haricinde yapılan yay· 
garanın da tesiri altında kalır. 

logiltere'de tek biklm uıulft 
bOyük bir muvaffakıyet göster· 
mektedlr. Bunda loglliz h4kl· 
minin elindeki b4dlaenln teılrl 

altında kalmıı olmaktan maada 

tek hAldml~rtn hayatta tecrübe 
gOrmdş avukatlarıudan da ıe· sôndilrülmüştür. 

Yakılan eıham ve tah,il4tın 

mecmu luymetl, 150 milyon 
drahmi tahmin olunuyor. 
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nldık, 3. tenlik. 
tetm (telim), - 1. MSğme, 2. 

&ö•ğG, ııöğftnç. 

ıatmetmek, - söğmek, ı~ğftp 

saymak. 

şevk, - 1. çöğftl, 2. delebe, 
3. lıtek, 4. ııtkı, 5. ıuklanma. 

şevketz, kınanıık. 

şevk vermek, komutmak. 
ıevkfnl teıdid etmek, ölçermek 

ölçerlemek. 

eevkl kırılmak, yaynıkmak. 
tevkııt, - 1, erkllğ; 2. kavut, 

3. kut. • 
eevketll, böğG, biikla. 
ıey, - 1. buyum (emtia, mas· 

lıhat, hacet, zaruret man.) ~ ne · 
me, Df\merse, 4. nenğ, 5. neree 
mevzu oblet man. 6. neee, 7. 
neıne, 8. nime. 

teyda - 1. coıkun, 2. çılgın, 
3. tllbe. 

eeyh - 1. abııka (yaılı, lhti· 
yar man.) 2. ata (baba mın.) 3. 
avıçgı (yaşlı man.) 4. baba (yaşlı 
ve tekke batı man.) 5. dede (bii· 
yak babı, yaşlı, tarikat kocası 

man.) 6. karı (lhtlyarlamıı uıan.) 
7. kart, kartıy (yatlı man.) 8. 
koca (ihtiyar ve baycık mın.) 9. 
tanı (refa man.) 10 yaılı (ihtiyar 
man.) 

şeyhabat keebetmek - 1. ka· 
rımak, 2. kocalmak. 

ıeyhtUbeled, kocabaıı. 

teytın - çltgez, 2. lçkek, 3, 
pmnu, 4. taya, 5. azot, Gzftt, 6. 
yıyık. 

ıık, - 1. cartı, yartı, 2. gftıel 
ı6alft. 3. ku, koe, 3. kip, 5. ta· 
yak, 6. lir. 

Tdrkçe .K.artılıklar 

tıklaımak, tayaklaımak. 

ılar, - 1. ana (parala man.) 
2. ayak. 

tlddet - 1. artukluk, 2. berk· 
Uk, 3. çokluk, 4. hu, 5. kakınç 
6. katılık, 7. kııtak, 8. kısı, 9. 
ıertllk, 10. 11kı. 

şiddet göıtermek, .. nıtmak, 2. 
tıgramak. 

ılddetlenmek, - 1. ağırlatmak, 
(hutalık hakkında) 2. asgaımak, 
3. 11rınmık, 4. kızmık, kuııımak 
5. sertleımek, 6. ıııklaımak, 7. 
toymak, 8. yeğlnlemek, 9. yeyln· 
nemek. 

Şiddetli emir - kadagan. 
şifa - 1. arılma, 2. em, em· 

leme (ilaç, U4ç verme, U&çla ılfa 
vermek man.) 3. esenlik, 4. iyi· 
leşme, iyi olma, 5. onuhma (teş· 

f lye man.) 6. onur, 7. ot (llAç 
man.) 8. ıngu, 9. eilsft. 

şifa baht - eylleıtiren, iyilik 
veren. 

tlfa bulmak - 1. arılmak, ·2. 
ulamak, S. bınıkmak, 4:. eylleı· 

mek, lylleımek, 5. eyi olmak, iyi 
olmak, 6. oaalmak, 7. onulmak, 
8. Oogetmek, 9. sağalmak, 10. 
ıağlamak, 11. ıHmak, 12. ıovn· 
mak, 13 ... vukmak, 14. ..vuı· 

turmak. 

tlfa bnlmaz - oamadık, onmaz. 
Şifa bulur - onulur. 
Şifa •ermf'k - 1. bOtftrmek, 

2. iyileştirmek, 3. onartmak, 4. 
ondurmak, 5. onaldormak, 6. 
oağaltmık, 7 ... ğaltmak. 

Şiir - 1. ayduk, 2. cır, 3. 
deylı (bir tGrlG halk hal titri 

ma.) 4:. dGsgt (dalııe çok Maum" 

T6rkçe kaqıbklar 

man.) 5. uluğ, ath, 13. ftğe. 

Şöhreti khlbe - kora an. 
Şua - 1. bağdu, 2. bal kuv, 

S. cu~, çat, euı, 5. çakım, eağım, 
11kım, 6. çıvak, çuvak, tovak, 7. 
ıtık, 8. ııın, 9. kftnddn, 10. ya~· 
tu, yahta, yıkta, 11. yatuk, ya· 
nk, yaruk. 

Şubat - ı. gGcGk, gftçftk, 2. 
gftdtlk ay, a. kftçtık ay, 4. polan 
ay. 

Şube - 1. ayru, 2. bag (ka· 
bile ıabesl man.) 3. bağana, 4 belik 
5. bölke, 6. bölftk, 7. böldntü, 
8. budak, 9. cakal, 10. dal, 11. 
.kezek, 12. kıp, 13. kmm, 14. 
oğulduk, 15. pOlek, 16. pölgftn, 
17. nçak, 18. sala, 19. takım, 

20 tarmak, 21. uru~. 
şuh - ı. atak, 2. kıçığ, 3. 

koçak, 5. ten. 
tule - 1. alav, alev, 2. cılt, 

3. ııık, 4:. uygoç, uzgoç, 5. yıla· 
za, 6. yalın. 

euledar - 1. alavlı, alevll, 2. 
ıtıklı, 3. tutaımot, 4. yallı. 

tolefeoan - koylan. 
ıulelenmek - 1. alavlınmak, 

alevlenmek, 2. ıldırmak. 3. ıtıD· 

mak, 4. tutaımak, 5. yahnlanmalr. 
Şuleıl uyıf - könek. 

Şule verici - yaldırayıcı. 

Ş6m - 1. ırkal, 2. katıus, 3. 
3. u~orınıa. 

Şl\ralık - erçelllk. 
Şura - 1. cankı, 2. danıtık, 

(metveret man.) 3. kenkeelik, 4. 
klngeı (metveret man.) 5. kurul· 
tay, 6. tanııık (meıveret man.) 

Şılre - 1. borak, 2. corak, 
çonklık yer, 3. tasyer. 
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Şllrlt - 1. altot, 2. bnlgağ, 

bolgak. 3. kaıgaı, 4. kargaoa, 
kargaıabk, 5. karıııklık, 6. kar· 

kıtı, 7. araambalık 8. ueluk. 
Şorıl (etmek) - hıılamak. 

Şuur - 1. anlama, anleyıı 

(idrak man.) 2. bllgft, 3. blllğ, 

4. eı, 5. Oğ, ök, 6. sana (tahay· 
yDI man.) 8. ıesek, 9. tanıma. 

ıourlu - 1. anlı, 2. bilge, 3. 
oygor. 

ıuunos - 1. bilgisiz, 2. bön· 
mönğ. 

şftceyre - 1. ağaççık, 2. t ldan, 
3. gecek, 4. ilki, 5. t4p. 

tillr.r - 1. bayırlıma, 2. öget, 
övet. 

tilkran - 1. an .. n, 2. kolduk, 
(ubudiyet man.) 3. utlu. 

tükranı minnet arıetmek - Oğ· 

mek. 
ıftkufe - çiçek. 
ıGmul - 1. içine alma, 2. 

kaplamı, 3. kap11ama, 4. ıığğı, 

sığka (lstlab man.) 

şftphe - 1. benze,, 2. çekiogl, 
flhtlraz man.) 3. çlztnim, 4. et· 
kil, 5. ikircik, 6. lklrcft, 7. itkll 
lçgll, 8. tyerçlnltk, 9. kedik, 10. 
kurgu, 11. kutku, 12. katcım, 13. 
ıanu (san, hayal, vehm man.) 14. 
ıezlk, ılsik, 15. tan, 16. aıuk· 

• luk, 17. yala. 
Ştlbhe etmek - l. atlağmak, 

2. çerenmek, ;3, çlnzlnmek, i. 
lçklllenmek, itklllenmek, 5. ilin· 
mek, 6. keıtlrmemek, 7. k6eön· 
lenmek, 8. eançmık, 9. earlamalr., 
10. slllenmek, 11. ıfzlnmek, 12. 
tlofkmek. 

ŞGp!ıell - ı. bellnls, 2. be· 

111111111111 Vukuat 111111111111 
Bisiklet Kazası 

Arabhaeın mevkiinde lekele 
caddeıinden biıılkletle geçmekte 
olan Haıan çavoe oğlu 13 yaı· 
larında İsmail; na1tlaa biıikle· 
tinden dtıımfiş ve muhtelif 
yerlerinden haf lfçe yaralanmıfUf· 

Kumarcılık 
lımetpıea bedeıtanı ardında 

yıngın yerinde K.ayserl'll Meh· 
med Zari, Kafkaaya'lı Veılr, 

Bayburd'lo ~evkl ve Trabzon· 
lo Baııan toplıı olarak ztr 
atmalr. ıoretlle lr.nmar oyuarkeO 
cllrmG meıhud halinde tutul· 
moılırdır. 

Meyhanede 
Al&1ncak'ta Burnava cadde· 

ıılnde Bay Bedrl'oln meyhane· 
ılnl ııaat ylrmlüçte kapatmağ• 

giden devriye memurlarını 

meyhanede bulunan mQşterl· 

lerden Seyffddln oğlu bay Bahı, 
Sdleymın Fehmi oğlu bıy 

Etem ve kumuıyoncu bay Meb· 
med; polilfn emrine itaat et· 
medlklerlnden haklarında tah· 
klkata başlanmııtır. 

Hırsızlıklar 
1 - Keıtellf caddeılnde Me· 

cldl1e hanında mieaf lr Bay 
Arif 'in oduından btr ceket, bir 
pıntalon ve bir dolma kalelll 
~lınmııtır, h1rıız aranmaktadır. 

2 - Boetanlı'dı lıtasyon el· 
nnnda Bayan Paklze'nln 011 

gaodenberl bot bulunan ntne 
hırsız glrmlı ve bir hah ıec· 

cade ile bir miktar ıeker ve 
daha bazı eşyuını çalmııtır. 

Hırııız aranıyor. 

Memurlara Hakaret 
Suhoe olarak hükumet ko' 

nağındı milli emlAk mDdQrl6' 
ğü kalemine bir evnkın muı· 
meleıini takibe giden muakkip 
Moıtafı oğlu İbrahim : 

- Ben pıra veriyorum. Ne' 
den lılm yapılmıyor? Diye bl' 
~ırarak memurlara hakaret ve 
lınatta bulunduğundan ubıtaCI 

totulmuıtur. 

Salihli' de . 
Atkoşusu .. 
935 Senesi Martın 22 
inci Cuma Gflofl Saat 
14,5 da Salihli'de Icrıa 
Edilecek ilk Bahar At· 
koşusu Programı: 

1 - Tay deneme koşuıo 

Biç kazanmamı, 3 yapodl 
yeril ve arap taylanoa md' 
eoıtor. Meıafe 1000 metre 'fi 

ılldet 54 56 kilo olup ikraad· 
yesf (50) Undır. Birinciye 4f, 
ikinciye 7 buçuk, QçGnc01' 
2 buçuk lira mdktfat verile· 

cektlr. Dahullye 2 baç9' 
liradır. 

2 - Kurtoloı koşuıu 

Hallı kan arap at ve kı ... 
larına mahaoıtor. Me .. fe (l~J 
metre olup ikremiyeıl (sO) 
liradır. Birinciye (64) iktnclt' 
12, ftçClncGye 4. Ura m6ktt' 
nrllecektlr. Dtıhultye (4) Utf' 
dır. K.ıınklann taııyaeakil" 
11klet 58, atlarda (60) ktıodol' 

3 - Salihli koıuıu 

Dört ve daha yuklrı yıı•:;· 
da yerli yar1m kan anp b ~ 
vanlanna mahauatur. M.,.. 4 

(1800) metre olott lkraıol!, 
(80) liradır. Rlrlnctye ( 
ikinciye (12) ilçftncftye (4) ~ 
mak&fat •erllecektlr. 04'rl ~ 
tındakllerde taııyacakları ıl~ 

O sil• (58), yukarı yatlarda 6 
DGhullyeel (4) llndır.12 14 
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Umumô Haırpte Tıüırköye 
ede DlfilgüDö~ Ca~Y~Daıroa 
Y11an: Conl Boban Tefrika numaraeı.96 

lstanbul'daki Çok Nüfuzlu Bir Memu
ru Nihayet Dolaba Koyabilmişti .. 

8Uda; Rlşar'm elini • totto 
te gitmek için döndn. Kapıda 
~tdo ve dolıbı baktı : 

l - Sf zl yarın mahpeslnlzden 
llttıracığım. O benim elimde 

dtba emin olacaktır dedi. 

8Uda; şa,kınlık içinde Rl· 

"r'ı terkettl. Rltar; eimdi bu 
tlııaa belılsıoın eteklerine ya· 

Pııtnıı ve KOtOlemmıre'de ken· 

~ arkadaşları aleyhine yapıl· 
~•ıı taıımlm edilen mtıcadele 
~ lllokayeae edildiği takdirde 

ha zararsız ve dabı monıııf 
ıarııoen yeni bir ttşebbüae 
doıru ıdımlaranı atmııh. Diğer 
~•han Bay Rtıstem tarafJDdan 
b ~•lyetleri anlaşılmış ve latan 
lll'da çok n(lfozlo bir adım 
~'-11 bir memuru maheuııo do· 

ha kapamığa muvaffak ol 

"ll•to. Her halde Rnıtem'i em· 

'11et alhnda bulondormağı 
~Ccbur ldtseler de bonon Hll· 
~.· 4- Y• kadar el ozatamıyac.ğını 
n lUoar kat'lyyea biliyordu. 
llda'nın ardınd• koetoğu ga· 

te1 b e gôre IMU hazırda ao~ok 

~it cinayete doğra gltmedtğlne 
6kn:ıedlyordu. 
~ lti,ar dokoa ııaattenberi biç 

~ t~e' ylmemletl. O o on için Pe· 
) t la yaaıa. gitti, uzun zamıo 
~inek ylmemeklf ğin verdiği 
'il }'Gk bir lıtab ile tam ye 

~~e ıaldırdığı sırada Sandı 
t ti girdi. Vaktinden enel 
~eı 1 •• 'il eti ve btBta bir baykuş 
~hı ~ 
~ ağır görtına1ordu. .Adeta 
-ttılıde bogolmık 6zere bolu· 

b:Q bir adamın eline geçirdiği 
~t tahta parçaıııoa earılaeı gibi 
« ••r da Saadl'nln azerlne atıl · 
~~· S.ndi; somurtkan bir yOzle 
g kt Ye Bay Rfhtem arasında 
ı~eıı bldlııenln blkAyeslal din . 

1 •e: 

~1 ' Çok fena bir vaziyet hi· 

~~ 01nıue, dedi, çOnkfl ifade· 

~t göre Raııtem hfhlyetlnlzt 
~ıh et111tş ve binaenaleyh mütea · 
~G lşlerlnlz ooun felaketAmfz 

~~d•L.ılealnden kurtalamıya · 
\h lıt. Bu ise cehennemi bir 

148fb 1 1 ~ eu r, ıakat ha iCetten 
~tdınak için bir çare vardır. 

\ Raııtem't kendi ıdımları · . ._ 
''~ l:l:ıubafazaeı altına bırak · 
~ tar. Onlar Riletem,i bir !to 

'ıtıı doyuluocıya kadar gayet 
~t tl bir surette mubıfaıa eder· 

ı~; Y aloız o beni görmeme 
t , 

tı)~tdt ve acele odadan dışa 
~ Çıktı. 

~td1hr; Rüııtem'i dolabtın çı · 
4ı~e 1• Roatem tamamen ken· 
~ı •. gelmieti, nbşi bir bakıela 
"t' • bakıyordu. Rloar: 

it;' Vaziyetten çok mütees 
~tttta, dedi, fakat ne yapayım. 
GyG~fasını deruhte ettl~im 
~ı.ı bir iş arkBBında koşu· 
, ~ 111• Binaenaleyh ne ılzln, 

'«e d" 
ltı ığer herhangi bir kim 
~ lllfidabıleelne tahamm(l 
~'1 Yoktur. Fakat merak et 

iliz bir lkt gOn mOddetle 
'111 

it en rahat ve her tftrlO 
t •bat sebeblerlnlz temin edil 

~ 01•tak muh•faZI edllecek · 
~·Q Sılulmığa aebeb yok, 

hiçbir euretle rahatsız 
.._11ecekalnlz. Amerlka'lı bir 

• 1f•tilc bunları size ar· 
kle ti refyabıw 

---~~~~~~~-
San dl' n in hablelerinden iki 

klel geldi ve ROatem'I ahb gö· 
ttlrdü. (Sandi) derhal avdet etti, 

Rlşar, Rüııtem'fn nereye götü· 
raldüğGnü Bordo. Sandl: 

- ililmlyornm, cevabını 

verdi. Fakat etanbul'da adam 

Hklamak 'çln gayet emniyetli 
bir saha vardır ki buraya hiç 

bir kimse, batt4 hiçbir haf iye 
giremez. 

Sandf; kendini bir ııandal· 

yeye attı ve piposunu yaktı: 

- Dik, dedi, bu vaılfe git. 
tikçe hem zorlaşıyor, hem de 

karanlıklaeıyor. Fakat eo son 

birkaç gO" zarfında eplce şey 
ler Oğrendlm. Harrl Bolllvan· 

tın o fena yazı ile yazdığı kell-i 
melerln ikinctalotn:w~~aasını• 
anlamığa muvaffak --;ıdum. 

- "Kanııer, ;- kel~-lo-ı~:m--1?~ 
- Evet. Bo kelime okun· 

doğundan ve bilinen manasın· 

dan fazla blroey ifa · e etmiyor. 
Yalnız öğrendim ki, .. Grin 

matl " (Yeşil c4bb~)-ıi'(hı.;ü;:
yan ölmek üzeredir. Bugiln 

f kindi . v.-ktik;nd"Wiif-;;.;&ye~ 
etmek üzere bir Alman dnk· 

to10 geldi n birkıc ııaathk 
bir ömrll kalmıe olduğunu söy· 
ledl . Şimdiye kadar belki de 
ölmtiştür. 

O zaman gözlerini aüıerek 

şöyle devam etti: 

- Sonu var -

Muhtelif ~evkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanları 

Ankara M. M. v. ea. ıl. ko. nundan: 

Yerli fabrlkal1r mamul4tından ve beher metreıılnln tahmin 
~dilen fiatl iklyQz dokean dokuz buı.;ok kuruş olan elltbin metre 

boz kaputluk kumaş kapalı zarflı ebilmlye konulmuştur. İba· 
lesi 25,3,935 pazartesi gtınii saat 15 tedlr. Muvakkat teminat 

11231 Ura 25 kuruıtur. Şartnamesini 749 kuruşa almak ve ör·: 
ne@tnl görmek latiyenl.,r bergün öğleden sonra komiııyonı u~rıya· 

bilirler. Ekıılhmlye girecekler muvakkat banka teminat mektup 

veya, maliyeye yatarılmıe teminat mukabili alacakları mıkbuz· 

larlı arttırma, ekalhme kanununun 2 ci ve 3 cft maddelerinde 

yazılı vesikalarla birlikte teklif mektublarıoı ihale ıaatlnden enaz 

bir saat evvel M. M. v. sa. ıl. ko. nuna vermtş bu1unmaları. 

s 12 15 21 720 

M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 
11.3.935 Tarlblt n 6159 sayılı Anadolu gazetesinde 21.3. 9;l5 

Per,embe gOnfi saat 'll de Ankarada M. M. Vek41eti S11. Al. 

Ko. da kapılı zarf la ihaleleri yapılac.ğı Anadolu gezetealnlo: 

1 l.3.935 tarih ve 6159 sayılı nüshasındaki llinda Ankarıa Bıtr· 

biye mektebi mtılhak ve revir binalarının teminatı muvakkate 

akçesi ( 13282) lira yazılacağı yerde mürettip batası olarak 

(3282) Ura yazılmıotır. Taahlhen llAn olunur. 

Sigorta işlerinde ihtisas yapmak 
üzere A vrupaya gitmek istiyenlere: 

Milli Reasürans Türk 
Anonim şirketinden: 

Şirketimiz nakliye, iş ve kollek.tlf amele kaza sigortalarında 

fhtlaae yapmak üzere Avropaya talebe gönderecektir. İateklllerln; 
1 - Yüksek tlcuet ve lktıaad mektebi veya hukuk fakülte· 

sinden mezun olmaaı veyahud bir dgorta olrketlode memur aıfa. 

tile çalışmakta bulunması, 
2 30 yaeını tecavüz etmemiş olmHı, 

3 Aakerklik. hizmetini ifa eylemiş bulunması, 

1 Tahsili takip tdebllt>cek dı-recede Av upa lteanlarındao 

birine vakıf bulunması şarttır. 

5 - Yukarıdaki şartları cami letekltler bir müsalıaka lmtlha· 

nına tibl tutulacakrır ve lıu imtihanda muvaffak l 1l11nlar şirke · 

tin tenstb edeceği müdd~tle A vropıya sigortacılık ıah ti ve staj 
yapmak üzere gönderileceklerdir. İmtihanda müsavi şartı ibraz 

edenlerden ecnebi lisanını daha kuvvetli bil~nler tercih olunur. 

isteklilerin aş•ğıda yazılı vesikaları hamilen nihayet l mayıs 
935 tarihine kadar şlrkelimlze müracaat eylemeleri l4ıımdır. 

ı) ~lrket müdüriyetine hitaben yazılmıo bir istida, 

b) Mekteb şabadetoameel (veya noterden musaddak Surr.tl.) 
c) Mekt.,b şahadetnameai olmıyanlarlD çalıştıkları sigorta şfr. 

ketinden alac.kları tasdi.kıt bir vesika, 
:1) Üç adet vesika fotoğrafı, 
e) Tercllmel bal varakası. 

Müsabakada muvaffak olob A vrupaya gidecek olanlardan talı· 
etli mütealdb avdet ettiklerinde A vrupada kaldıklarının bir misli 

müddetle eirketçe gö!terflecek yerde çalışacaklarına dair bir tuh· 
hütname ahnııraktır. 

Fazlı taftıll4t ve müsabaka gününll öğrtınmek Qzere şirket 

umumi kôtihli~ine mOracut edt!bUlrler. 

Düzeltme 
Guetemlıln 1 ~ 8 mart 935 

tarihli nOıbamızın ilin sahife· 

elnde Aydın beledlye&J bıokaa 

lığından serlevhalı ilacım be~ln· 

ci maddesinde temlnah muvak· 
kate parası 3816 lira olacağı 

yerde sebv~o 2816 lira olarak 

y11ılmathr. Taahib ed~rlz. 

- 111111111111 

Tl:.:J Q K iYE 

Z:IRLlllT 
BANKA51 

-DAoA 
BiRiKTiREN 

'RA~T--bObQ 
lstanhul Oeniz .Levazım satın al- Kınık'ta Peh-

ma komisyonundan: livan Güreşleri 
2000 ton Rekompoze kömOr 13 mart 935 çarşamba gönti 

saat 14 de K1aımpaşa'da komisyon bloaııında pazarlıkla satın alı· 

nacaktu. Tahmin edilen bedel !34,000 liradır. Şartnamesi ko· 

mleyonda görQleblllr. fatekltlerln 2550 liradan ibaret olan mu• 

vakkat teminat makbuza ve lilzımgelen belgelerle o gtıa ve eaatte 

komisyona gelmeleri. :300 ton mazot 13 mart 935 çarşamba 

gtintı Hat 15 de Kaııımpaşa'da komisyon binasında pazarlık.la ea· 

tm alınacaktır. Tahmin edilen bedel 18,000 liradır. Şartnameel 

komisyonda görilleblllr. İsteklilerin 1350 liradan ibaret olan mo· 

vak.kat teminat makbuzu ve lAzımgelen belgelerle birlikle o gün 
ve ııaıtte komisyona gelmeleri. (769) 

lzmir Memleket hastanesi başta
hihliğinden: 

Hastanemizin harlkten korunmaBı için 200 llra 60 kuruş 

kıymeti keşif 11 teslııatm açık eksiltmesine 14 ·3· 935 gDnleme· 

cine raatlıyan perşembe günü saat onda lzmlr Memleket hasta· 

nf'al aertababetlnde pazarlıkla istt.kliııloe verileceğinden isteklilerin 

yüzde yedi buçuk nhıbettnde t«-minattle müracaatları Uıin 

olunur. 776 

Gördes icra memurluğundan: 
Alacaklı: GlSrdes'te bacı Ka· 

rakao Mustafa. 
Borçlu: Görd~ıı eakl lobll!ar 

memoro Asım. 

Birinci arhrma: 25 mart 

935 pazartesi eaat 14. 

ikinci artırma: 8 nlean 935 
pazartesi eaat 14. 

Artırmaya konulduğu gün: 

26 ·2· 935. 
Gördca'te Çarşıbaşıodı taraf· 

ları Topal oğlu hacı Mustafa 

virlslerl 'Ve yol ve sarınan 

Mebmed ile mabdud fiç dıvarı 

taş ve Ostü kiremhll ve dıbaoı 

beton ve tahtani bir hah dOkkAo. 

Kıymeti: 200 lira. 

İpotek bedeli: 260 lira . 
l - Artırmaya t•lib olanlar 

işbu diikkAnın yok.arıda yazıt. 

kıymetinin yiJzde yetmiş beşi 

nlabetlode pey akçaııı veya mllli 

bir bankanın temloa . mektu· 

bunu tevdi edeceklerdir. 

2 - ipotek !!ablbi alacaklı
larla dlger .allkadarlarıu ve lr· 

tifak sahihlerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını buaoalle 

faiz ve masraf ların11 dair olan 

iddialarım lebu ll4n tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 

müsbitelerfle birlikte Gördes 

icra dairesine bildirmeleri IA· 

zımdır. Akel takdirde hakları 

tapa sicllllle sabit olmadıkça 

eatış bedelinin paylaştırılmısıo · 

dan hariç kalırlat'. • 

3 - Tayin edilen gOode Qç 
defa bağırıldıktan sonra eo çok 
artırana ihale olunur. Ancak 

artırma bedeli muhamen kıymetin 
yfizde yetmh beşfot bulmaz veya 

eatıo lstlyenin alauğıoa ruchan 

olao diğer alacakhlımn artır · 

mtnın o gayri menkul ile t e· 

mln edllmto alacakları mecmu
undan fazla olmak şartlle en 

çok artıranı ihale edilir. Böyle 

bir bedel elde edilmezse ihale 

yapılmaz. 

4 - Gayri menkul ilstünde 
hınkılao kimse dt>thal veya 

mObleı içinde 

Kınık Altıntepe Genç· 
ler Birliğinden: 

Korbın bayramının Oçtlocü 

gtıntıne ra!!tlıyan 17·3·1935 
pazar günil birliğimiz menfea· 

tine pehlivan gareşl yapıla· 

caktır. Başa 25 lira, başaltıya 

15 lira, üçüncOye 1 O lira ve . 

rlleceğloden arzu eden pehli · 

vanların gftreşe iştirak etmeleri 
ilin olonor. D. S 

Salihli hukuk h4klmliğlnden: 
Sılibllnln yeni mahallesinden 

l!mall kızı fatmanın o mahal 

leden mustafa o~lu hnseylo 
aleyhine açtığı boŞRnma dava 

sıoda müddeialeyhin lkametgAhı 

meçhol kaldığından ilanen teb· 
llgat yapıldığı halde gelmedi· 
ğtnden gıyaben muhakemesine 

devam olunmuştur ve llAnen 
gıyap kararı tebliğine karar 
verilmiştir. Muhakemenin mu· 
11llik bulunduğu 25·3 935 tarl· 
bine m6eadlf pazartesi günü 
saat ondörtte mahkemeye bel· 
meef veya muaaddak bir vekil 
gönderme!!I ak~I takdirde mah· 

kemeye kabul edilmeyip gıya· 
hında muhakeme gôrtllt.ceğl 
il4o olunur. 772 

ihale kararı fesholonarak ken· 
dleinden evvel en yüksek tek· 

lifte bulunan kimse teklif el· 

dğl bedel ile almağa tellb ise 
ona ve almaz veya bulunmazu 

15 gün mfiddetle artırmaya 
çıkarılıp en çok artıranı ihale 
edillr. lkt ihale arasındaki fark 

ve geçen gfinler faizi yClzde 

heoden bllbeaab ve haciz ve dl · 
ğer zararlarla ay uca kendfeio . 
den tahsil olunur. 

ü - Borçlu Asım f turda 
olup balen ikametgahı meçhn1 

olduğundan i~bu ilanın borçlu) a 

tebliğ makamına kaim olıca~ı 

Ub olunur 



DOKTOR 

Fahri Işık 
İzmir l\lemleket Ha tanesi Rontken l\1Qtahassısı 

HERNEVJ RONTKE MUAYENELERi 
ve El EKTIRIK '!'EDA \'İLERi. 

Yürümi,cn ve Bilhassa RAŞİTİK Çocuklara Ultrn- Violc 
Tatbik ve Rontkeıı ile KEL Tedavilel'İ YRpıln. 

Aydın belediye başkanlığından: 
Aydın şehri umumi l'lektlrlk tesisatının yapılması kapalı zarf 

usullle ekeHlmlye konulmu§tur. 
1 - Tesisatın keşif bedeli 50872 lira 9i kuruştur. 
2 - Şartnameler ve fenni projeler 250 kuruı,ı mukabilinde 

Aydın belediyesinden ahnacakhr. Posta He gönderllmeslnl ietf· 
yenler ayrıca 50 kuruş göndermelidirler. 

3 - Eksiltme 15 nisan 1935 Fezarleal ~ünü saat 16 da Ay· 
dın belediyesi daimi cncQmenlnde yapılacaktır. 

4 - Teklif nıektubları 2490 saytlı arttırma ve ek elit 'l' e ka 
nuounun hükümlerine göre yukarıda tayin ()luoın gün ve saatten 
bir eıat önce belediye başkanlığını makbuz mukabilinde veril· 
melfdlr. 

5 - Yftzde yedi buçuk munkkat teminat parası 3816 liradır. 

6 - lıteklilerden aranılan vesaik eunlardar. 
A - Ticaret odasından tasdikli lktldari mali veaikası. 

H - 1afıa Vekaletinde tasdtkll ehliyeti fenniye veıılkaeı. 640 
ı 4 8 12 
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-Akşehir bankası~ 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. ;; 

O~mötr ŞlYlb<e~ö 
ikinci kordonda BorH civarında kendi blnaeında 

TELEFON: 2363 

---···~·----
Hertilrln Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

~JQ ait şeraitte mevduat kabul edilir 

Hububat, Qzftm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vesair emtia kumuayonculuğu ya· -
pıhr. Mallaran vOrudunda sahiplerine en mOsa· _ 

it şeraitle avans verilir. ;;; 

l l l l l l ll l l l l l l l l ll l l l l l l l l l l I ı 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 l l l l l l l l l l il il l l l l l il l l l l l l l il I 
lzmir Defterdarlığından: 
İsslsintn vergi borcundıan ötür O tabaUl emval a111aına göre 

haczedilen tllkllfkıe çorak.kapı caddesinde ki in 37 4 376 eayıh 

hamamın 32 hissede 15,1·2 hissesi 4,3,935 tarihinden itibaren 
ylrmlblr gOo müddetle mOı1yedeye çıkarıldığındın almak ve 

pey stırmek lstiyeolerlo defterdarlık kalemine müncaatlerf. 
7 12 17 22 715 
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= 

----------

• 
IZMIR 

-----
Esnaf ve Ahali han kası = 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M i R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğuthı 

Alaşehir, Tire .. 
---··---

Hertilrln Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir senelik mevduata % 6 
Altı aylık ., % 4,l·:l 
Vadesiz hesabı carilere % 4 faiz verir. 

----
----

---

J 

işletme 

Muhammen bedeli ile mlktuı ve evsafı ıoığıdı yntlı arpa 
28 mart 935 perşembe günft Hal 15 te açık ırthrma ile buma· 
ha o ede lzmlr 7 inci loletme müfettlollğl blnHında eatılacak.tır. 

tıo işe girmek lstlyenlerio 1 :.?O liralık muvakkat teminat ver· 
melerl ve 2490 ~o . kanonnn dörd6ncn maddel!İ mucibince işe 

gtrıneğe mani kanun bulnnmadığına dair beyannameleri ayni 
gftn saat onbeşe kadar komisyon reisliğine vermeleri llzımdır. 

Bu işe atd şartnameler hırekı::t başmO(ettişll~inden parasız 
olarak dağıtılmaktadır. 

Cfnsl Miktarı 

Arpa 53 ton 

Vasfı 

Ambar birikintilerinden hasıl 

olmuş ve çatkalanma maki· 
neslod"n geçirilmek ııuretlle 

temlıletllmlo ve bilhassa yar· 
mıcılara elYerlolt haldedir. 

Mubım. bedeli 
1590 Lira 

6 9 12 15 700 

Aylık elektirik 
Öksürenler! Mut
laka (Okamentol) 

ltlasrahnız yüksek mi? Öksornk Şekerle
rini Tecrübe Edi-

içi gazli niz ... a: 
c:ı: ..... 
>
c:ı: 

lambalarını kullanınız 
ca 

Bu marka az sarfiyat, hoJ ışık, 
ve uzun ömürliidüı·. 

UJ 
> 
:z: 
c:C 

Mehmet Tevfik 1 

Bilytık Elektirik. Telefon ,.t J 

>< ca 

Malzemeleri deposu. j 
Pcştemalcılar N. 77-79 rfel. :-J332 ı 

ve i'ilrjeo Şahapın 
En Ostnn Bir lUOs· 
hil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

o: 
LIJ 
CJ:' 
LIJ 
c ·-----------------------------------·! -Fratelli Sperco Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
"ORESTES., vapuru 11 martta gelip 14 martta Anvers, Ro· 

terdam, Amsterdam ve Bamburg için yük alacaktır. 
11CERES11 vapuru 12 martta beklenmekte · olop yükünü bo 

şalttıktan eonra Burgae, Varna ve Köstence için yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 25mırttan 28 martı kadar Anvers, Roter 
dam, Amsterdam ve Ramburg limanları içfn yak alacaktır. 

SVENSKA üRlE~T LlNIEN 
"ROLANU,. moıörü 20 ıuıuıta Roterdım. HımLurg, Copen· 

hagen, Dantzlg. Gdyoia, Gotcburg, Üdlo ve lekaodinava liman· 
ları için yük alacaktır. 

"VIKlı:'GJ,AND,. moıörü 2 niıHmda Hoterdaın, Hamburg. Co 
penba~en, Dantzfg, Gdynia, Go!eburg, Onlo ve lekandinavya 
Umanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARlTlM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ıyda bir M untazaw Sefer 

"ALSA JULYA,. vapuru 14 manta gelip 15 martta Pire, 
Malta, Napoll, Marailya, Parsdon ve Kıtanyı limanlarına hare· 
ket edecektir. 

"DUROSTOR,, vapuru 14 martta beklenmekte olup ayol 
gftnde K<Satence, Solıoa ve Gılaç limanlarına hareket e<ltcektir. 

u PELES., Hpuro 6 nisanda gelip 7 nieaoda Malta, Cenova, 
ManUya v~ Banelona hareket tdecektlr. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İzmir Ncv. York araııında ayda bir muntazam sefer 

"l'AMESIS,. vapuru 19 martta (doğru) Nevyork lçfn yük 
alacaktır, 

"HINOS11 vapuru 20 nleanda ( Doğru ) .Nevyork için yük 
alacaktır 

Hamit: flıtnlardakf hareket tarihlerindeki değlşlkltklerden acente 
mes'nllyet kabul etmez. 

Fazla tafeilAt için ikinci Kordonda Tabmll ve Tabliye şirketi 
binası arkasında F'ratelll Sperco acentalığına milracaat edilmesi 
rica olonnr. Telefon: 2004 · 2005 

V. N. Olivier ve şüreka-
v·v. F. H. Van Si l,imitet \

7apnr 
Der Zee 

& Co. 
OEUTSCHE LEV ANTE LlNJE 

"AQUIL!,, vapura 19 martta 
bekleniyor 21 marta kadar 

Anvers, Roterdım, Hamburg 
vtı Brtmen için ytık alacaktır. 

11AKKA 11 vapuru 31 martta 
bekleniyor. 4 nisana kadar 

Anverıı, Roterdam, Hamburg 
ve Brt>men için yıık alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"TROYBURG ,, vapuru 23 
martta bekleniyor, Hamborg 
ve Anversten yQk çıkanp An 

ven, Roıerdam ve Hamburg 
llmrnlarına yük alacaktır. 

11 NORBUHG ,, vaooro 2 .. 
martla bekleniyor. Bamburg ve 
Anven'ten yok çıkaracakrır. 

DEN NORSKE MIDDELBAVS· 
LINJE O S. AS 

SPANSKELINJDN - OSLO 
0 BANADEROS., vapuru 23 

marna bekleniyor, Oieppe ve 
Norvec limanlarına yük ala · 
cnktır. 

0 NEPTUN., SEA NA VlGATİ· 
ON COMPANY Ltd. 

BUDA PEŞTE 

"TlSSA,. vapuru 18 martta 
bekleniyor. Doğru Brallı, Bu· 
dapeıte, Bratlelava ve Viyıoı 

Acentası 
Cendell Han. Birinci Kordon 

Tel. 2:14:J 

The Ellermau Llnee Ltd. 

" MARONIAN 11 vapuru 22 
ı,ıubaua Londra, Holl ve An· 

vera'ten gelip tahll yede bulu· 
nacak ve ayni zamanda Lond. a 
ve Bull için yük elacıkhr. 

"EGYPSIAN11 vıpurn ay ao· 
nanda Ltverpool ve Sevansea· 
pan beklenmektedir. 

" THURSO ., vapuru mart 
ortaeında Londra1 Hull ve An· 

vers'ten gelip tahliyede bolu· 
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Bull için yük alacaktır. 

•·fı'LAMINlAN., vapuru mart 
orıasmda Uverpool ve Snneeı· 
dan beklenmektedir. 

Not Vorot tarihleri ve va· 
porların isimleri ftzerlne deni· 
elkllklerden mea'ullyet kabul 
edllmeF.. 

için yük ılıcaktır. 

TllE EKSPORT STEAMSH1P 
CORPORATıON 

"EKSECUTIVE .. vapuru 19 
martta bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

N. 8. - Gello tarihleri ve 
vapur tarihlerinde ıcenlemlz 

hiçbir mes'uliyet kabul etmez. 

Telefon No. 2007 · 2008 

SIHHAT 
ECZANESi 

Kuvvetli l\lns bil 
Jsıiyenlcr Şahap 

(.t' 

Sıhhat SnrgOn 
>
c:C 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından "' Hamdi Nüzhet 

Ucuz, taze, temiz H4çlar bulunur 

11 Ba,.dorak - Büyük Sa 
lebçl ilanı karşısında. 

'e Eczanelerden 
Arasınlar. 

• 
.,- l)oktor .._ 

Zekiii Tarakçı 
Dahiliye i\lütehassısı 

ikinci Beyler sokak No . . ı 5 Bt'yler Hamamı karşısında .. 
Öğleden 8onra ;J - 6 ya kadar hastalarını kabul 

TELEFON: 3806 

lstanhul: Deniz Levazım Satınal" 
ma Komisyonundan: 

Tahmin edilen hedell 18,400 lira olan 11500 metre elbleell~ 
klrpae kumaş 21 mart 935 perşembe güoQ saat 15 te KaeıO'' 
pışa'da komfeyon blnas1Dda kapalı zarf la ekeiltmlye konolmuştot· 

Şartnamesini ve örneği komisyonda görebilirler. Muvak~'1 

teminata 1380 liradır. İsteklllerln teklif mektublarını 2490 ,,., 
·ı· maralı kanuoun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle b• 

ilkte belit saatten bir saatten önce komisyon reisliğine vermeleri· 

4 8 14 19 1052-65~ 

lzmir Evkaf ı\'lüdürlüğilnden: 
~ I· 

Kanhmesçlt mahallesinde kısmen yıktırılau 15 N.lı e•ln y• ~f 
mıyR yarar sok.az, <'n gilo müddetle müzayedeye koomuştor. 
lira tıhmln edilen bu aokaz 21.3.9:35 perıembe günll saat J{j dt 
peşin para ile ihale olunacaktır. letlyenlerln evkaf mftdOrlOğil11e 
M'ftracaatları. (775) 

_.,. Gaffarzade Oteli "W 
Oıtl baştanbaşa yeniden boyatılmış ve mobilyası tecdlf 

edilmiştir. Sılıbi temizliğe son derecede dikkat ve ltlP• 
edilmektedir. Senle muntazam, oda f latleri zamanın le•· 
hına göre ucuzdur. Bundan evci senelerce mOsteclrl buluO· 

muş olduğom bu müeHeeeme gösterilen ra~betln gene gö8 

terllmeslnl muhterem müşterilerimden rica ederim. 

Abdullah ~lolaliç 

g 



Gazeteıiain Yeni Tefrikaları 

Arasında 



ANA DOL Gazete inin Boynk Tefrikaları ) az o: 1. A)hen Gö çe 

ilave şeklinde vertliğimiz tefrikalardan biri tarihidir, diğeri de edebi, milli ve içtima.dir. Hatun Hakını 
unvanlı tarihi tefrika, Orta Asya'nın Arah'lal' tarafmclon i tilası zamanına aiddir .. 

Aşk, Fesad, çatılan kılınçlar, uçurulan haşlar, sulh murahhası değil çıl
ğın bir aşık .. Kırmızı çadırda bir gece .. Bir kadın bayılıyor .. Hatun Ha

kan ağlıyor .. Köle mi, hakanın aşıkı mı?.. Şelızade mi, 11iç mi? .. -------... ---
Bu eser, çok zengin ve çok heyecanlıdır. 

Hatun 
Altın dağında, klyın ağaçlar• 

llkbıharıa bıtadao eaen rnzgir· 

len Ue uğdaa ıola Hllenıyor· 

lerdı. 

G6k mak .e tertemizdi. 

Ba•ı, ıhkta. 

O.gın dibinden iki •tlı yolcu 
gidiyordu. Bunlardan biri genç, 

dllerl de yıılı idi. 
Yol, bir dere kenarından yu· 

karıya n dağın ormanla örUUa 

yamıcına doğru tırmanıyordu .. 

Önde giden genç, iyi glylumlı· 
al. Batında Tokyo Tcırk'lerlaln 
l'Jdlklert ıhrlce bir kClllb 

nrdı. Kumral dalgalı eaçları 

omaalenna d6kGIGyordu. 

Eyerin katında bir sadık, ıağ 
;.ıuada bir yay uJlıydı. Bindiği 

*'mlrkın at, bnan çıpkıalqı
yor, IMlpaı •Aa. eolı aallıyarak, 
eert eert, una aaan ldıolyordo. 

Eyerin keçeainde kaçak bir 
Rıt Mii psakayorclu. Anla· 
tdaJoN• ki, ba pnç, her bılde 
bir Oruk (Kabile) Beyi veya 

Tekindi (Prens). 

Ka tarının uçları yukarıya 

doğru kalkıkll. Gözleri iri, uzun 

kirpikli koya siyahlı. Bıyık 

luı yeni terliyordu.. Dişlerinin 

araamd~n bir farkı mınldanı· 

yordu: 

Eğlenmeyin dığında, 

Fergına denı-n elin! 
Kılıçlar1 parhyın 

Altın dağını gelin .. 
• • • 

Kağan [ l) Çtn'deo kız ister, 
Geceden yıldız ister, 
Tanrım hanı da göater, 

Nıaıl gelecek gelin. 
• 

• • 
Kartal yovah dağlar, 

Kızıl hyıla dağlar, 

Yetti boyıh dağlar, 
ÔoClmQzde lğllln .. 

Arkıdıkl s6varl de, hem~ 

dinliyor, hem ldrplkılt:, ~ekik 

gGalerlnlo içinden hafif baf lf 
gGlGmılyordn. 

Bu ıdam, otuıbeş yaıların· 

Hali.an 
daydı. Jrt yapılı. geniş omuz

luynu. Her halde bir boğa ile 

güreşecek kadur kuvvetli bir 

insana benziyordu. 

Koltu~unun altındaki mızra ı 

sola aldı ve sap demirini eye 

rln bir yerine geçirdi. Bu mız· 
rağıo ucunda kuçOk bfr bayrak 

vardı ve onun" da üsUlode gene 

bir kort başı gözüktyorda. 
ikinci sQvarloia bıyıkları do· 

da~ıoın tki tarafına do~ru sark· 

mıştl. Çenesinin ucnoda ve ~·· 
kaklarıom altında, birkaç sıkıl 

teli göznkayordu. 

Genç eDvarl, birdenbire atı 

nan dizgiolerlul çekti ve geriye 

dönerek : 

- Salak ·dedi· bak, bak, ıu 
kıyanın QstQne bak!. 

Ve parmı~ı ile Hğ taraf ta 
bir orman aralığını gösterdi. 

Orada, boynuzları çatılmış, sG· 
lan kadar gnsel bir giyik du

ruyordu. Sanrl, ırkadaıını hı· 
ber vermekle beraber hemen 

yayına davrandı. Giyik, on· 
ları görmüyordıı. Sadağından çı 

ksrdı~ı oku yayma tuktı. Özen· 
ı>İlere d yanarak eyerin a tün· 

de dogruldu : 

- r ra tarafa düştü anım ! 
Diye mırıldandı. S ğ kolunu 

erdi. Solunu büktü ve yayı 

kuvvetle tekti. Ok bir kurşun 

hızı ile boşandı. 

Zavallı hayvan, tam göğsüne 

yapışan okla sendel~di ve ka· 
yadan yuvarlandı. 

Salak : 
- Yiğltlm ·dedi· bu, soldan 

_.tışa diyecek yok! 

Genç gtUdn : 

- Ben onu Buhara dilberi 
şerefine attım .. 

Salak atından sıçradı ve gl· 
yigln yuvarlandığı yere doğru 
koştu .. 

Tam bu sırada dağın tepe· 
ıioden bir ses geldi : 

- Beeeey!.. 

Ve buoo, boynuzdan yapıl· 

mış bir ur.ferin tiz, keskin sesi 

,. 

takip etli Genç süvari, başım 

kaldmp baktı : 
Dağın yükaek cihetinde, fakat 

ao1da bir atlı gurubu vııdı : 
Hepsi de yaylarına germişler • 

oklarım boşaltmağa hazırlanı 

yorJardı .. 

Genç, kışlarını çattı. Fakat 

hiç istif ini bozmadı. Yalnız, 

arkadaşına hafif bir ıslık çal41. 

Salak, ıslık sesini duyarak durdo 

- Salak, tepeye doğru bak!. 

Yolumuzu keatller. U~rıları 

.. çattık gali bal .. 

Salak başını kaldırdı ve dağ· 

dakllerl g6riince, külahını çıka· 
rarak başını biraz kaşıdı : 

- Aybey -diye seslendi ya· 
pacak blrşey yok. Berbat yerde 

rııkıştık. Buradın dağı ıarama· 

yız.. Geri döoaek, uçurum ke· 

narıdır, atlar koşamaz. Dayın· 

mağı kalksak, herifler kırk klşi 

kadar var .. Kıldır kollarını da 
gelsinler'. 

Sonu yarınki ANADOLUda 

1 .Kı~ın::m:Bıkın 

2 - Uğrı:ııc:Hıydud • 


