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arh Divanı H. l(omiseri Ve-Sovyet Eczacı B. K.KAmilSöylnyor 

nizelos'un idamını istedi. Artistleri. Kısa Tüfekli; Mavi Sarıklı 
( 3) Arah Çıktı .. ~ ----------------

8 p ana s tas y u, Kafandaris ve Gonatas'ın isyana 
Yftksek Konuk· 

iş· larımız BugDn Is· 
tanbul'a Gidiyorlar. tirak Etmedikleri Tahakkuk Etti. 

temlttir. Komiser, eııkl batba· 
kanlardan Gonatas, Kafandarie, 
Pıpanaııtaeyu ve Mllonas'uo lı · 

yana kauomımıt olduklarını, 

ancak lsyıDI tllkblb etmemekle 
euçlu bolonduklannı iddia ede· 
rek bunlu hakkında da birer 
yıldın atığı hapis cezaeı h6k· 
moloomHıoı dllemlotlr. Veni· 

1amlr'ia aaia konakları, doıt 
Sovyet , Ruıya'nıa yGkııek n 
değerli artlıtlerl, dan refakatle· 
rinde mihmandarları ~lllyet 

bokok itleri madara Bay Fo· 
ad Yorddıt n Sovyet Roıya 

ıehrlmfa Ceneral tonıoloıu bay 
Trentfyef bulondolo halde fz. 
mir mezelerini, Kadlfekıle'ılnl, 
oebrln gôrillecP.k muhtelif ytır· 

zeloı'un oğlu için lııtenllen ceza terini n mdeııııelerlnl gezmlıler, 
ıeklz yıl hapletlr. Bornan'ya giderek teıklklerde 

bulunmuolardar. 
San'at'llrlır ıereflne aaat 

:il. - Saylav 16,30 da Gôstepe'de Vali ko· 
,~ let na~ında Vali General KAiım 

tailen Veniıeloı ve isyana iıtirak etmediklerinden bahıolooan Ve Gazetecileri. rnrlk tarafından bir çay ziyafeti 

4 Papaoaıtaıyu ve Kafandariı verilmiştir, 

~"-•, 5 (A.A) - Dhaoa· ı mlserl Venlzeloı ile PJtstlras Moskova Tayyare Misafir Hn'atktrlar; dan 
~ndekl h6ktimet Jı;o . için ôlGm cez111 verilmesini lıı· Kulftbftoft Gezdiler. ~ece Billllahmer cemiyeti adına 

K Elbamn 1 Jareılndekl Milli ka-
~ amutay'da Konueulao işler Moıkova, 4 (A.A) - Lenfa tGphaae sinema ve tlyatroeanda 

• ·ftl .. s 1 gr1d'dan dônmClo olan Tark çok zengin bir konser vermlo 
'4 un atış a rJ ve eaylav ve gazeıecllerl kaltcır ler ve halk tarafından bayak 
, komiseri bay Bunhof tarafındın bir alaka ile karoılanarak 16 

..... ı.tet şı·rket Mes'elesı·. klr11lanmıolar ve ukedD geçld rekll bir tekilde allutlanınıtlu, 
qa resminde balonmutlardır. kendlledne .belketler Terllmlftlr. 

).:.. a Dan Tlrldye bOy4k el~tl 1 Aalz koaaklarımıs bagGn 

..... iaarlar Bakan; Saylavlara Cevah Bay Vtınf Çınar'I• TGrk mlaa· Dumlupınar vapurlle letanbal'a 
lirler Toılne tayyare kolClbGnl gideceklerdir. Doııt memleketin 

\) I Verdi. Inhisarların 935 gezmı,ıer ve orada kuıab reııı değerli eaa'atkarıarı, ızmır'de 
•l tarafından karoılanmıolardır. verdikleri yOksek konıerlerlle 

l Varidatı (42,175,000) Liradır. Tdrk mlaaflrler tayyare meyda blllerl ean'at heyecanı lc;fnde:bı 
' nında planôr trenlerinin uçoo· rakmıtlardır. Kendilerine b6t6n 
~ b ' 4 (A.A) - Kamu· - yak bir 11kıntadan kurtarmıt larıaı, pıratOt atlamalarını ve lzmlr'Uler nAmına teoekkChle· S 'gGa Fikret Sllayın bat· olduğuna kınnçla anlatmıo ve uzun bir paratGt atlama ıecrcı rlmfzl ıunar ve iyi yolculuklar 
~lada yapmıt olduğu top· - Sonu 4 nccı yaıde - besini görmCltlerdir. dileriz. 

~ bası eaylaTlınn teoril ----·-·-·-·-··--·----·-···----·-·-••••·-···-·-·-·-·-·•••••••·-···-···-·· 

"" 1•t•ertn•n kıldırılma•ı K a r s z e l z e l e 8 1• • ~l taleblerln [den;eo.-

,._. - . 
;.e CGmrükler Bakam 

' ~ 1 Ali Rana 
~llttıltıl111aları hakkındaki 

"-ıı.a, e1acthnen mazbataları 
ıa .. 4-tt.:, 'te onaylaamıttır. 
~ 4._lt tebrl imar mGdClr· 

" 

't •tı J'tlkaek ziraat enı· 
e e,ı. f 

ı ı. ._, umum m6d6r· 
~- ;,34 
~lett yılı bcıdcelerlaln 
~ •rı11nda mOnakale 
-~l .... •• •ld kanonlar onay· 
~ita 93~0bra İnbiııatlar lda· 
~eet, Ydı btldceeinln mCl· 
~~ ~G geçll111lotlr. 
~ "Jl bıttbetle sôz olan 
~ 1;•

1 Bıııncı (Kltabcı), 
.. ~ •la •teaJnln geçen yıl 

lla 'te 
' toıı.. lllımı lılerlnde 
-.... · l ... tl tl 0Ynadı&ını, barda 
~ .•. "'''lll ıene b6yle yap· 

• ••taballlırl bl· 

(735) Ev Yıkıldı - (66) ölü ve (78) Ya
ralı Çıktı - Maddi Zarar Büyüktür-Hü

kômet ve Kızılay Yardıma Koştu. -içişleri Bakanımız Bay ŞO:kro Kaya, Kardeşlerimizin 
ölOmOnden ötürü Kamutaya:Başsağlığı Etti. 

Ankara, 4 (A.A) - Kamu· 
tayın bugankf\ toplantııındı 

İtlolerl Bakanı Şcıkra Kıya 
Kars'da olan yer dt!prenmesl 
hakkındı tu izahatı vermlttlr. 

Sayın arkadaolarım; 

- Baycık meclisi acıklı bir 
htdleeden babndar edectğlm· 

den dolayı çok mcıteeıııılrlm. 

Gazel yurdomQZUD en gftzel 
bir yerinde yer dtprenmeııl 

oldu. Vatandaolırımızdın bir· 
çokları nfat ettiler. Ayni H· 

manda aaylat ta ehemmiyetli· 
cedlr. Fakat kaybedilen malın 
kıymeti ne olursa olaun tek bir 
TOrk'4a hayatına değmlyeceğl 

için onu kaydetmlyeceğlm. Md· 
••de buyarunanıs buradan 
ıon gelen tel~rafı okuyayım. 

Yer depreameıl el ar olm11 

---~~~~~~~ 

nll ve arkadatlırı sıhhiye tet· 1 ve vaziyet hakkında yaptığı 

kllAtını da beraber alarak dep· tdkf katı De ger nıhiyeelnden 

renmeola olduğu yere gltmlo} bize bildlrmlttlr. Yer HrııntJBı 

fc;if1erl Bakım B•7 Şikrl Ka7a 

hakkında vaziyeti anlamak için 
Deger nahlyeııine gltmlttlk. 
Alınan ve yapılan muavenet 
ve yıpılmaaı lcıbeden tedbir 
ııra ile arzedildl. 

Yer earsıntmnın yer alhnda 
çôkOnUlden husule geldiği ve 
bcırklnf hldiıe olmadığı anlı· 

ealdı. Sar11ntının merkezi Diğer 
nahiyesi merkezi takriben 50 
kilometre nmf kutrunda bir 
daire dahilinde ear11ntılar tesir 
etmlotir. Bu dairenin merke· 
sinden itibaren 15 ldlon.ıetre 

muhitindeki köyler tamamlle 
barab olmuttur. Telefat ta ba 
muhit içindedir. Bunan bari· 

- Soaa 5 lacl 7l•d• -

Kadınlara Yaşlarını Sorduğunuz Va
kit, Alacağınız Cevah, Yalandır. 

Sorduğum sualler şunlardır: 
l - Hayatta ençok korkduğuouz dakika, 2- Ençok. 1evindi· 

ğiniz dakika, 3- Saadet hakkındaki telikkiniz, 4 - En fasla ya• 
lan IÖyliyen kadın mıdır, erkek midir, 5 - Yalan liaım mıdır? 

Ecsacı Bay 
Kemal Kimli, 
BiJAI ec'uae· • 
ılnde, maHaı· 

mn batında o· 
tarayor ve dO· 
tClatlyordo. Bel 

Kemal Aktaı ki de bir rek· 
llm projeel bazırhyordo. ÇGnkG 
Bay Kemal KlmU'e (Reklam) 
dedlnlzml, it tamamdır, hemen 
kulak verir, dlnlemlye hatlar. 

Bayat ve tan'•tta rekltmcdık 

çok tabiidir. Kemal Klmll lee, 
bunu eczacılığın fevkıade Adeta 
ıan'at edfnmltdr. 

Sabah rekllm, aktam rekltm .. 
Söz araeında evirir, çevirir, 
kolonya ve eHneındaa babae· 
der. Bu gldfıle bizim Kem .. I 
Klmll'ln, 

- Bıreaklarımdan muıta· 
rlblm: 

- Sonu 6 ıncı ylade -

Otobftsciller ve Sof örler Arasında 

Şoförlerin Belediyeden 
Razı Dilekleri Vardır. 

Otohoa Sti hibleri, Bugonko Vaziyet 
Karşısında Fikirlerini Anlatıyorlar. 

- Hcık.6met önöode bekliyen otobüslerden birkaçı. 

1 - lzmlr'de Kordon atlı araıında ıeyrfteefer ltlerlade 
tnımYayları kaldırıldı . Şimdi, anlaıamamazlaklar bakı~ ı6r· 

bütan nakli nsıtalarının bele· mektedlr. Veıalre veealre ... 

Otobnı eahiblerinden Bay Rifat 

diyece idaresi taeanur ve .. yi 
aları var. 

2 - Belediye, ıofôr Ye bl· 
letçllere yeni kıyafet e"mredlyor. 

3 - Eaklden beri belediye 
1abıta memurları ile ba emaf 

Beri taraf tan da balkın bir 
takım dlleklf'rl nrdır ki, oto· 
blls 11hlb ve ıofôrlerlae taa116k 
eder. İtin ehemmiyetini dltl· 
nerek bir arkadaoımısı, dCln 
bo mevso Gıerlnde bir tetkike 
memur ettik. Yıurımıa allk•· 
darlarla temaı etmlttlr. 

Muherrlrlmis, iatlbalannın 
hCUA11&ını tiyle anlatıyor: 

Muhakkak ll, bu ltde çab· 
tanların hepıl de çahıku, 

zeki, becerikli n dOtClDmek 
kodretlal tatıyan ntandıılardır. 
ltlrazlarının mO.blm bir k111na 
yerindedir ve haklıdır. 

İzmlr'de 67 tane otGbCll var· 
dır. Bunlardan yirmi lkltl Bf· 

rlncl kordon'& tahılı edllmlttlr, 
15 1 Retadlye, 8 1 Karııyaka, 

11 l Boca, 11 1 Burna Ta bat· 
unda çalıımıktadır. Y alnı• ba 
67 arabanın eermaye tutan, 
en a .. ıı l'O bin liradır. İti 

- Soaa 7 lacl fbde -
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Sovyet Artistlerinin Ha- ( T e o y a z o o u y u k O a r o ] 
1 S ' } - KtıçOk Doyuml 

yat arı ve an at arı Köylüyü Toprak ve Sehirliyi''=T=eı==eh=e ====~ 
Değerli Kompozitör Sostakoviç'in • • ' w B 

M ı k S h h Y ayramı •. 
Eserleri ve Stili Hakkında Diyevi es e a I l apacagız .. 

~~~~~~--,~~~~~~ 

Etelkl akf8m halknlade hada konaenataar ıahılUnl bl 
ikinci konaerlerlnl •ermlı olaa tlrerel muallimi prof. lgamnof 
koaaklanmıun blyoraflleılnl ile çalı1mııt11. 

yumayı mQnulp g4rdClk. Sua· 1927 Seaeıinde Varşon'y• 

C. H. P. Kurultayında 
Konuşulacak Ve 

Bu Mes'ele Ehemmiyetle 
Aranacaktır •• Çareler 

ille dercedlyoras: ganderllerek ar11uıu .. ı muılkl 
1 - r, ArkHof < Şef:t Moı· maaabakuında blrlncllllf ka· 

Aakan, 5 (Huıaıt) - C.H.P. kurultayında k4y1Clyl ıopnk H tehlrllyt mealek Hhlbl yapmak 
iti ehemmiyetle koaaıulacak Ye lbımgelea tedbirler ahnacaktır. 

orta mekrebler talebeleri ~ 
çulla kota alanındaki ~ 
larda, kız un'at ealtlt .... ko•a b6yGk open Ye bale ti· zaamııtır. Hallhazerda Moıkota 

yatrolanaa m6dClr manlal n konıenato~arında profeıor •e 
Kurultaya lıtlrak edecek olan murahhHlarıa dörtte GçCl Ankara'ya gelmlı balaoayor. 

ret n un'at mekteblerl _'! 
heleri de Balçova k4y6~ ~ 

nında bayram y•pall~ 

-------·· .......... 1 
plea artfll grabanaa tefldlr. 10Uıt olarak balaamaktadır. 

Denlmdea Helce artlıt n 11 - Makarof "Plyaalıt 
m.-tlk iken demmdea eoara okkoa.. 1917 ıeaeılode Leala· 
Yeni !o.yet dyatronaao ka· gnt koa. enatanrını bltlrmlı· 

nalaea• çahımııtır. tir. 1920 1eaelfnden itibaren 
2 - BanoYa "Soprano.. Moıkon'da Ye dlAer Sovyet 

1915 yalıada koneenata•ara ıeblrleTlnde akademik koneerlerde 
glrmlı, 1916 do ilk defa uh· plyaalıt olı.rak balanmaktadır. 

aeye oıkm11, 1919 yılıada be Ballhu1rda Moekoq fil· 
kouenataqn bltlrmlttlr. Se· &armonik orkeltnııada plya· 
llaln teml•llll •e tatlalıi•· tek· nlıt akkoapany•t4r olarak ça-
.qı •e t;alıtkanlıgı Hyt>ılnde lıımaktadır. Ka7meıU bir tan· 
k1a bir umanda yClkeek ar· atk&rdır. 

dlller lll'UIDa glrmletlr, 1929 • •. 
19SO yıllarında lagtltere n Al Beetek&r Şoetako.tçln dltln· 
maaya'da birçok koaaerler celerl: 

••rmltdr. DClnkl eayımılda Balknlnde 
S - lılaU.koft •Mesn Sop· .erilen komere afd mhlk 

ıao.. Aaınkanhclır. Rlyulye krltllfol yıpan .aabarrlrtmls 

IMınber plyao " tan (Chıat) yuııının eoa eahrlanada 60 70 
otrenmlye çabp1orda. 1919 da yal lçtade Raı maılkl ean'atlnl 
Altnkaa operuıu girdikten 
IOllra Ayda operallllda kuaa· 
a.11 bayat mataff•k•yet ise· 
rhle M01ko•a open11aa girdi. 
lÖ Jlllık .. •at baJahnda 40 
..... yet yantmı111r. Ea ae•dll' 
•e en iyi oynıdıAa rol ilk ak· 
pmkt kolllel'lnde g6rda19ml• 

karan methor betler gurubun 
claa bahteımlıtl. lııe heıtd•r 
ŞoetakoYlç mobarrlrlmlae kom· 
poseye baıladıtı Hk anlarda 
kendi kanı eayılan Rlmıkl ltor· 
ukofaa auıl teefrl alhnda 

.kaldıAını Ye eonrada auıl kar· 
taldapaa k._ mlattık11111 

-'bl Karmen-dlr. r 10Dn: 
' - Plguof •O.." So•yet 

a..,.•nı• ....... bir bu artll· 
ddlr. Moakotada dotmaflur. 
1921 de klçlk, 1924 1eneelade 
ile blylk operaya pçmlttlr. 
De'trlmden 10an yetlten ba 
artllt ook kaltlrlldlr. Eıkl 

Mtlltleda .. 'at mlramnı iyi 
... metmittlr. 

S Noteof "Bariton., - Pol· 
taft k&ylerlade dogaa bu artlıt 
1924 te K.lyef koaeenataannı 

Wtlnrek IMa tehrla operuına 
..... ,tir. 

6 Jada •Tenor,, - 1923 e 

··- lelTlyeclllk yapan .,. 
ardlda lellala glaelllll fabrika 
korolanada aalaplarak Moeko· 
" ko111enataanaa gGnderll· 
mltdr. BaH buırda opera •rtll· 
ledlldeaclir. 

- 86t5n b ı ceryınlar m6· 
sik ua'abncla bir temel ola· 
mas. MChılkte yealllk ınrkea 
uıl it mGsl.. ıan'aııaıa a11I 
ruhuna aaatmamaktacLr. So•· 
yeller blrU .. ade mlslk diale· 
ylcllerl kompostt4rden yeni 
teyler letemeelnl 41feamltler •• 
arhk h•klkf •n'ab ayırd ede· 
bilecek bir dereceye gelmlıler· 
dlr. Diale1lcller her,eyden 4nce 
f.lsdea eadeUk •e laceUt itte· 
mektedlrler... demlfdr . 

Beıtekb teknr e.,elkl dl· 
tlncelerlae pimle n .. mlta· 
leacla bolaaOJDflar: 

- Rm kYllklertaln adım 
adım blertade~ yGrlmlye il· 
sam yoklar. Bir kopye ne ka· 
dar gbel olar-. olna geae 
ula kadar delec ,,,bibi olama ... 

Bay Şoetakovlo~ be1teledlAI 

Bay Flanden'in 
Kolu Kırıldı .• 

Parlı, 4 (A.A) •·· Baebakan 
bay Flaade'ln eol kola kml· 
mıetır. Kırım 4nemll olmadı · 

ıından ••Alık darama aAer de · 
gUdlr. Hiçbir ihtilat tehllkeıl 

yoktur. 
Ober {Fran .. 'da) 5 (A.A) .. 

Bqbakan Flandea'Jn kola ken· 
dl otomoblll ile baıka bir oto• 
mobil aruında •akua gelen bir 
çarpııma aetlceelnde kmlmııtır. 
Batbakan ba eabah rey •ermek 
lçia belediye rebl balandup 
Domecye gidiyordu. ' Yanında 
kar111, kızı n damadı B. Fna· 
IOH Brege ftrdı. B•yan Flan· 
din ile B. Brege hafif berelen· 
mleler, bayın Brege ile tofGre 
ise lılçblr eey olmamıebr. Bay 
Flaaden Okeer haıtahanelerln· 
dea birine yatırılm1etır. Birkaç 
gen kımılclamıyaeaktır. Halinde 

hiçbir agırlık yoktur. Baıbaka· 
aın anha• Obera giriyorken 

belediye relıl n bay Renoton 
alcl b.fka bir otomobil lf8ret 

•ermekılzln birdenbire yan bir , 
eokaktan çıkmıı yola keelnr· 
mittir. 

Zorla bir çarpııma olmuı 

baaan netlceılnde baıbakanın 

arabuı yolaa eol kenarındaki 
bir oaaar •l•cına toelamııtır. 

Doifadan dograya aıaea .ana 
Ntbı11n kola kırılmıttır. 

Bay Cevad 
Aokan, 5 ( Oaıaıt) - Maarif 

bakanbgı mllte .. rlı19aa maarif 
mGfeıtlılerladea Bay Ce•ad'ın 
taylal muhtemeldir. 

eeerler ara11ada iç ılmfonl, 

iki open, 6ç bale piyano n 
•lyoloaael ıonaılan n birçok 
elnama n tiyatro tukılan •ar· 
dır. Ôğrendl~lmlse g4re Seyal 
Makbet open11 ifade kanetl 
bakımından de~f!rll bir eeerdlr. 

'1 M.,....er "Bale artlıtl• -
1903 te do19a ba artlll 16 
, .... da iken bale denlerlae 
..... mı,, 1920 de okala,ı bl· 
tlrmittlr. 1921 deaberl bGJlk 
d:ratro bale arabanda çalıı 
-ktadır. K..endld yaıabca bir 

eleroa: 3151 T AYf ARE Si N EMASIT.ıeroa: 3151 

bale llladadar. 

8 Dadlmaya "Bale artilll,, -
Le.ı.grad bale okalı.1ıadan 
oıkmıı olaa k artllt Lealagrad 
dJalrolane ılrerek teknf Al H 

.. •at llddaclı •yetinde bir 

••'•tktr olmattar. 
9 - Şoetako.tç · c ltompozl. 

tar• clenlmdea ıoara yetlıen 
genç H kankıerllltk bir eaa'at· 
klrdır. 1906 yıbnda Lealagnd· 
da dotmaı, 1916 yıbada mDll· 
kfye ........ ııbr. Nikolayef H 

Ştaynberg'la talebelldlr. Belle 
kana eeerlerl, Stili hakkında 
pselemlae nrmlt oldata beya· 
Ut ba J'UIDln 10nandad11. 

10 - Oborla · c Plyubı > 

190'7 yıbnda do&mnı, doka• 
,,._.,. ldbana GaeJll• ma· 
llklm.kt.W.eprmft.bwuam 
Wllr"lbaa .._ a ... ,...., 

Bagln 
60000 iti' figlna, ltiıakTW top. binlerce tflf'ek, binlerce aa. milyoa• 
luca dolrr Ye VVallace &&~ ile Fay Vray "ytıalerce artiat.. .. eaaa. ba yıldızlar, - •'atkArlar, malzeme ve hep par 

Viva Villa 
---•htikdrt Uğrunda---· 

Falimi içia llir ~vaya getirillllİftlr. 

vıva·l vnooa 
t.,...yoı ......u.de, mlttevlileri' ı iatibdadı albada nilen bir mil· 

lelin Utikl•lini elde etmek içia Y•i ptJll mGcadeleyi, ihtiWi g6eleren 
blyak bir fWmclir. ., .. 

Vi va V\~ 11 a 
O..tua bata salam, lltlbded, lhtll•l, hareket, n fer, aık 

eahnelerlle dolodaı " . 
AYRICA 

M'k• p •ı o• d. (GGlClnçll kulla· 
l 1 erı er ıyarın ~' tir komik.) 

SEANS SAATLERi 7 • . 
Berglll : IS- 17 - 19-21,15 l DİllAT : J lergla eon 21,15 
Peqembe: 13 15 talebe Malll 1eum (UcuV.lk eeaa11dır.) 

c.ma: 18 ll&n 1ea111 Flatler .!6-35-öO i~ ..... flar . 

Bakanlıklarla belediyele-
rin öz Türkçe Adları. 

Ankara, 5 (Huıaıt) - TOrk Dili Tetkik kurama, Bakanbk· 
lardao baebyarak reıml dairelerle amumt bazı kelimelerin 
4ztClrkçe adla11nı teeblt etmlttlr. 

Buna göre, Maliye Bakanhgıoıo az Tlrkçe adıfFlaaaı Bakan· 
hl•), Ziraat Bakanhğınıa, (Tar1m Bakanb19), GClmrQ •e İahlHrlar 
Bakanlığının, (Eldtler Bakanhg), Sıhhiye BakanbAıaıa ( Salhk 
Bakanhjl ) beledlyealn ( Şarbayhk) n belediye baıbnlarınıa 

(Şarbay), Devlet Şdra11nın (Daaııtay), Temyls mahkemeelolo 
(Y.,goıay), Divanı mahuebatıu (Saomlıkor) Meafaatı umumiye· 
nfn (Kamugaı), efkarı amamlyenla (Kamay), Reylamın (Genoe) 
lılmlerlnl •ermlıtlr. 

Bayındırlık Bakalılığı· 
nın Yeni Bir Projesi •. 

Aakan, 5 (Oaıaıt) - Bayıadırbk bakanlı&ı, Anadola'aoa 
kurak yerlerinde elektlrlk maille ıa aranmuı için mtlhlm bir 
proje haurladı. 

Belgrad' da bazı Kimse
ler Tevkii Edildi. 

Belgnd, 6 (A.A) - e .... ıjsnııadaa: Bır .. tlataada IOD gla· 
lerde seçim dolayıllle birçok klmeeler le•klf edllmlıtlr. Ayınf" 

lann batka•• bay Macek kralhk naibi preaı Pola bir telgnf 
çeklb aykını adaylana eeçlm dalrelerlnde eerbe1Çe dolqmak im· 
kanım balamadıklarenı proteeto etmletlr. 

Memleketin Hiçbir tarafında irtica 
Hareketi Olamaz. 

Aakan 6 ( Baıaıt) - İçlılerl Bak.anhlı mlltetarı: 
- Memleketin hiçbir tanfında irtica bareked yoktur •e 

olamaz. Şahll hareketler de derhal ıedlb olunur. Demlıtlr. 

Venedik Konferansı Toplandı. Di
ğerleri De Toplanmak Qzeredir •• 

Roma, 4 (A.A) - Roma'da S haslranda toplanacak olan 
Tana konfennıının açık programınıa 14: may11ta Bakreı'te 

toplanacak kaçak aalaıma koafenaılle, yan• Venedlk'te aÇ1laeak 
•e tlç gtln ılrecek olan balya· A•uıtorya • Macarlıtan koaferaa· 
ıındao evel aalaoılamıyacağı belli olmaktadır. Venedlk gara,. 
melerl eoaanda Macarlıtan'ın ıtmdlkl ılyaeaıınıa genel Tana 
kuıomlaamulle ne kadar uslaıtırılabllecegtnl nğrenmek kabyor. 

Kalpazanlar Yakayı Ele Verdiler 
Varşova, 4 (A.A) - Poliı ıahte Romanya boaoıu ba11n bir 

kalpana çetttılal meyeaoa çıbrmııter. Boalar 125 milyon Leh 
deAerlade boao biımıılana da buna plyauya çıbrmıya mit 
balam•mıtlardır. 

Çeıenla iyeli yakalaamıtbr. Baalan Blkret'te oturan •e Ro· 
manya tebauanclan ar•almal bir kalpaua olaa Vlkıor Kallf adın· 

Yana llkcnektebler ili'!'" 
dnln baynmı .. rdır. 

Ecnebi Mekteplerdl 
Ttlrk Çocukları 
imtihan Edilecek .. 

Tlrklye'de ilk, orta ., 
derecedadekl yabanca Dl 

lere dnam eden talebe• .. 
geçm• •e mektebi biti ... 
lamaları ken i l mekte 
•e donlerla okaada19 

. .... .,. 
yapılaeakbr. MIW tali• .. 
biye kanr nrmlttlr. 

Mahud Mee'ele 
Dlklll mabuebel ~ 

nllıtlmal tahldkatıaın ~ 
hua hakkıada İçerllıler t/I: 
bil •lllyetten maltmal 
mittir. 

Aydın 
Şimendiferciler 

Birliği Dan LA#V 

1Db•ylann yakaludıl' 
da ÇekOllOHk pst 
oakaa haberler dotra 

1935 
Bıur 

l 

da biri idare ediyordu. ltallf; Franııa mahkemeleri tarafuadaa 111---------:-~11 
1928 de bet yıl hapee mahlulm eclUmlı. Anbt 1354 

Ateş-Gftneş Olimpiyakos'a Mağlftb ... :-:-'·--,...-~ 
latanbal 5 (Haıuıl) - OllmplyakOI takımı ile Atet Glnet G----... 9,44 

takımı aruında baglD yapılaa maçh 2 1 OUmplyakOI pllb ............ 1 Ve- 5,0 
geldi. bdadl 8,54: 

iş Yasasına Gerekli Madde Konuyor Akrm 12. 
Ankara, 5 (Daımt) - Tahlil c;aAındakl çoeakların okatalma11 

için it yuuına baıaıl bir madde konacaklar. 

Yatm 1,81 
lm•k 7,46 

.. ................................................... ,.. ........................ ,.. ..... ,.. ..... .., ........................ .. 
Son Dakika 

l.taobol, 5 {Baıad -Adna laub dltaaı, VealaelOI ile Plattnaa ldamlaaaa •e •• ....
dereelne karar •erdi. M.-Uf putlltr IWerlerl, KafuMlull, Papa.....,., 110- •• .............. 
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~ ( G lÜ n lÜ ını ş a ır d tU y ~ k o a ır D ] ( DDşDodDkleri~ ... 'i 
~~~~~:.ri:mir••ı ... iç••· Bergama'da Belediye Başkanı Yarın 
~le Çok fazladır. Daha kısa1J: • • e , • A k ' G • d • 

Askere Davet ...... 
~:· devede kulaktır. İçemi· Bir Muallimin ·Yok- n ara ya ı ıyor .. 
~: Pahalı ... . Ucuzlatılsa biz de sek Vatanseverliği. 

İzmir Askerlik Şubetinden: 
Üç ay ve daha aiyade hava 

tebdili almıı \le hava tebdilleri 
hitmiı olan yerli ve yabancı pi· 
yade sınıfına menıub eratın ça· 
bok eobeye gelmeleri ilan olunur. 

o· Bergama, 5 (Huauei) -- ôıt . 
ıyorlar. e 

"" Oo, onbeı gao önce, Şaial su· retmenlerlmfzln, maaılarından 
.. lıelltı t1cozlatılacağı hakkında bazı verecekleri yüzde birlerle bir 

rler iıitilmiıti. Şöyle diyorlardı: kiiltilr tayyaresi ıhb ordumu· 
~ ":"'" Şaeal suyu Memurlar koo- ıa hediye edecekleri malum· 
"-d~fiııe verilecekmiı ... Verilince, dur. Bergama'yı lıağh Soğancı 
'-

1 
elli kuru~a satılan su, o za. köyd baş öğreteni Bay Emin 

tı 30.35 k ril k . 
Ş. uruıa ve ece mıı... Çam, Bergama Tayyare cemi· 

thlı ttl, Memurlar kooperatif ine 
·•qlbed' yetine müracaat ederek yOzde 'J111_. ı. Vilayet genel kurultayı 
,1~ huna razı olmadılar. Fena birin az oldu~unu söylemfo 
la.aı~'Ptıl~r? Ora81 §İmdilik, bize ve bunun yüzde ikiye çıkarıl 
'değıl. Ancak, bu olmadı diye masıoı teklif etmiş, her ay 
&iJd· tıcnzlatılmaması doğl'u de. ellfıer kuroş vereceğini söyle· 
~ ır. Eıer, Şaeal suyunu ucuzlat· mlotlr. Bay Emin mayıa ıyı 
hı e.:Qhlkfio İse, bunu, timdi SU• taahbüdüoQ derhal yerfne ge• 
~~de buluııduran Hususi mu· tlrmlştir. Köy öğretmeninin 

Ş. de pekilli yapaWlir. 
~ fll ıuyu kaynağına gidenler bu yiikeek vataneeverlfAf bu· 
t'tıi, llıl~rdir: Su, harıl hani akıyor. rada bftyük bir ,nkraola kar· 
Ci.li Şıoadilci hal.ie yabaua akıb şılınmış ve herkes kendisini 

·Panayır işleri ve iş Bankası Borcu 
için Teşebbüs Edecek .. 

--·-· Belediye başkanı doktor Bıy panayır işlerini tePbh edecektir. 

Beb, et Uz; yarın Ankara'yı Panayıra dışarıdan getirilecek 

§ Harb malüli ınhay ve f'rlerin 
935 yılı yoklamaları icra kılına· 
cağından ellerindeki vcsaikle ken· 
clilerinin bir hafta zarfında ıube· 

ye müracaatleri ilan olanur. gidecek; belediye ve panayır eıya için verllec~k kontenjan 
§ - 331 doğumlu olubda 

ve döviz mea'elesl halledllmt,tlr. 
temasta bulunacaktır. ilk yoklamasını 1aptırmıyan yerli 
işleri hakkında alAkadarlarla 

Nakil vasıtalarınca yapılacak ve yabancı f!•at cumart·sı· ve per 
Bay Behçet Uz; ddn yanında ~ ' · 

teozllAt vesaire meı'eltler bo oemhe gtinleri oubeye müracaatle 
belediye mühendlslnl bulun· yoklamalarını yaptırmasını ma· 
d h ld · ı ıeyahılle halledllecektlr. le uğu a e panayır yerıne g t · yıs 935 nihayetine kadar yaptır· 

mit, yapılacak işler hakkında bankaeına olan istikraz borcu· mıyanlar cezalaudmlacaktır. İlla 
mftbeudlelere direktif vermlıtlr. nun ozon tahltlerle lJdenmeıl olonur. 

Panayır komlteel bugftn top· mee'elealoln bu ıeyahat netice \.. ___________ ,,,, 

lanacak ve doktor bay Behçet sinde halledlleceğl de kuvvetle fngi Jjz Gazele• 
_u_z_'u_n_A_n_k_•r_•_d_a .::t=ak=l=b=ed=e=c=eğ=·==ta=h=m=i=o=t=d=il=m=e=-k-te_d_ır_. ---- cisi Tetkik atta .. 

Burnava Otobüsleri 
li., ~0~· Yazık değil mi? Ticarette tebrik "" takdir etmiştir. 
a.. ~~de vardır: Az kur, çok if... \. .,,,) -
.... ~deyi Hususi muhasebe ida· K_a_r_JS_l_D_l_____ Tarifeyi Niçin Yükselttiler? Kordon 

Şehrimizde tetklkatla meı 

gul bulunan l~glllıııı gaııııetecl Ba· 

yan Llly Keyl dtın ıabıh \'İli . 

yet lııallstlk madara Bıy Na 

ıım Bılkovo ziyaret ederek vl· 

ltyetln muhtelif işleri etrafında 

mıhl.mat almııtır. lımlr ve ha· 
Hilal tıarı ıtika muhlbleri ce· 

~ gôzönüne alırsa, hem hu· 

~ laer den daha çok İf yapar, hem ld Otobüslerinde Halka Kolayı ık .. 
"'1tt1t~•in Şaoaı aoyu içebilme· ö üren Adam. 

lalın eder. 
l'ica -., retten anlamam. İdare me· 

~ıııı. bulunmadığı sıralarda, 
tfı,.,~ . ılAn pazarlığı yapmasam, 
~liıııtın de ne olduğunu bilmi· 
~ · Fakat, fimdiye kadar ken. 
~ b konuetuğum yilzlerce tam. 
~ tt ·~a hepbir ağızdan ouno tek· 

10•tlerdir: 

.. ÇQ~ Şaıal ıuya ucuzlatılma da· 
8c .. tılır. 

'• llden yazmak... Alttarafını 
dooilnıüo ... 

~ izci it ":---_h --
b,ll tarlar 
Q ... "' 
~I tayyare 

llcaklar. 
--..':;- '9lllyeıtnin Gemlik ka· 

''llt bag1ı Kaçokkumla köyu 
'-l,,::• bıy Nazım Türe, Türk 
._.~llb Cemiyeti merkezine bir 

, l' gôndererek demiştir ki: 
~ Clrktyede 40230 köy 

~t 'U!o kOylcrln muht·arları 't•,._ '9erlrleae bu para lle 

)') .... bir (Muhtarlar ray· 
~)C) •lırıa. Ben bunu teklif 

)Gtı.~1lııa, Çok koYvetle oma· 

ı._ )"t:•• bauın muhtarlarımız "k "•alfeılne ıeve ıeve 
il lırdır 

~ llbtı . 
t,~1 t bıy ~azım TQrel'ln 

~..... irabı memnanfyetle Jı:11r· 
)tq :it· TGrk tayyare cemi· 
~tkeıi keyfiyeti bdtftn 

~''-•aı:• blldlrmlıtlr. Muhtar· 
'-'ttı. ' kendi namlarına yor· 'tt bir tayyare hediye 

~~ b~: boyak ve oeref 11 bir 
''-dJlet1 •tekini muhakkaktır. 

'dettt. lal ılmdiden tebrik 

,,. ....... 2 

'
tloı,b -

1 • lu ,.._ Çtı, ktU rt'ugl bir 
~ 'de ~•kırdı ve bir dakika 

'~lf. ._::iııerek salona fodl. 

''tloıad Gra ile daha birkaç 
'-. 'l, l>o)fı bekliyorlardı. Ame· 

~ .ı_, Ço~:.:ıınfettlol, bu adam· 

~~ kıı u tanımıyordu. El· 
~ '-~lerı e11ı ktğıd ve fotoğraf g' lecı Old gôrthıce, hanların, 

.._:edı. ulı.:lırını anlamakta 

ttcıı o, llı.:ıel 
1111... il te • Parla g11etele· 
~ .a gııett' il 
~ "'llldt c erinin yaban· 
il" ~O, Partı'e geldiği 

laaeı ınerkemlnla 

Katil Osman 
Dolabhku•a maholleıfnde 

İklncfazlzlye~de Dolhanelerde 

oturan fşcl Oıman; .karııı Ha 
nlfe'yl keserle başandan yara· 
lamak ıuretlle öfdOrmOotıl. MOd· 

defumomi Manini Bay Şevki 
tahkikatı bltirmlotlr. hvrak dftn 
Sorgu h4k:fmllğlne verflmlştfr. 
Bakim; ıuçluyu tevkif etmiştir. 

Suçlu; cinayeti nasıl fı:ıledl· 
ğlnl baştan ·başa itiraf etmlo 
bAdisenln asıl ıebebinhı kıı~ 
kınclık olduğunu, kendisinin 
tamamen ihmal edllmi~ bulno· 

doğunu, bo yüzden aralarında 
daimi suretle geçimıizlik ha. 
k6m ıflrdılğftn6 aöylemfş; 

- Karımı luskanıyordum. 
O da mdtemadlyen bana ebem· 
miyet vermiyordu. Para dı ver· 
mlyordu. Ben de lı bulamı· 
yordum. Çok mGıkal vaziyette 
kalmıotım. Nihayet gene ara· 
mızda çıkan kHgadı ağır bazı 
ıözler sadetti. Ben de oe yap · 
tığımı bitmiyorum.> 

Demiştir. Tahkikata devam 
olunacak ve bu ailenin öksüz 
kı1lan beş çocuğu da şahld sı · 
fatlle ·dinlenecektir. 

Türkce'ye çevire.ol: İt..Cf 

hemen b6tftn gazeteleri, Ame· 
rlka'lı polla müfettişi hakkında 

övgiUG yazılar yazmıolardı. HattA 

içlerinden biri, onun için, (Bey· 
nelmllel bir polis hafiyesi) taht. 

rint kullaomıt, Baron lkzel'la 

Nevyork'ta, Br6keel'de ve daha 

birçok ıehlrlerdekl muvaffakı· 

yetltrlnl uzun uzadıya yazmıotı. 
Parle gazeteleri, Amerlka'lı po· 
Ilı haf lyeslnln Pırla'e gellılnde 

bir fevkalAdellk aramağı dı 

ihmal etmemlolerdl. Gazeteler, • 

Baron lhzel'ln m6hlm bası el· J 
nayet vak'alarıaıa falllerlal mey· 

Konak Stadyum arasında it 
lemekte olan otobOılerln yol. 
larda bekliyfn yolcuları, hare. 

ket yerlerinden dolu olarık 

kalktıkları için alamadıkların · 

Son Hmanlardı nedenıe Bur

nava 'ya lıllyen otobOılerln mlk· 
tarı altıya inmlıtir. Buroava 

otobftsçiilerl de evvelce bilet 
ficretl olarak aldıkları 10 ko· 

dan şikayetler ba§lamıştı. Oto ru,u 12,5 kuruıa çıkarmıolardır. 
bllsçüler ılkAyetlerln önüne Burnava belediye baıkanı 
geçmek için hareket yerinden Bıy Fehmi; bu Taziyet Ozerlne 

dolu kalkan otobftıılerin ardın. tahkikat yapmıf, otobıl11cOler; 

d bf d b t b" h lzmlr belediyesinin bir kararlle an rer e Of o o u8 are · 
f latl yOkeeltdlklerlnl blldlrmlt 

ket ettirmeğl ve yollardaki yol lerdfr. fzmlr beledlyeıılade ise 

mi yed namına kendi ılne al· 
bOmler ve eaerler hediye edil· 

mittir. 

lngtlla g•eleci; Vail General 
K&zım Dlrlk'l de slyaret etmiş 

ve Valf; kendhfnf milıelere, 
Gazi llkml'kteblne götilı mtlş, 

gezdfrmftdr. Bayan Vly Keyl; 
mektepte talebeye bası sorgular 
sormuı, aldığı cevaplardan mem· 
nan kalmıııır. 

culara da a•ıp g6tllrmeği mu · bu şekilde verllmlt bir karar 

vafık görmOşlerdlr. yoktur, f iıtlerl kendtllklerlD· Kil k () rt, 
Bornava - İzmir araeıda ilk den artırdıkları anlaoılmıt ve 

zamanlar 11. Buca - İzmir ara · f lıtı 1rt1rımıyacakları teblig G öztaşı Ih ti yacı. 
euıda 9 otobllı itlemekıe idi. edllmtıtlr. 
------==========-----Don Toplauıld•. llıtikA· 

OJimpiyakos ve Istanbul raMeydauverilmiyeeek 
Knkcırt va gOztı~ı mea'elesl 

M ht 1 • • il T ı için dtın ôğleden sonra tfenet u e ı tı e emas ar ve aanayi odası salonunda bir 
toplınll olmoıtur. Vail muavini 

Yarın Akşama Kadar Cevab Gelmez
se Lik Maçlarına Devam Edilecek 

Olfmplyakos, İıranbul'da bo· 
lunuyor. İzmir futbol heyeti, 

bu Yunın takımını hmlr'e 

getirtmek için teoebbaıte bu
lunmuşt'llr. K .S.K'dan bıy 

Muhlis, İatınbul'da bo tı dze· 
riodt'I bir ttmae yapmı,tır. 

Ortada diğer bir teıebbGı 

dıhı vardır ki, o da İstanbol 
muhıelltlnln lzmtr'e getirilme· 

eldir. İstınbol fudbol heyeti 
relıd esae itibarile manfekat 

etmiş, fakat kararın, heyet 

taraf1Ddan verllececeğtnl ıôyle· 

mlştlr. latanbul heyeti bu ak· 
oam toplanacaktır. Netice yarın 
belli olacaktır. 

dına çıkarmak makaadlle Pıriı'e 

gelmlo olduğunu açıkça yazmıt· 

lardı. 

Amerlka'lı polis hafiyesi, bu 

Dl'triyatın mes 'ula, F eleruva 
olduğunu tıhmLde aldanma· 

mı~h. Çftnkü Parla'e geldiğini, 

ihtiyar dostundan baoka bilen 
yoklu. Vaziyetten öyle anlaeı· 

lıyordu ki, gazetecilere, Baron 
İkzel haU:.ında etraf b malumat 
veren polis mddilrildür. Halbu 

ki, Amerlka'h polis haf lyeal, 

bu yazılardan memnon olma· 
mıştı. O, Parls'e gelişinin glzll 
kalm1&ın1 lstlyotdu. 

Baron İkzel, aalonda kendi· 

ılnl beklemekte olan Feleruva 

ile arkadaılarına hlçblrtey Bez· 

dlrmlyerek sadece: 

- Gidebilir miyiz? 
Diye ıôyleadl. Feleran: 

- Ent, basım! 

Ollmplyakoa takımının g.,tl. 

rllmt!&l imklaı lıe yilade ıekeen 
derecede mevcoddor. Eğer her 

iki leşebbftstea yarın akıama 
kadar mdıbet netice alanmaasa 
fodbol heyeti yarın akpm 

toplanıc•k ve talik edllmlı 
olan lik maçlarının bu haf ta 

hatlıma&1 için karar verl!cek, 
ve hakemlerini ıeçecektlr. 

Kord Ahmed 
Boytıklerlmlze ve hakumetln 

manevi oahsf yetine habret et· 
mekle suçlu E&1d oğlu kGrd 

Ahmed hakkında takibat ya 
pılmık için Adliye Bakanlığın· 
dan müsaade iıtttnmtotlr. 

Cevabını nrdl ve hep bera· 
berce, ıalondan çıktılar ve mer

dlvenlerdtn aoığı lnmlye baı1ı· 
dalar. Kıpıoın ön6nde polh 

mGdQrlll~ftnQn huıuet otomobili 

beUlyordu. Şoföra de ıhll bir 

polis memuru idi. Baron lhel 
otomobile atladı ve onu, Fele· 

ruva tıkib etti. Gasetecllr.r de 
ayrı bir otomobille arkalınn• 

takılmıtlardı. Polis müddrtl ıo · 
före emir verdi: 

- DftlAk oteline ... 
Oto.:Oobll hareket ettikten 

sonra da, Baron lkzel'e döndG: 

- Size vak'a hakkında timdi 
malômat verebilirim. 

Feleruva bu ıözlerl ıöylerkea, 

ıeılne tatlılık · vermlye çılııı· 

yordu. Fakat, moHffak olamı· 

yor, eeılndekl titreklikle, kııgın 

olduğunu göıteriyordu. Amerl· 

ka'b poU. mlletdfl, otomobili• 

Bıy eedad Erim'ln baıkaohk 

r.tttgt bn toplantıda Tlirkof fa di· 

rekt~r6 Bıy Zlyı Oıgon ve zf. 
raat mtldftrG Bay Zübttl Bay&al 
ile fsrnlr'dekJ kakart ve gôıtaşı 
tilccarları da bulnnmu,tur. Bağ· 

cılarıo vasiyeti ile tQccar elin· 
deki göztışı ve kilkdrtlf!rln 

flatleri etrafında görGtDlmGştOr. 

İbtlkAra meydın verla:ılyecek· 
10 mayın kadar ltalya'dın ktı· 
kort gtlee~ktlr. O Hklte kadar 

lbtlk'r yapanlar oluraa bakla. 
rında takibat yapılacaktır. 

Mezuniyet 
Birinci sorgu hAklml bay 

Sıdkı'ya bir ay Jıln verllıniıtlr. 
Kendisine Qçftncft sor~u b&klml 

b11y Basan Basri vektlel ede· 

cektlr. 

köoeslne ıokulmuş, baoını arka· 

ya dayamıı, biç durmadan, ge 
cenin kıranhğındı kıvılcımlar 

çıkaran sigarasını çekiştiriyordu . 
O dakikaya kadar hiç blrıey 
eöylememlotl. Şimdilik ıOlnitu 

tercih ettiği anlaoıhyordu. Bu 

ıarada Feleruva tekrar söze 
bııladı: 

- Hayret! Mel'un Stan'ın 

nk'aları bununla dördancQ olu· 

yor. Bu ıeferkl daha antika .. . 
Baıımıza bir de gilvercln çıktı .. . 

Baron lkzel, dudaklarında 
beliren g6lftmıemeyl glzleyeml· 
yerek .Oylendl: 

- Anlaıılıyorkl bu adam 
asta ve yamın bir haydud ... 

Bu ıeferkl Hk'aBJ, bundan evel· 
kllerd"'n daha çok mllhlm ve 

daha çok merakla .. 
- Hakikaten m6blm ve ha· 

klkaten meraklı .. Şeytan herif ••• 

Baroa ile Feleran kODDfU• 

Lodos Esiyor 
Ealyor •. Hem de yamaa ~••· 

yor, daman esiyor. Ôyle ber· 

bıd ki, Kordondıa babuus 
Karııyakayı, Karııyaka 1ahlll•de 

dorıanıı lzmlr'I g6remly~cek· 
ılnlz? 

Davada toz dalgaları, keelf 

bir ılı halinde yangın yerinde• 

kopuyor, ıobklırdan COfUYOJ 

ve göç ediyor. Deniz köpGrmlt. 

kudurmat ve pha kalkmıı ..• 
Sırlı beyaz kôpGkUl dalgalar, 

11hllleri çıtır çıtır yıkıp gee· 

mek1 şehre 11ldırmık lıtlyorlar 

11aokl! .. 

Bava kuroun gibi aAır.. va. 
cudumuıdan ter ıısıyor. GClDet 

yok. göklerin mavi tablosu, da· 

man ve tozla örUUG.. Sinirle· 

rf mfs boaok; devımh bir ge. 
r6h6 ve tos kamçı11 altındayıL 

• • • 
Dünyanın ılyaeal havan da 

öyle değil mi? 

Politikacıların nutaklan, bot 
gôklerJn Jçlnde elelulrlk.11 ba· 
lut dalgılırı hızı ile gellb ge· 
çlyor •.. 

D~nf alerde ço~ılan 

teknelerin dumınlan 

arta yor ... 

........ 

Ufuklarda bulutlara dellb ge· 

çen çelik kartalların homarta1a 
Hr ... Notalar, proteıtolar, nd· 
yolar, telılzler kıyametleri ko· 
pırı yorl:ır .• , 

Soların içinde \elikten ba· 
lıkler mütemadiyen do~uruyorlaf. 

Hava dola ... 

Sağnak tchllkeıl nr. Polllt 
ka ılar, toltul:larının altancla 

çantalarltt .,ebb-den P.bf re L• 
şuyorlar: 

- Emniyet ıertlbıtı! EmnJ· 
yet tl"rllbatal 

Diye hıığrıtıyorlar. Düıecek 
yıldırımlardan korunmak içi• 
6f ptırl~ıtlka mukuelelerbd ıçı· 

yorlar ... 
Akıam başlıyor; fırluıala. 

korkula bir akı•ru!.. 

Bir yıldınm dGterlt', ,..D~ 

çıkanr mı ıeııbı? 

Bellt. değil! .• 
Politikada ledot etlyor. N.,. 

redey·e, ılyul maskeler de atı· 

lacak. ÇtıakO buapalak arı· 

maktadır. 

Derinden dertne bir 1e1 l'e• 
llyor. ince, na1lı, hıckınkla 
karıoık bir ıeı, bir kıs .ell 
duyul o yor: 

- ÔlOyorum. Boğuluyorum. 

Zavallı ıulbfta nımuıoa• 

zaten klrletmlılerdl. Şimdi ele 
canını çıkarmak lıtlyorlar. 

Orhan Rahmi G6kçe 

tarken, potiı otomoblll de bfttla 

bızlle Uerlly'lrda. Mı~anlana 

cımekAolarındın taıın bol elek· 
tlrlk otomobilin içini bile ay· 

dınlatıyordo. Amerlka'b polil 
haflyeei gömald6ğ0 köteden ble 

kıpırdamıyor, otomobilin pençe· 
relerinden giren rGıgtr, kı• 

keallmlı nçlarını yalayıp geçi· 

yordu. Bu ıırada Jo'elerun mı· 
rıldandı: 

- DfttGndnfta bir kere .•• Bir 

kafee lçlnd" bir neti gfttercla 
gönderi) or va diyor ki: « Pırlaata 

gerdanlığınıaı bo ~therclnla 

ayağma bığhyarak göaderlalı> 

Baron İbel hiç cevab ver· 

medi ve biran için, otomoblll 

derin bir aeulıllk kapladı. Ame· 

rlka'lı pollı haftyeıl, otomobUID 

geçtiği yollan lncedea 1Dce1e 
g&dea geçlrlyorcia. 

- Soaa Yar -
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Bay Yevtiç., Yugoslav Seçimi Dolayı
sile Mühim Bir Söylev Verdi. 

Bay Yevtiç kansı ile birlikte 

IAtanbo\, 5 (Hususi) - Belg· 
rad'da bf r seçme toplantısında 

Yugoılavya baıbakanı Bay Yev. 
tlç, yazhf n kleinlo huzurunda 
bir eôyl"v söylemiştir. 

Hazır bulunanlar evveli, 
merhum Kral Aleksandr'ın an · 

dacı öoilnde bir dakika sos· 
muılar, daha sonra "Yaıuın 

Yugoslavya krah İkinci Plyer., 

diye bağırmışlardır. Bay Yev· 

tlç, bu bir dakikalık P.ftkt1tun 

ulviyetini tebarftz ettlrmlı, Yo· 

goelav birliğinden ve halkın 

gene Krala olan bağlantısından 

bahsetmlıtlr. Hal" kendisini 

çok alkışlamıştır. Başbakan, in· 
ti ha bat milnaeebetlle Yugoeln· 

ya'da yaptığı bir gezintide hal· 

kın ökonomlk ve soysal alın· 

deki toplu enerji ve kaynaş · 

rııaeını anlatarek, bo seçimin 
nazik bir devredo geçtiğini ve 

hıübfm olduğunu söylemiş ve 

demiştir ki: 
- Acunun her tarafında le · 

tfanal ve anormal bir dorum 

., ~,.var. Bfttftn şartlar ve kıymetler . 
buhran içindedir. SeJAmet yo · 
lumoz, ölen kralımızın yoludur, 

başka yol yoktur. Merdce ve 

dönemli olarak sebat JAzımdıı. 

Dış elyıısamızda gizlilik yoktur. 

Ulusal haklarımızı göz önünden 

ayırmayorm·. Arsıulusal taah· 

Şimdi Avrupa bir dônf'meç· 
tedlr. Arsıulusal hayat 11ftrpl· 

rlzler ve her an . çıkm1111 bek· 
lenen maceralarla doludur. 

Ulo11lar yeni bir devreye glrl· 

yorlar. Yer yer kuvvetler top· 

lanıyor. Bu mOhlmdlr, dikkatli 
olmalıyız. Harici emoiyerfmlz 

zaman altındadır. Fakat llerlıi 

için Tana havzaeına ehemmiyet 

vermlye ve rol oynamıya mec· 
horuz. 

· iç slyHamız, harici mesallde 

iıe mflteeulr olacaktır. BOyök 

krahmız bono dOoOnerek 11on 

kanouu eıaal ile tehlikeye bir 

davar çekmiıtl. Bo kanun, 

ulusal hayatla devlet hayatı 

fçlo sağlam bir esaettr. 

Başbakan, bundan sonra, 
memlekette lotihabatta parti 

işlerine temH ile, muhalif 

olarak ortaya çıkmış ve bay 

Macek arkmeındakl gurubun 

renksiz, prognmsız olduğuna 

ve muhalifler tırafıudıo söy· 
lenen : 

- Eğn f lhlmlzt, progra· 

munızı ortaya atsaydık, hapla 
haneyi boylardık. 

dlo: ır 
rdk ve İ11hl&1rlar Bakanı ıun· dftıda. Varidatın düımeslne hl· Bu lı aakerl fabrikalara geçtik· Çocuklara dikkat 8 d ı 
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larda idarenin tuttuğu yol eah· letedlk ki varidatı .kaybetmfye· Fakat yavaş yavaf hariçten edatı olarak anı! Derltf· ~ 
cılarla idarenin meofeatlol bir· Um. Bonon için mtcbur olduk. aldığımız malların maliyet ftat· de darbımeilel vardır: (A0
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menfaat birletlree plya@aya ge rotun bir knrotunu geri aldık. duk. Maliyet fiata indikçe fltenk olmaz) derler. tıl' 
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çalışırız. kendini toplamıya başladı ve pabllirlz, dostum blrgO:~ baoa btJ Jt' 
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mecfüteo çıkan kanunla mUli terdi ld bu tarife varidat için nunun maddeleri okunmuş Vt' - Anne gibi tnıı•011 ,, 
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bankalardan ba•ı tötün tftc yoluuda hfr tarifedir. Varidat fnhi!or idaresinin 935 yıla mas bulunmaz dP-ğlldlr. 01111 c)ı~ıı' 

carlarıııdan •e tohhar idare· tan fedıtklrlığa razı oltıaydık raflan karş1hğı olarıık 7 ,421,513 nesi kendt!Jioe çok e• 
0
,1 

sinden ttoekkül edecek bir yeniden daha fazla satı~a mu· Ura tahsisat kabul edllmfıtir. manasına alın!'n bu d•rb~I 
ılrket teşkilini düşünmOıtük. vaffak olurduk. ldareuin 1935 yılı geliri de biç te böyle d~ğlldlr. (M'' 
Milli bankalardan ziraat Lan- Encftmr:n kilo itibarile satıı 42, l 57 ,000 olarak tahmin olun· Bağdat'• giderken arıbç• ~ıf 

) deO 
herl ile yazılan ( Aoc oı•~ kasandan başkaın bo l;e ligi 

göstermedi. Onun için yalnız 

Ziraat bankulle yapmak mes~e 

lesi kaldı. Ziraat ban~uı bfr.tki 

ay daha bo fşe karar vermek
llğlmlz için beklemekliğlmfzl 

söyledi. Eğer ziraat baokaaı da 

llglslzllk gösterirse bo lıl gene 

idarenin kendisi yapması lcab 

edecektir. Ve bu fol ılmdlye 

kadar yapmakta olduğu gibi 

idarenin kendi kendlofl yap 

maeı oeldt kalacaktır. idarenin 

kendi kendine yapmakta oldojlo 

ıey mümkün olduğa kadar 
baıka memleketlerde 111tışın 

çoğalmaeına çalıımaktır. 

tan 4.00 btn az eatıldığıoı ar 

zedtyor. Bu tarife değişlklfğln· 
den 'doğmuı blrşey değildir. 
400 bin kilo az 11atı1 ancak 
bir yıl olmuştur. Geçen yılın 

ortasında tarifeyi d.-ğlıtirdik 

ve yıl sonuna kadar ktloba ek· 
siklik olm•dı. Eketklik bu yıl 
başladı. Bunun stbebint yap· 
tığımız tahkl kata nazaran biz 
müdafaa vergisinin ilave edil 

meslne atfediyoruz. Bllfyorım· 

nuz Jr.I mOJafaa vergileri gtçen 
yıl kondu. Konan bu vergi 

kilo itibarile satışı biraz dllşOrdıl. 

Aldığımız malumaıa nazaran 

şimdiye kadar yüzde 4: niebe 

tinde bir kilo dütme11I vardır. 
Fakat buna mukabıl ne uıl 

tütQo varidatı düımOştOr ve 

ne de milli müdafaa vergisin 

den beklenen mlktu azalmııtır. 
Bunların hepsi tahmin edildiği 

gibi kat'f 11urette tahakkuk 

etmlı boloouyor. 

Toz için baheettlklerl JAyfha 

meclistedir. Yflkeek meclis toz 

için ne karar verlrae hilk-0.me· 

tin de onn tatbik edeceği ıOp 
he11lzdfr. -------· ANADOLU 

Gftnlük Siyasal Guete 

muştur. 

DenfzyoUarı lıletmeeine on 
yılda on milyon liralık yeni 

vapur alma tabılsatı nrllmeslne 

aekeri ve mülki tekaOd kano· 
nona ek kanun lAylhalarınm 

ikinci müzakereleri yapılarak 

onaylanmıotır. 

İnhisar ldıre11I koruma Hn· 

dığı kanona Ozerlndekl görilt· 

melerlo ho idaredeki bir kısım 

memurların kazanılmış teka· 

üdlük haklarının t~sbltl için 

bir ıekll bolunmaeı hususunda 

geçen toplantıda verilmiş olan 

takrir etrafında btıdce encüme· 
nlnce vap> lacak tetkikat eoou

na bırakılmasına karar veril· 

mlştlr. 

Bundan 11onra dahlll telgraf. 

lardan alınacak ücretlerin ha· 
yındırhk Bakanhgrnca tanzim 

ve Bakanlır Heyetince taedik 

olunacak bir tarifeye göre 

alınm1111 hakkmdakt kanun 

bir dağlık mevki varın•lı (1~ 
mdthiı bir uçurum, •

0 ot'
denllen hl r kayıhk. oÇ 'f 
varmıı. Bunun için (Aoe) 0ıJI 
kil gibi uçurum maoaeı0' ~ 
(Yar) olmaz· Bağd11t gibi ~~ 
olmaz, deoilmlı.. Tllrk. -' 

nereden bilsin, berke•~ oıh 
glbl yar olmaz, demio 8 ;,,ıı

Bayatta böyle 1st1k• .,;'i 
değfştlrwtı klmbUlr 00 btl 
ıeyler . vardır ki biz o01'~0rl 
dönen ıekllle kareıl•f' ti 

Yler ..ıı 
Bıyatta pek çok ıe ıktol"' 
dır ki etrafına te ~~ 

• de 
toplamıo, telkinler f çıo ot' 

b ıde kala oyle olmadığı • -'' 
gibi görtınmüo ve olıJJOf• b' 
nlle kavranmııtır. oooY ~I 
İnsanlık bu! GörOşe gare 
11ata bükQm verir~ 

Kaza T;hki1'9'' 

Şoför Yeniden ~~jı 
şif Yapılmasını ısı 

1 
ı 

r • 
Geçen hafta Seferlbl9

• ~·~f 
1tl8ında, idaresindeki tj/ 
neti hendeğe yu,arl•f8 '

11k. ,1 
00° .t adlı bir çocuğun öHl'° ~,, 

. ' .. hUtlerlmlze eadıkız: Bu noktada 

6n • sıradayız. Blrle~lk Yogos· 

lavy3, diğer uluslar.dan saygı 

ister. Çnnkü saygı gosterlyoruz. 
Biitftn dostluk ltttfaldıırımlz, 

genel barış ' ve ereıolnsal and 

taşmalar dabllfnde emniyeti ko 

romak içindir. Gerek bu ça 

Şeklindeki iddianın do~ra 

olmadığını söylemlı ve sözlerini 
şöyle bağlamııttr : 

Bonon zannedildiği kadar 

koJay olmıtdığı ttcrObelerle an· 

laşılmıştlr. Başka memleketlerde 
Ultdn eatıtları ya devletin iohi· 
sarmdadır. Yahut çok bOyOk 

fabrikaların lohfearı altındı gl· 
bldir. Bunlara ve bOtün gflm· 

rtık vergilerine karıı göğüs ge· 
rerek o memleketlerde çok tft, 

tOo Htmak kabil olmıyor. Ma· 
amaflb çahımaya devam edl· 

yoroz. Yeni tecrobeye Mıaırda 

batladık. Bu tecrübenin iyi 
netice vereceğini Qmlt ediyoruz. 

Mallarımı• henftz piyasaya çık· 

mııtır. Bogftn kat'f bir netice 

almıı gjbl konuımak zamını 

hendr gelmemiotlr. Ucuzluk 
mea'eleelne gelince, yftkse~ 

meclis hatsrlır ld tüUlnde •ak· 
tinde ocozlok yapılmadı. Bu. 

nan ftzerlne satıı da çoğıldı. 

Fakat varidat baı•ıığı gitti. 
Nihayet hOkdmet ve meclfı 

Sahip ve Baıyazganı 

Baydar fülıdil ÔKTEM 
Umumt neeriyat Te yazı iıleri 

müdürü: Kemal Talit KARACA 
İdarehanesi: • 

14ylbaeıoın birinci görOımeel 

yapılmıştır. Bo kanunun diğer 

maddelerine göre, mf1va1eoel 

umumiye, huıaslye ve mftlhak 

bOdcelere dahil reıı:nt makam 

lann açık ve kapah dille ya· 

zıh telgraflara da ilçte bir flc· 

rete t4bl tutulmaktadır. Gene 
birinci mftHkereel yapılın bir 

kanunla yukarıda isimleri ge· 
çen idarelerin her nevi posta 

mOrHelltının ayni suretle flçte 
bir ücrete tAbi totulmaeı ve 

posta idaresinin alelumum mflra· 

ııelAtından alacığı ücretlerin 

Bayındırlık Bakanlığınca tayini 

onaylanmıttlf. 

biyel veren ıoför aoae11
;,,,,, 

kındakl tahkikata blrl:~ııııı'S 
hAldmliğlnde devam 

: 
t14maenız, gerekse ulusumu· 

· zuo birliği, kuvveti ve coğrafi 
dorumu, aconda bize büyük 

bir yer ayırmaktadır. Kiiçük 

. ,, hllAf ve Balkan antantı azası· 

yız. Orta Avrupa ve Balkan· 
)ardaki rolOmOz tesbh edilmiş· 

tir. Bu rol mühimdir ve barııı 

ee•enlerce takılir edllm~ktedlr. 

- Bf zlm ol o sal tırlhlmlz, 

nlueal savıt yollarında acı doy· 

muı. kanını ve canını vermlt 

olanların adları ve tanları ile 

dolodar. Bunlar1n en bQyftğflde 

bftyQk kral Alekaantlrdır. O bize 

miras olarak uğrunda can ver· 

dlğl idealini buakmışllr. En 
bOyilk işimiz sözümftzQ tutmık· 

tır, ldeaUmizl yapar.ağız ve 

bl rletmlı balondokça bunu ba· 

ıarecağız. 

Haıbakanıo söylevi, tlddetle 
alkışlanmıştır. 

'#<I 
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lefrika numara!l: 42 

dönen gözleri He etrafa bakın. 
dı. Yemek pişiren neferi gör· 

mftşUi. Sfir'atle ona doğru 

gitti. Nefercik batını geriye 

çevirmişti ki cenblyeslof kaldırdı 

ve bir darbe 11uurda. Zavalh 

neferin beyni parçalanmıştı .. 

- Alçak! 

Diye ba~ırarak yerimden 
fırladım. Fakat benim inmek· 
llğlme hacet kalmadı. Dıvar 
dibinde eeselzr.e oturan iiç 
nefer eert bir hareketle ayağa 

kalktılar.. Arab sOvırlye doğru 

Yazan: Orhan Rab mi Gökçe 

fırladılıır.. Btrkaç eaolye 11onra 

sllvarl attan iodlrllmlotl. Onu, 

bir ağaç kattığü gibi kaldırıyor, 

yere çarpıyorlardı.. Birkaç da· 

klka, kAf 1 gt:lmfetl.. Arab 

haydudun hııı parçalaomıt, 

CaDI çıkmıştı .. 

Neferltr bu tşl bltfrdlkten 
11onra blrtblrloe baktılar: 

- Leılol ne yapalım?. 

Dediler. lçlerioden biri cevah 

vermedi, dıvara doğru bıktı. 

Orada genfo bir merkeb 11eDJerl 

vardı. Onu kucaklayarak getirdi. 

bunu görerek varidatı tatmayı 

dOoündGler. Ucuzlatmak earf 1 · 
yatı artırablllr, fabt yalnıı 

meı'ele sarf lyatı çoğaltmak de 

ğildtr. 

Varidatı da mrtırmak IAzJm· 

dır. On milyon eatırkeo 11 
milyona varmıetık. Fakat 10 11 
milyon 111tarsak eatalım 20 21 

Arab ölünün flstOoO örttü: 

- Eşşek oğla e11ek 

Dedi. Üo kabramın, tehld 
arkadaşlarının cea11eı!lol kal· 
dırdılar, alt kattaki odalardan 

birine bınktılar.. iki dakika 
ıonra, unkl hiçbir ıey olma· 

mıı gibi, ölen arkadıılarının 

yerinde yemek plşfrmeğe baş· 
ladıl11r .. 

Kemal koşarak kııpıdın girdi, 
beni görfince: 

- Nazım, haydi ·dedi· gl· 
diyoruz .. 

Ben de dd teri kapıyor om .. 

Ne olacak, nereye çektleceğiz, 

meçhul. .. 
• • • 

Bu sahrları Adaoaıla ha11ta· 

nede yazıyorum.. Kalçamdan 

ve omuzomdao aldığım iki j 
yara heoftz kapandı .. 

O glu, Şam'daa çekildikten 

İzmir İkinci Beyler sokagı 
C. Balk Fırkau binası içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

ayhgı 500 kuruıtUl'. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 KuruıtUl', -Gilnü geçmiı nüehalu 25 kuruotur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

sonra Rabo boğazındı verdiği· 

mlz harbi timdi bfttOn dehıetl 

ile yaıı•orom. 

Znılh Kemıl (Konya) da 
o harbte şehit dOıtft.. Şam'ı 

booalttıktın aonra tahminime 

göre 50 bin kitlllk bir kuvvet 
Rabo boğazına doğra ilerledik. 
Bor111ını geçebildiğimiz takdirde 
ordu kortolmoı olacaktı. Aklll 

takdirde muh1111ra edilecelrıtik .. 
Biz boğaza var01ııtık. Bir de 

ne ıörellm: 

İngilizler daha evvıı!l yetlt· 
mfıler ve boğazı tutmuşlar .. 

Bizim için, ılddl'!tli bir taar · 

rozla boğazı tıkayan lnglliz 
knvveılnl yarmak ve boradan 

geçmekten bıeb yapıcık iş 

yoktu .. 

Ordunun bııı, toplu bir 

oekilde boğaza girdi ve ıtddetle 

ııldırdı.. lnglllsler, anudane 

Yangında 
Boğuldular . 

Lodz, 4 (A.A) - Kruel do 

kuma fabrlk111ı bir yangında 

baıtanbaşa yaomıştır. On itfaiye 

m~muru dumandan bo~ülmuıtur. 

bir mukavemet göeterlyorlardı. 

Nitekim biraz sonra bıı kırıldı. 

Hücumu tekrarlımak lbımdı. 

İkinci bir taarruz yaptık. Bun· 

da, dabı girgin bir ruh ile 

•tıldık .. Bo alet çemberlol yara 

bilirsek büyük bir • muvaf fa· 

kıyettl.. DOşman dayanıyordu. 
Vakit geçtyordıı .. Göoeı, batıya 

yaklıı\yordn. Hlz hAli uğra· 
tıyordok.. Fakat beyb'Ode ... 

Kendi kendimize: 

- Eğer yarına kadar dOt 
mın tak vlye edllmuee yıtrın 

muhakkak bo~azı g.-çerlz . 
Diyorduk. Bo tahmin ve 

arzu boıa çıktı .. Akı'!lma doğru 

bOyük loglllz kuvvetleri gö 

zdkUl.. Ptyadesl boğazdan, yeni 

gelen sftvarl alayları da boğazın 

iki tarafındaki dağlsrın etek· 
lerioden harekAta geçtiler. Ba 

ıClfari kunetlerl yeni yetlt· 

tedlr. .,~~ 

Şoför· klzadın soor• ....,, ~ 
' ttfrr 

yerinde yapılan keıfe pııl 
mit ve yeniden keşif 1~0',f 

l de o ır 11•nı, kazanın el D 1 ,6f 
bir eebepteo ileri geldlğ~ıoıi~U 

mlotlr. Talebi kabol e Ji/ 
Dolandırıcılık Jd 41 

o c' ~ 
Bayraklıda Meneoıe P d0 

atnde 5 7 numaralı k•
9
'
1
1 il~ 

, o o~ 
lrAoındı Bay Hasan 1 

011' t 
eıoı dolandırdığı ıddl e il~ 
bay Muzaffer için adUyoc 

kata baolanmııtır. ~ 

1 ··-· ,,J mlşler ve vazty.ıdmlı ,k.id' ~J 
fenalaıtırmıelardı. IIJfte dfO 'J 
tılr.lara hareket, doAro~eıl f 
roya ko,atma b•'

0 1-'~ _. 
·~·at 1 ... ır Muntaum bir J&C d•lı pr~ 

yoktu. Ordumuz ~tf 
Bizim tabor, dtıtm•111:,ıs0•~~ 
ğl kıem1n harlctod0 

1 or'" 
YT OJ• 1 ,.,,. 

Kemıl, zavallı ,..,..e ~o "i 
hem de ram ortıd• f.,,. A 

featcıı.. 4R. 
yordu. Biz ise r f••'' , 
kortolanlarımız pek ıd fe ~ ~ 
Diğer kmm da ,eh d• f 

Ansızın yaoıbaııJJJ 1 Of'~ 
pıtlama folttlğlml, b•1~.,,a- ti 

K Iıklır . .aı 
hatırlıyorum.. u k•ıffVJI 
oğoltn oldn. Gftoeı de d~' 
kAlnat, kafamın tçlD IJetf 1~ 
döndü Vt> benimle 0 -

kayboldd, gitti. Fık•' ,1,, 
içinde: • .,,ol lı 

ôıoyorum, ttl 
- 500• 
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·-·-· - Neler otuyor? Rus .. f ransız Andlaliilm.ası-
~ Bıtı 1 inci yOzde adelerl rica olunur. Çekirge Baskını. v 
"k ki kıaımda evler kısmen Kıra nllıl ç k ı • B 1 1 
... ~·-·•n kHmı kdlllıl çatlı· Cevdet Ertuğrul Sevllle4 (A,A) - Andaluzyı Dl o yı u uyor ar .. 
8 •uretfle hıura uğramıttır. Arkadıılır; kırları yirmi yıldanberl garal-
~ldleenın meo',el hakk.mda Bu vak'a meml&kete derin memle bir çekirge baıkınına 
~ btU1q yazıldı. Bu hAdlee· bir hozan ve acı uyandırmııtır. uğramıetır. ÜrGnftn bftytlk bir 
25' de~er nahiyesi dahilinde HOk:umetlnlz taziye dilemek· bölftmQ mıhvolmoıtar. HergOo 
1lla~Gyden 709 ev tamamen tedlr. En bftyftk taziyet edile· on tondan artık çekirge ôldft 
"t 1111

• ve bu meyanda 64. cek makamı 411 heyetiniz ol· rftlmektedlr. Bu çevreye çekir 
~ 7o Y•rah ve 8 kıyıb ol· doğu için ben baycık meclfıl ge ile beslenen eayıaız leylek 

Q kat'lyyetle tublt olun· taziyet ederim. gelmlttft. Y ılnız bir köyde 
~1lr. Bıyvan zayiatı çoktur. Memleketmlzln yGkeek alA- lkibioden fazla leylek 11yıl· 
•e ıoıao kHıeı mıutakaınnda kaeından doğan . faaliyet ho mıttlr. 
oa_ l>eger nıhlyeıılne hudod acıyı unutturacaktır. Mahallt 
'11~ 4 kOyde otuza yakın ev tedbir, bOkumetfn aldığı ıed· 
~la ldı~ı n iki lasın yaralan· birler ve KızılıyJD her vak.it 
-.,... •Dlaeılmııtır. Ve hayvan olduğu gibi boraya da yelltmeel 

tı }'ok.tor. maddi kısmı 11 zamanda telAfl 

l&t4rpıçay kezasının gene De· edecektir. ÔoümOz yazdır. O 
1.... tlıbtyeelne hudod olan köy· havallde bahar başlamak ftze. 
~1lde b ... ,ftrı azı evler yıkıldığı ve redir. Balk fazla ıetırab çr.k-
"'-ı Dan hHarı uğradığı an· meden en vakın bir zamanda 
dıad llııttar. Deger nıhlyeel ho· çatı altına alınacaktır. Yalnız '9"• teeadGf eden merkez telAft edflmlyecek blrş~y vana 
h~ıl kôyltırlnde de bazı evler kıymetli vataodatlarımızın bu 
~ llııttır. 101110 zayiatı yok· vesile ile ~efatlarıdır. 

. llıy,an telefata vardır. Başkan - Meclisi Ali ho ha. 
"~k ' ta kalın yurddıılara herden tee1Bftr duymuştur. İcab 

'ı'-J balkının 525 Ura ve kı · eden tedbirler alakadır mı· 
.._~ borada bolanau mevca· kamlar ve hayır mlleeıeıeleri 
'-btt Q 430 lira Karı'tald on tarafından alınacak ve kAf 1 
'-tt~•ının teberra ettiği 30 yardımlar yapılacaktır· 
q,ler tın tevzi edilmletlr. Bazı K•motay pazarteıi gOnG top· 
" de ::10 kadar çadır ciheti lanacaktsr. 
~Gn:eden verllmfttlr. Yıkılın 
~ Q halkı açıktadır. Biran 
"'- :•lerlnln lnşa11na yardım 

eııı; • 
~le lcıbeder. Bu Hrıııntı 
~ti nahiyeye giden şose 
~ .... 1lde köpra ve menfezlerde 

'"'19Q ~ k 
htd ı• almıştır. Bunlara leşe 

ı...~lllı ol1rak iki hin lira 

'e 01da~u gibi ev inşaatına 
~ bıııaı 40 50 lira 14tım · 
~ 8tınun için 40,000 lira 
'ı ~ 1•pılmaeı muvafık olar. 
~r liranın HUAltabmerden s;:

1
a. yardıma mihaade 

"-a 1111111 ve lo~aat için IA · 
'e ._ 011

11 kırk bin Uranın dı 
~.~'ette tedarik ve tenlyt:Bi 

etae lfaeına acele mGııa· 

Kare, 4 (A.A) - DJ~ordan 
son gelen hahl'rlerde 25 köy· 
den başka Qç köy tıl'Jlamen yı · 

kılmış ve Egerek kaya bat· 
mıştır. Elli kilometre dahildeki 
köyler halkı tumamen dışarıda 

olduiandan yer &uııntılarının 
teıılrl binalara olmaltadır. Ba· 
gftoktı dört köy felAketlude 
dört ölft ve altı yaralı vardır. 

Bugtın 14 ten 21 e kadar bat 
ita hldlee olmamıştır. Kan hal· 
kı bu geceyi de dışarıda çadır 

ve barakalarda geçirecektir. 

Erzurum, 4ı (A.A) - Kın· 

dakl baycık yer d~prenmeıl 

azerlne Erzurum'dan Kara'a 
bir yardım kolu gönderilmiştir. 

• • • • 
Moskovı, 4ı (A.A) Ülke 

olu her yanında bir mayııı bay· 
ramı bu yıl bfiyük bir coşkun
luk içinde yapılmıştır, Moıko 

va'da l milyon 800 hin ve 

Leniogradda bir milyon 500 
hin yorddış bayram yerinde 
toplanmıştır. 

• •• 
Roma, 4 (A.A) - Papa ar· 

ııolueal pamuk kurultayı aye 
lerlnl kabul etmiş ve pamuk 
eanaylfnlo önemini bildirdikten 
&onra kurultaydı dftnya öko· 
noml durumunun dazeltllmeal 
için beceriklilik dllemlttlr . 

• • • 
Berlln, 4 (A.A) - Btık11-

met eski Baad barıt katollk 
kurumunun mallarını mChadere 
etmiştir. 

• • • 
Brilkeel, 4 (A.A) - Kral 

ile Kraliçe bogfln anıuloeal 

Brüketl eergleloln Belçlk~ pa· 
viyonuno ıçmışlardır. 

• • • 
Roma 4ı ( A.A ) - Kabine 

bayındırlık ve ıGel işler için 3 
milyon harcanma111nı izin ver· 
mlştll. 

• • • 
Loodra, 4 (A.A) - Şehir 

Krılın yıldôoamanfl kotlolamağa 

hazırlanmaktadır. Londra bat· 
tan aşağı bayraklarla bezenmlt 
tir. BDyOk · bir turlıt ıkını 

vardır. Domlnyonlarda da bft 
yak ıenllkler olacaktır. 

Bu Andlaşma, Saldırma isteği Taşı· 
yanlara Karşı Bir ihtardır .. 

Moeko.a, 4 (A.A) - Batan 
matboıt Franıız · Soryet and· 
laşm111 hakkındı yazılar yaz. 
maktadır. 

Pravdı g11eteel ındleımanın 

yalnız iki memleket ltçllerl 
t.rafında değil, barışı ıeven 

herkeı tarafındın memoonl· 
yetle karşılanacağını söylemek· 
tedlr. 

Za Jnduetrlal Za1I g11eteıl 
ıodlaımanın iki memleketi 
yaklaıma11 yolandı önemli bir 
barış ve genel barııın pekitd· 
rUmeıl yoluodı bftyGk bir mu.· 
nf fakı yet olduğunu ıôyllyerek 
diyor ki: 

Aodlaımının bu kıdar bayak 
ve kuvvetli bir devlet tarafın · 

dan lmzaıı, 11ldırmı lıteğl ıa· 

şıyablleceklere bir ihtar olmık 
lrlbarlle koromı yolunda ba
yClk blr önemi vardır. iki 
memleket arasındaki ıf y11al 
yaklaımayı iyi ökonomlk bir 
temel Qzerlne kurmak da ıy· 
rıca önemli bir ittir. Sovyetler 
blrli~I barılJ için mClcıdt'lell ve 

fevkalade bir monf faluyet t'lde 
etmlttlr. Bu muvaffakıyet Sov· 
yetler blrllğloto ôkooomt ve 
korunma yolundaki gftcQnfta, 
areıuloıal çok buyGk bir kov· 
vet haline gelmesi koıeylode 

kazınalmıtlır· Bu kuvvet bırıt 
lıtlyen bfttftn memlrketlerde 
bftyOk kitlelerin ıevglıfal çek· 
mektedlr. 

Yugoslavya'da Saylav 
Seçimi Başlıyor. 

Belgrad 5 (A.A) - Baıba· mıı, 2,000 (Namzed) Tardır. 

kan bay Yevtlç bugllnktı ıeçlm Birloclıl bay Yevtlç'in bGkd· 
neticeleri baklnndald aklmıar· met partlei lteteeldlr. 
lığını (Nikblnliğlnl izhar ede· 1 İklnclıl 1929 da dağıtalmıt 
nk Hava1 ajansı muhabirine eekl partiler birliği olan Mıcek 
eunları aôylemlttfr: ayırıı (muhalefet) llett"eidlr. 

- Aymt (Muhalefet) parti· ÜçOocft faılıtllğe eggfn (Mey 
lerfne uzo edilen propaganda yal) ulueal Liotlç listesidir. 
ve hareket lmkloları bsraktık. Dördftnca Y evtlç hfikuroet 
Neticenin hClkdmet için tama· partlılne hığlanmıy11n ulusal 
men memnuniyet verici mahl· Yugoslav parıiıtoln bir kasmıriır. 

Bu da Makslmo•lç 11.ateeidir. 
yene olacağını ve uloıua bu· 

Milyonlarca seçici yllzı lwı~ 
gGu teşebbClı ettiğimiz 'H de· tır. Seçim açık olacakttr. Se· 
vam etme~e karar verdl~lmls çicl ıeçlm komitesi önün" gel 
lzerl (eeed) tanlb edeceglal dlğl samın haDgl liste için oy 

umarım. (Reıy) vereceğini eöyllyecektir. 
6 ıobana dağıtılın Sk'.eape· SkopçloadaU Gyeliklerin flcCl 

laa için 360 Clye ıeçllecektlr. memleket duerlydlol toplıyan 

Atığı yakarı 4 llııteye ayrıl · U.te kazınecıkbr. 

Kemeraltındı ıoför Zl7a 
oğlu Ali ldarealndekl otomo· 
bili 8Gaeyln oğla Muıtafa ·y• 
çarptırmıt ve muhtelif yerle· 
rladen yaralanmaııaa eebeblyeı 
nrmlttlr. ~ofôr totalmoıtar. 

Kim Ç&ldı? 
Karşıyaka'da Bıbarlye mı· 

halleılnde Mavaffak sokağıada 

oturan Aptollıh oglo Bıy Meh· 
med'Jn eline hıreız glrmiı, bir 
kat elbise ile bir tıpkı •e blr 
gömlek çalmı,tır. Mehmed oAla 
Mustafa Necatl'den :ı6phe edl· 
Uyor. 

Hırsızlık 
Karalaş maballeaiade Meh· 

med Bayati &0keğınd~ Mutafa 
kızı bayan Huriyenla evladekl 
kClmeetea beş lira dt'gerlade 
bir tavuğu çahnmıohr. 

Mezbahalarda 
Nlıan ıyıoda Burnava uhl· 

yeıl mesbah11ında 28 koyan, 
S keçi, 595 kuau, 672 oğlak, 
3 ökds, 22 den, 70 dana ol· 
mık azere 1395 hayvan keell· 
mittir. 

~ergama ltasaea mesbabaaıa· 

da da 6 koyna, 513 otlak, 
14 ök.Oz, 49 inek, 16 cla11a 
olmak Gzere 599 bıyna ke· 
eilmlttlr. 

Dflnyanın En 
Bflyflk Bir Motôrfl 

Torlao, 4 (A.A) •·· Vali Ye 
genel kAtlb dlnyınıD en bl· 
yfik ve en kuvvetli motGrGal 
görmek Qzere bGyOk motGr 
fabrikasını gitml~terdil'. Ba 
motôr 18,000 b~ygtr kune· 
tlodedir •fi Volcıoia v;.pura 
için yıpılmıktadar. 

Yağmuı· ve Karayel 
loebolu, ! (A.A) - D:ın 

akıamdanberl eQrekl• yığmur 

yığdı. Ağır bir karay"l c.amek.· 
tedir. Limana gdeo Vatan va· 
puru yel yfiı6ndeu barıoamıya· 
rak birçok yol('u Yt'I hımtıfoyl 

ç1karamıyarak sı~ob'a ~ttl. 

Osmanlıcadan 
r. 
?f"lhat - öAOt 
~"t.Je - alın 

Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu No.35 
... 1'tt ....... norma 

~ ... - ôld 
~ ...... - ôtora, dolayı 

)\1~ ide - ltldllmemlı, da· 
~'ti k {fr.) lnoul 

~-.. ~ - çıkarıı 
~.. - eôzmen 
ti,tt; ııaı 
~ ... et - temizlik 

~-- t - bıkıt ., ''•11 (,..,_ - göre 
'l.-...rt 
ı,,.. - Teorik 
·'- tiye - Teori 
~eıı 

'& .... , .. it - Pratik 
ııt""'ıtaek dikkate almak - ga 
,, e' ıayınııamak - (fr.) 

g ~ ... tı 11 coneideratloa 
ltı~ tir dikkati celbetmek -
~ (fı Plllak, dikkate çaarp 

... ~, .. '·) •ruırer l'ıttentloo 
_., t •• b ,-.el; (lıı et etmek - göı· 

fi ae1111 '·) Attfrer le mao· 

~~'rtlb .. -r, ~1aı1a gözılıcı 
"1Qa - hıylın 

tf._. - dizin 
~._.' - bakın 
,,,_ t -
. .._.. benzer 
~ te 
'-lk ....... benzeri 

~'tll; - Deııkerll 
~bet 01

Cll•k - inmek 
?tehttQ - kaynama, çıkma 
>i,b._ ....... bhkl 'bt Q - •ormı, atma 
~'a..e....... Yıl •aç 

'· (ft) - biraz, blnacık, 
~~tan peo 

bir Debme de 111 me• 

eledeo bahıeddlm, bir çitin de 
ıu sorumdan ayıtılım. 

Necabet (bak: eıalet) 
Necat {bık: halle) 
Necip (hık: aetl) 
Neci - oğul 

Necm - yıldız 

ilmi nacam - Htrolojl 
Nedamet - plımanlık 

Nedret ·- azlık, azbulunorlok 
Nefer - er 
Nefea - nefes (T. Kö.) soluk 
Nef h - tıffirmc 

Nefir - boru 
Neflrl Am - tokaca {fr.) 

levee en maese 
Nefret etmek - iğrenmek, 

tiksinmek 
Nefı - nef tı (T. kö.) 
Binnef il - kendi, ktndla· 

de, nefel, nefılode 
Nef11nlyet (bak: gar11) 
Nefyetmek - &Grmek 
Nehafet - zayıflık, çelim· 

sizlik, cılızlık 

Nehbn garet - çapul, yığma 
Nehr - neh2r (T. kö.) 
Nehyetmek (bak: men'etmek) 

- yaeağmak 

Nekbet. menkdbiyet- dGıka 
Nekroloji - nekroloji 
Nrm - yeahk 
Memmam (bak: gımmaz) 
Nerm - yomoıık 

Ne11k - tarz (T. kO.) 
Yeknesak - blrton, blrtarz 

(fr.) monotone 
Metro - 1 törlmlQ (fr.) 

legltme 2 kanunlu, yollu (fr.) 
legal 

Gayrtmetro - törGmsh, 
kanonıuz, yolıoz (fr.) lllegltlme, 
illegal 

Ka nel teşrif ye - törfttgen 
kuvvet {fr.) le poovolr execotlf 

Kovvel lcralye - yftratgen 
kuvvet, (fr.) le paovolr leglılatlf 

Kuvvet adliye - Ulzetgen 
kuvvet (fr.) le pouvolr jorldl· 
que 

Teerl etmek - yaamak, ka· 
nuo koymak, {fr.) leglferer 

Mfttefekklr - d6tGalr, ide· 
men 

Neeç - doku, ör6 (terim) 
Menıucat - dokuma 
Neıeb - Soy 
Neııim - .E&in 
N eılr - ıerpln 

Neııl - dren, neıll (T. Kö.) 
Neıat - ıevlnç, ıevk (T. K.ô) 
Nee'e - keyif 
Netet - çıkma 

Neıretmek - yaymak, çıkar· 
mık, (fr.) propager, pabller 

Neovft nemı - 1erpllme, ge· 
Hıme, biıyftme 

Netice - ıonoç, bitim, ıor 
Nevale - yiyecek 
N evazlı - oktamı 
Nevbet - nöbet (T. lt.ö.) 
Ne•I - tarla, çeelt 
Nevin - yeni 
Nevcivan - delikanlı 

Nevha- egıt 

Nenad - yenldoğın 

Neylgt\n - gökçlU 
Nezahet, afyet 

temizlik 

N•kel - DUlkllk 

arılık, 

Nezaret 
mlnlıtere, 2, 
Yelllınce, 3, 
{fr.) 'fUe 

l bakaaltk, (fr.) 
jlÖllet, (fr.) IDf• 

(bak: manzara), 

Nezd - yan, kat, kıt 
Neıetmek - almık, elinden 

almak, ayırmak, çekip kopar· 
mık, çekip almak, kald•rmık, 

{fr.) oter, anacber, enlner 

N ezf - kan•m• 
Nezih - akman, temiz 
Nezr - adık 

Neıretmek - adamık 

N ıd - yarı, yarım 

N11fet (bak: lnııf) - eklt 
Nıder gtJıtermek ekil· 

mek. 

Ntda - bağmr, tinde, 1eı 
lenme 

Nida etmek - bığırmak, 

Clmdemek, eeelenmek 

Nifak - araboıaldoga 
Nifaka olkak (bak: Feud, 

tefrika) 
Nlıet,ban - gözca 
Nihal - dal 
Nihan (bak! Haf 1) 
Nlharf - yat11z 
Nlbarl mekteb 

mekteb 
yat111 

Nihayet - son, sonunda 
Nlbıyet bulmık bitmek, 

ıona ermek 
Nllab - yazlat 
NlkAh - bağlıım• 

Nikbin - akımar ( Fr.) op· 
tlmlete 

Nlkil bed - iyi kötG 
Nim - yanm 

BedDam - kemad. kew 

Nam" - mektup 
Namoı - (T. &ö.) 
Nlmmozllm - yarıkanahk 

Nlmzulmet - ılaca karanlık 

'.Nimet - iylllk, erinç 
Nimetşlnae - iyilikbilir 

NlmetDatfnaı - lyllkbllmeı 

Nleab - yetrl 
Nlea: - ıaçan 

örnek: lem'a nlıar ııık U· 

çan 
Nlıbet - nlebet (T. Kö.) 
Nlıbi - nlıblğ 

Nlıyan - aaotom 
Nlıter - kanığı 

Niyaz - yakarma 
• Niyet - niyet (T. Kô.) 

Niza - knıa, bozuşma, 

çekltme 
~izam - dllaen 
Nizamname - uızak 

Nlse - kargı 

Nokun - eksiklik 
Naku - 1 eksik, 2 ek1e 

(terim) 
örnek: bet nıkıı Clç mOu't'I 

iki, bet ekse Gç det iki 
Zait - • 1 artık, 2 arta 

(terim) 
lSrnek: bet zait 6ç maıavl 

eeklz, bet artı Oç deı ıeklı 
Nokta - nokta (T.K.ö.) 
Noktıl na11r - g&rtlt 
Normal - nomal 
Ntlfat k&adı - Gsbelek (fr.) 

acte de naleeaace 

Ntlfu (bak: lnf11) - etger· 
ilk ( fr.) lnfluence 

Nlfaı (Bak: lafa) - ge91me, 

ltleme - (lr.) peae&ıadoa. 

Ncıfo11 etmek - geçaı,'k, it 
lemek. 

NubA - Akııtk, (fr.) Moell4\. 
NobH - Bakır. 

Nuhuset - Uğonuzlak. 

Nur - Yaltırak. 

Nueret - Yardım. 

Notk - Söylev. 
Notko lf thabi (Bak: lhltall)·· 

açım eöylnl. 
Nobanet - Yıl•açlık. 

Naki - Üıteleme, (fr.) Ree· 
hole. 

Nakte - nftkte (T. kG ). (fr.) 
Eaprlt. 

Ntıkül etmek - cayıaık. 

Ntlmayan - g6rClnen. 
Namaylt - g6aterlı. 

NOmane - g6etermellk 
(Sr.) Jı~.bantllloa. 

Namanel lmtlaal - •J'tll, 
(fr.) Exemple. 

Nlıg - ôııtl, {fr) Sen. 
Nave - ôsek, çekirdek. 
N aıol - lame. 

o 
Okyanoı - oku 
Ordu erktaı harblyeei 

orkormay 
Ordu kumandanı - orke· 

matın 

6mr - 6mlr (T. K.ı.) 

iri (bak: Adet) - tGrl (fr.) 
coatame, .. ge 

• - omdabk 
a.ı - Gllr 
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Tefrika No. 40 M. AYHAN 

Biz ~iğitler Ocağında "Yıldırım,, Diye 
Bir Bahadır Adı Duymadık .. 

Ay bey, gösterdiği çılgın lığın 

. ne kader ileri gitmiş oldoğono 
o dakikada anlamıştı. Halbuki 

o kadın isteseydi, kendisini 

mftkemmelen öldürte.billrdl. Gıy 
rl ihtiyari sordu : 

- Ben elze kareı çok fena 
da vraodım. Beni öld6rmelerlne 

neden müsaade etmediniz ve et· 

mlyorsonuz? 

O, omuzlarını silkti : 

- Bundan ne çıkar? Bile· 

rek bir hata tılemlş debllalo 

ki yiğit.. Hem ben, merd olan· 
ları k.oromağa fJeverlm. Bogftn· 

lerde ise benim senin glbllere 
ihtiyacım var. Bana; Bohara'da 

birini methettiler. Diyorlar ki: 

Kılıç oynamakta, ok atmak· 

ta, dôğüşmekte onun eşt bu· 
lonmazmış. 

.Bu sözler Aybeyln gororona 

dokunur gibf oldu : 

- Belki buralarda öyledir. 

Fakat başka yerlerde onu top · 
rağın içine çakacak bahadmlar 
vardır. 

Kadın, onun ne demek is · 

tedlğlİıl anlamıştı : 

- Onunla bir d"ocşir misin? 
Aybey yerinden fırladı : 

• - He!JleD şimdi!. 

- Fa•at o kadar aceleye 16· 

zum yok. O, bu akşam gelecek. 
İsterse~ yarın olsoo! 

.;__ Naeıl letere'enlz .. 

Vt', bir nevi kıskançlık, Ay· 
:. · beyin kalbini sıkar g\bl oldu : 

· .. p 
pA, pay - ayak 
plbend - ayakba~ı 

pAk .- ak, temiz 

pAkdamen - namusla 

.. . pAklzıı - lekesiz, tertemiz 
plmal - çlğneomie 

· · panik - ftrkd 
pıpyubilYar - sQnger kAğıdı 

paş - eerpen 

pAyan - son, uç 
pAye (bak: mesned, mertebe) 

aşama (fr.) grade 

p4yldar (bak: baki - efireli, 
ıftregen (fr.) conetant, durable 

pAyıtabt - baeşehlr 

, . . paymal olmak - çiğnenmek, 

ayak ahında kalmak, (fr.) Etre 
Fonle. 

pedal - Ayaklık, bll!!arlık. 

peder - babı, ata. 

Kayınpeder - kaynata. 

pejmOrde - EsklpOekft, yır 

tıkpırtık, örselenml~, (fr.) chlf· 
fon ne. 

. peliııpdre - çol, çolçoval, 
paçavra, (fr ) hlllon. 

pelenk - kaplan . 

penah - 1 81~ınak (bak: mel· 
ce), (fr.) refoge 2 Arka - (fr.) 
Appul. 

pend - öğQd . 

per - kanat. 

peukende- ı. Dağınık, (fr.) 
dlıperee. 

2 - parça ( Ticaret terimi ), 
(fr.)° En detall. 

ôrnek: l - bu perakende 
kltabları toplayınız, ba dağınık 
kltabları toplayınız. 

2 - perakende eatış-parça 
satış. 

Bu kadar methedilen ve hu 

dilber kadının da gizli bir tak· 
dtrle babsettl~l yiğit kimdi? 
Belki onun kalbini de kazana· 

bilirdi. 

- Adı neymft? 
Diye ıordu .. 

Yıldırım!. 

- Biz, yiğitler ocağında 

böyle ad doymadık. Hele bir 

göreyim .. 

Kadın dftoftnilr gibi oldu. 

Ne dütftndünilz, inanma· 
dınız mı yokea! 

- Jnaodam. Ve benim dO· 
şftndfiğftm o değil. 

- Sorml!ı ayıp amma ne 

dileündünftz? 

- O bahadır otuz ; a~ların · 

da lmlş. Sen ise çok gençsin. 

Onnn tecrftbeal her halde sen· 

den fazla olacak! Korkuyorum, 

hışma bir it gellr. Sen ki. ile· 
rlde yurduna çok hizmetler 

edecek ve çok o.n salacak bir 
kahramansın. 

Aybı::y, bo sözlerdeki takdir· 
lere rağmen, yazOoe bir tokat 

fnmtş glbl kızardı. Seel yftk· 
seldi. Gözleri karar1r gibi oldu. 

- Evveli dene, ondan son· 

ra söyle.. Henftz ağırlığını tat· 

madığın bir insan için söz aöy· 

leme. At datOnde herıey anlı· 
tıhr. . Bına izin yer de gideyim. 

- Peki deltkanh, peki! Şu· 

nu bil ki, benim . kartımda ılm· 
diye kadar hiçbir kimıe böyle 

perende - takla 

pereodebttz - taklabaz 

· perest - tıpan, tapınan 

perestiş - tapınç 

pereıtlt (taabbftd) etmek 

tapınmak, tabmak 

peri - peri (t. kö.) 

perl~an - darmadağın, da· 
ğınık 

perrın - uçan, uçucu 

pertev - ışık, pırıltı 

pt'rte'8uz - bQydteç 

perva - korku, çekin 
Biperva - çeklnalz 

pervaz - uçma 
. pervaz - uç•n, uçucu 

· pener - beıllyen, bea· 
lf'ylcl, ıever, yetiştiren, etmen, 
cll. 

örnek: 1 - fırkapr.ner -

yoksul besllyen 

2 - vatanperver - yurd· 
sever 

3 - hayırperver Ha. 

yırcll 

4 - atlepener - evcimen 

puverde - besleme, yelle· 

tlrme 

perverloyap olmak yetlı · 

mek 

pes - geri, arka 

pee - tmdl 

· peııent - beğenir, bege· 
nen 

örnek: mftıkftlpeeend, gftç 
beğenir, mOtkftlpesendlik, gftç 
beğenirlik 

peaendide - beğenUmlı, be· 

ğeoik 

pest - alçak, •tığı, ynaı 

peemande - artık, artmıı, 

geri kılmış 

peılmın - plımın 

yfikeekten konuımamııtır. Akıllı 
bir gençsen bunu ve sebebini 

anl•raın .. Yaran gene gört'lşelim. 
S•bahleyin seni gftn doğarken 

şu hnnzon yanında bekliyece· 

ğlm. Tanrı ıel4met versin. 

Ve buoları söyledikten sonra 

ellerini çırptı. Ayni saniye fçlo· 

de kapının perdesinin arkasın· 

dan iki kiti görilodG. Bunlar 

baştan aşağı etl&blıydılır. 

- Mleaf irfmlz gitmek fetlyor. 
Yolu gösterin. 

Muhafızlar bae eğdiler. Ay· 
bey, dilber kadın• baktı. 1çt 
yanıyordo. Blreey eöyllyecelı.: 

oldu. Yapamadı. O d ı sıcak, 

gülen ve ışıklı bir bıkıela ona 

bakıyordu. 

Aybey nihayet şuna eöyllye· 
bildi : 

- Elblıelerlmi ietlyecektlm. 
Bunların içinde rahat değtlf m. 

K.ıdın goldft : 

- Naeıl istersen.. Fakat ya· 
rınkl denemede zırhını, kılıcını, 

tolganı ben vereceğim. Çdnkd 
tizin sırblarınız foce olar. Gö· 

çebe zırhı incedir diye doy· 
muıtom. 

- Ôyl~dlr, fakat ltbumu 
yok. 

Genç kadın ayağını yere 

'fnrdu: 

- LOzomo ur! ·dedi· ben 

öyle iıtlyorom. 

Ve bono ıöylerken clddllet· 
mlş, ılaıtrane bir tav1r takın 

pey - l arka, ardı, iz (fr.) 
derriere 

pey akçesi - pey akçesi 

peyam - haber, doyuk 

peyapey, peyderpey - bf rblrl 
ardınca, birbiri arkasından 

peyd• etmek çıkatmak, 

ortaya koym•k 
peyda elmak görftnmek, 

belirmek, çıkm•k, tdremek 

peyd• oluvermek - gOrdnd· 

vermek, çıkıvermek, çıkagelmek 

peydıyı karabet etmek 

bııımlaımak 

peydıyı ııhrlyet etmek 

dftnOrleımek, dtındr olmak 

peyderpey - arka arkay•, 
birbiri ardınca 

peygamber - yalvac 

peygio - temren 

peyk. - ardıç 

peyker - ydz, çehre (T· k~.) 

ıorat (T. kö.) 

peyman - and 

peymane - kadeh 
peyrev - lzdmen 

peyvent - ulaşma 

peyveate - ulaımıı. ulaoma, 
ulıeık 

pezlr - alın, bulan 

pinhan - glıll, saklı 

pir - koca, ihtiyar 

plrt - bezeyen, donatan 

plraben, plrehen - glSmlek 

plramen - etek 
plrıye - ııdıı, donah 

pisler - do ek 
piş - ön, ileri 

pişdar - i\ncü 
pişkeş - armağan 

pişva - önder 

piyade - yaya 

piyale - ayag 

( 1111 6 Mayıı llllHff ~111 

ECZ3Cı 'f1. i{·~ l{iifiliı s·öylüyor 
------------ • ekli~ 

- Bııı l inci 11blfede - daha evvelinden haber vermlt· büydk ıoför gözlnklerı ş ~oclo 
Deıem, terdi. Glrld'll bir h11ta nefer bir gözldk.. Kau,ııdao ba oıd' C 
- İç yahu, göoQl kolon vardı . Onu, atı bindirdim. Ya· ıarııın, çellmıılz bir adıOl b'~ -. ~ıte 

y11ı iç!. vaı gitmek mecburiyetinde idik. ğum belli olmuyordu. /,r~u'i ıa:~tı 
Deyl•ereceğlnl 11oıyorum... Bu sebeble taburdan biraz geri Ulfek:lerl omuzlaundıD ııı ~ ı.,, • 

Gaıııooun eserlerini, bafıı gibi, kaldık. Kısa ağaçh bir ormana ler. Av bulmuı vazlyet1°
111 ta il 

ezberlemff., San'attı ve lıte girmiştik.. Biraz ötede yoln dılar. Ben kendtlerloei .~ •t~e 
yeni bir felsefe Ue dt'lşdnOyor. kayb~ttik.. Hur ıın tamamlle - füsellmft aleykilrJl 1:oot" ~t~ 
Anketlmden bahse başladığım dOşman mnbitı idl. Bir aralık Dedim ,e bu sözlerdeD ; ltı:ıı 
dakikada korkmadığımı söyler· ne göreyim: derhal bıı§ımı gerlyr, çeflroll' lttbı~e 
ıem yalın olur. Kendi kendlmt; Karşımızdoki ağaçtan, kot biraz ötede yaklaşoııkt• eh ••)ı ' 

lstermhln · Dedim · baola· kahnh~ında lrl bir yılao iniyor. bir ordo varmıe gibi, ısı~~ er,' 
sın kolonyalardan, e111nstan, Bava da sıcak mı sıcak.. . Yı bir lıaret yaptım.. M8~8\~ ~lif ı 
balak yığlarıoıo oefaııeılndeo?. lan bize doğra iniyordu. Atın movaffak olmuotutD· .4~ l~Q:t 

Bereket veraio, öyle yapmadı: fteUiodr.kl hasta aekr.r, kım1ldı benim bu hareketiuıl g ılf~ ~~ 
- Hayatta geçlrdJgiols en yacak vaziyette değU .. . Tam bıı hemen fırladılar ve ~~Jff h~ 

büyük korka oedlr? aıradR, kıs- tüfekli, mavi fıtalı, earktığı ağacın arkasın• ~ ~ ~ 
1 

Deyi ne~ Hnki evvrlden ha mavi aarıklı dört arab br:lir· dılar .. Orada durmak ırl1 b,t' ~,11l 
zırlanmı ' gibi bir çırp ıda cevab meein mi? lfkellydi. Hasta nefere ~or~' ,_,"1 
verdi: Biran içinde dOedndftm. verdim ve CJ da zateP ti ı.11.Q 

- Yemende idik. Ben hl· Kendi kendime; dan dfrllmtetl. Hayflol•tlcdıılt O. 111 
rlncl mülbımdım . O tarihe ka - E Kemal Klmll -Dedim· aeığı mahmuzladık. Eo IJl ı~ \,\~ 
dar biç aeker geçmemlo bir oldu olacak.. Biç korku göster· en korkula ıtnı lote b1' fldı t. 
arazide nhel bir kabile ara· memek ilzam.. d l dl Al 'l esnaean a geç r m. ~Ur a e 
amdın geçiyorduk. Bize (Mavi Nefere yavaoça fısıldadım, Arkamdan bir ses be rtl 
earıkh, mavi fıtah, kısa tdfekll) haber verdim.. Ba1Jımda Enve- dom. Bir sillh sesi.. ,ııl 

olarak .karıılaşıcağımız insan· riye [O tarihte zabitlerin giydiği - Bir kuroon beol b'~ J 
lann, dilşmanımız oldoklarını serpuş} vardı, gözlerimde de, devirecek n eonra At~ ff Ş 

do. Nereye rldebillrdt? Olea cenblyelerlnln altında "~tı mıştl.. Fakat gözlerinde gene 

kadınlığın tatlı parıltısı vardı . 

Aybey, onun ne demek iste · 

dlğlnl aolamııu. Gurura ben· 
zlyen mest olmağa benzlyen 

bir his içine damladı. 

- Peki, nasıl istersen. Dl· 

Jerseo beni, St'nln kahramanı· 

nın kı1reısına çıplak çıkar, gö· 

zftmü kırparBam bana da Ay· 

bey demeelnler. 

Kadın, bu sözleri gözlerini 

yere dikerek dinledi ve sonra 

ozon boyunu, vftcudonun gii 
zel hatlarını canlandıran bir 

yGrftyOşlfl, köıedekl kapıdan 

kayboldu, gitti.. • 

Aybey, earaydan ve bahçeden 

naeıl çıktığını bilmiyordu. Sa· 

lığı mddhio bir merak ve en· 

dlıe içinde boldu. 

Zavallı Salak, onu ne kadar 

aramıotı. DftoGnmGo, taşınmııtı. 
Btçbir makul ıebeb bulamıyor 

postahane - paetaevl 

prof U - yanal 

proje - tasar 

puhte - plemlş, piekln 

plit - giyen, glylnmle 

poşlde - örlft 

Poyan - dolmoa, koıan 

Pftr - dolo 

pllrgd - ıakrak, kono,kın 

pOeer - oğol, çocok, oğlan 

p6şte hayır, tepe 

R 
Rabıta bığ, bağlılık, (fr.) 

ilen 

Rabıtalı - dftzgfto, tutumlu 

tavrı yerinde, {fr.) comme ile 
faot 

Rabtetmek: - bağlamak 

Rabtlyc - bağlaç 

RAcl (bak: aid) 

Racih - fistün, yeğ, yeğin 

Recll - yaya 

RAd - gök gftrlemest, gök· 
gQr 

Radde - kerte. derece 

Ratbet - 1 · lııtek, beğeni 

2 · (bak: revaç) 
Rağmen - aldırmadan, al

dırmıyarak, bakmıyarak, bu· 

nunla beraber 

Rahat - rahat (T. K6 ) 

Rabih - pıpae 

Rahibe - pap11 kadın 

Rahim (MGoflk) - sevecen, 
se.egeo 

Rahne - gedik, yarık 

Rıll - çoban 

Rlyetmek - gtıtmek, otlat 

mak 
Rıkabı - boyun 

Rakam - rakam (T. Kö.) 

R•klb - önftrdeı (fr.) con· 

01111, bir hata işlemiş ve bu recegım, i ~ lte 
şehirlilerin aekerlerlnfn ellerine Diyordum.. M6tblş b r -...~;~ 
düşmüştd. Bu takdirde ne ya· ku idi o, çok miithl;! (il l ıt, 
pacakta? - Hayatta ençok pe ~htıtı 

Neden sonra Aybey gelince, sevindiniz? bl~I ~ 2 
1 

sevincinden külAbını fırlatmıe, Yemen'den ter Ilı 0 

boğazına Barılıp tapır şopar öp· 

müş, ıonra bir eaygısızlık yap· 

llğıoı eanarak : 

- 8ir uşak Beyini böyle 

öpmez amme sevincimden ono· 

tovermltlm! 

Demlttl.. Aybey lat'; 
- Def al arca l!öyledlm, sen 

koca kafalı ve iyi yürekli bir 
adamsın ve benim at oeağım 

değil, arkadaşım, ell&b arkada· 

oım gibi hareket etmelfsln, de· 
dlm, h&ll anlatamadım. Şimdi 

bırak ta ben söylfyeylm! 
Diye cevap vermlı ve anlat· 

mağa baolamııtı. 

Te lzmlr'in lstlrdadıoda!·· ol :~h.ıı 
- Saadet nedir, 0°

0 ~ 
t"l4kkf edersiniz? ;l '"' ~tı 

- Saadet, (MesoJoıP) ~ ~ 
b k B adeti ' \,t lime tedlr. en aı ~v- °ti 
şekilde, her zıruan (BtJJ tPO; ~Q~ 
dom) diye halden IJl~el f ~ I' 
olmakta bulurum. S•• si 
parad111dır, ne eıbbattel· 'cf 
meaud ineanlar vardıf· ıfıl 1\ 
me~ud insanlar oldoğıJ ~ '/ \J 
Bazı öyle manyak, 61; ~ ~ti 
talar vardır kl, mftteoJ• otlt~ 
saadet lçlndedhler. Bl08e odol 

( 
aıtB 

(Ben iyiyim), Beo dıJ''° 
dlyeo, hakikaten meeod eMI 

- Yalanı ençok kflll j 

- Sonu var - L ~ 
erkek mi, kadın Ulı? r,e V '\~ 

corrant 

Rakabet etmek - önftde,mek 

Rakid - durgun (fr.) stag· 
Dant 

Rakkas - ealıngaç 

Ram - (bak: mftnkıd) 

Randıman - verim (fr.) 
rendement 

Raead - göyftm 

Raeadhane - gôyet 

Raeıd - göymen 

Taraeeud etmek - göylemek 

Rasin (Muhkem) - beken 

Rııan - titrek, flrpek 
Raşe - Ürre, Orperme -

(fr.) frl880D 

Ratb6 yabia - yaı, koru 

Ratib - yaeak (fr.) hamide 

Yabfs - kurak (fr.) ııec 

Rayet - bayrak, toğ 

Rayiç - geçer (fr.) courant 

RıyJha - koka 

Raz - giz, ıur 

Razı olmak - onam1:1k, gô · 

nülsemek, göolil olmak, kabul 

etmek (fr.) coneentlr 

Rızayı tarafeyn - onıema, 
(fr.) consentemeni recfproqoe 

Rebi - bahıır 

Reca - rica (T. Kö.) 
Recm - tışlama, (fr.) La· 

pldation 

Recmetmr.k - taşlamak, la· 
t• tutmak 

Düzeltme 
DilnkQ sayımızdaki hlrknç 

yanlıtı eOyle dOzeltlyoruz: 

1 - (MOteezzi) kartılığı (ez 

gln) olacak 

2 - (Milttehid) eözünün 

karoıeındaki "hlrleılt., kt'tlmesl 
kalkacaktır ve kılnuzda bu 

aol .. mdı geçmlttlr. 

- Yalan söylt mk beıı ~I_ ij 
du~Iığa ve er ekJlğe ~· l ~ 
Yalan kafada bir g•Y ıJ 1 \~ 
lfğl learet eder. YaJoıı e dl ~ 

,ot ı1 
Kadınlara yaşlarıo• ~' ı 

noz vakit alacığınıı ce•'e· 1 
uot ', landır. Erkeklere ~e l utt 

lar da en ziyade gönil 
de yalan söylerler. 00 1 P\ıı 

Bay Kemal Kamil, bil ,/ ~ 
bft ,, 

terken, bilmlyorulJJ, Jll1 ~I 
d. ot" ' beye mi ietlnad e ıy Jf tt~ı 

lana ıazum yok: ı.flor ._l 
Hepimiz bu nokJ•d

11 d• 1 - ~ 
ıan• ~~ 

reklz. Se•glnlo ya ; ~ 
oluyor. 1, 11, I~~ 

- Peki, hayatta yı '' 
1 zım bir ıey midir? ~,ıl ı, 

tel ıl t 
- Yalao, hıyatıP 1~t 't 

dao değildir, fakat bsıı '-t 
de söylenir.. b• ,1 ~!~ 

Azkal11n bir eoıl d• ' 

' caktım: ıeııft 

Rekı&mda ~~' ıfJ1 J 
Bay Kemal KAllll " ti! 

Eminim ki, alaeıtA1 "' 11 
1 

l terse ti 
(Bayır, kat'iyen, 8 ~o 

b b•r 
rftbe et, bir olee 11 

yıeı al) olacaktı. " ,. 
---- Jıı'.,, Bıçak Taşıyor Dl 

dcS1' (1 
Yeni milzayede bt 1~·ıe ~ 

amele Haean'da! TeP~1ııI "~ 
mao oğlu Ahmed, u'dt ~ 
Arif ve lh!!an oğl~ }., ~ 
bıçak buluomoet0~0o~ 
------ ) eO• / 

3 - (M6ttebldeP ırll~ 
kareılıkları (birlikle, b ~ti'' I 

do ıece ~ 
rok) ıekllnde ze ti~ 

4ı _ (Mutavassıt) 111 

ıılığı (aracı) olıeıktıf· 



Mez 
t\iJe Yuvası 
~ ~ .. Pe lıkeleıl aile yovaıı, 
il.it Q birinci çartamba 
""- •Çılıc.ktar. Geçen eene 

il fı lllGıterllerloden gôrdQ. 
~•kıl&de rağbet 'fe te· 

~t~n ceıaret alın yuva 
"'-. ~, 11 ert, bayıl daha mil· _,._,, . 
~h. e çok daha mftsalt 
"ta t ılınık ımetlle yu· 
~Clklardır. 

l._r-, pe aile yansı, aarf 

' ' tıcuıfuk, temfıllk ve 
~ içkilerde nefaset temin 
~ bQlunuyor. Yuva, ıı· 

k ~ltterllerlnl memnun 
~ tin hiç bir fedakarlıktan 
''lllellllttlr. Göıtepe aile 

' '- teref nrecek olan 
~ " 1tterllerln her ıuretle L,.;· ,,, k 
~bt 

8 
ılıcıklırı ınuhak-

'" ' lr defa tecrılbe ki· 

-~ı A"J '1 ı e Yuvası 
Gsteciri Kenan 

rrJ lan· 
~' l "~1 Aranı yor 

'I ~"'-:: Çukoron beı fab 
it ~' QO glbl1rında çalışmak 
.J ~ıt, kadar ftÇlye lhtf yaç 

' '-'ı'I> _ J "--• 0kuına tezgAhlarında 
bl" ~ , ~ ite •ıkıl olmalıdır. 
.. ott. •klnelertmlz eon ıls· 

0 
,J ~ ~11 için iyi bir eureue 

~ "-aı •nıeleye fazla kı· 
ı. '• te il eder. Fazlı tıfıl· 

) ~ ~ taltl görmek n kaydı 
ed ,I. ... ~ ..._,,, S35 tarihinden 

:'- 'fa111tr'de f Karaoımın 
~)e ilde lpllk~l Rıbelno 

'1-.ı 11Ulracıat edUmesl 

'"· 6 D. 

o. Doktor 

~ !ban Yunus 
,, 't 

enııtU Haıtıhkları 

lo ~ Alcıtıb11s111 

DOKTOR 

Fahri Işık 
fzmir Memleket Ha8tanesi Rontken MOtabassısı 

BERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 

ve ELEKTİRİK TEDAVİLERİ. 

Yardmi1en ve Bilhaua RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Viole 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yapılır. 

• İkinci Beyler Sokak Fınn Karşı11 No. 25 • Tele. !264!2 • 

lzmir Defterdarlığından: 
l111ılarının •ergi borçlarından ôUlrfl tahııill em•ıl yıusını gôre 

haczedilen Ahmet ağa mıballeelnde kemerahı caddesinde kAln 

eski 12 yeni 10 aayıh dftkk&odıkl 30-54 hl11e tarihi UAndan 
itibaren yirmi bir gQn mflddetle Htalığa çıkarıldığrndın pey 
ıftrmek lıtlyenlerln def terdırlık tahell&t kalemine gelmeleri. 

2 6 10 14 1266 
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1~ Esnaf ve Ahali bankası~ 
i~ Sermayesi: 1,000,000 T.L. = 

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

Alaşehir, Tire .. 

HerUlrlO Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir eenellk mndaatı % 6 
Ahı aylak 11 % 4,1·2 
Vadeııfr; heııahı carilere % 4 faiz verir. 

lzmir Liman işleri Alım Satım ko
misyonundan: 

İzmir Lfmın itleri omam mfldftrlGğılnGn glmrGk idaresi kar· 
e11ında ve mendirek tlzerlnde bulunan kömtlr depolarında bir 
numaralı depo bir sene mtıddetle kiraya nrtlmek 6ıere 5 mıyıı 
1935 gGnlemecinden itibaren onbeı gGn mGddetle açık arttır· 

mıya~ konulmaotor. 
Artllrma mıyııın yirminci pasarı.,ıl glntl nal onaltıdı birinci 

kordonda lamlr Uman leleri amom m6d6rltığ6 binaıında yapı · 
lacaktar. 

Şartnamesini her vakit komleyonomur;a mftracaatle gôrtllebilfr. 

Arttırmayı glreceklerlo yGzelll liralık teminat makbuza nya 
banka mektuba ile birlikte komiııyonumuza mGrac•at eylemelr.ri. hı.' btetaıan 11bıh nat 

~, •k .. 111 altıyı kadar 6 12 15 19 1309 
~~'-'· ledayf eder. il 

"' -~ leaıeraltı Şımlı 80· an 
lrJ .... 19 "· ~ı ~----• ödemiş Belediyesinden: 

t'i ~... et demiryol- l - 700 lira mabanımen k•ymetll 72 p•rça matbu enak. 
_1ı, ~t'1darı: 2 - 250 lira muhammen kıymetli 46 parça kırtasiye mayıeın 

fV' iM..' ondördftocü ulı gGotl uıt ondôrt buçoğı kadar açık °"'t' "9._...,. .._e, L.d ekeiltmlye barakıldığındao taliplerin o ırQn ve 111tte 

t 
~:":' •·- ue ellerf He mik· o 
·~ ,.lada belediyedeki komisyonuna ve tartname ve n4monelerl 

' yar.ılı elblıe, 
~ lerp görmek lstlyenler de kaleme mOracaat eylemeleri UAn 
" ııı.1 •tların 18 ·S· 935 o•' J '."il .. olonnr. 6 7 8 ı:~oı 

ti',. 'ı " .... , saat 15 de ka· liiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~-i:::i':;--;;::;-;;::;~:-;:::-
r 1' '•aıu * ' lzmlr 3 tıncft mlD.aka tapu J ~ e Ankırı'da idare 

lekr ·-- J)a.AD ·-- ılcll muhafızlığından: •r ekılltmeıl ya· 
J · b Birinci .zlzlye mahılleıloln "i ' ,4 Q ite girmek lıtl· Sakin temiz bnaıılle öte· tOıJÇO ııokağında bir çatı altın· 

4' ~ -._1.:8,72 llrahk ma· tenberl mleaflr kılın mGt· da 20,20 ı vergi numarala iki 

' \ ' '-JI t •ermeleri ve ka terinin her tarla lıtlrahat Mln arıaııı 1293 ıeoeılnde 
'9 ~ ~A: ettfAI •eıikıları n ihtiyaçlarını t~mln etmek hükumetten pllnne muhacir· 

..,,/ " " clıtı._. llQanll kanuni bu- eoretlle memnun bırakılma· lerlnden kôıe oımın oğlu ab· 
,-J lt •1ıt l dılr beyanname farını kendlıılne borç bilen dullahı meccanen veril mit ve 

t ;.; ~ ~·.ı.:" kile •yni gQn uat (Bergama Oteli) sGrGb mumaileyh de ltbu arH ize· 

.1 "-t.."ı ita OllQlıyon relılltlne gitmekte olan buhranı gôs rlne bir çatı ahında iki ev 

' ~let 'llldar. Bo ite ald ônt'lnde tutarak Qcretlerlal intı ederek tarihi mezlu\rdan 
~"""' b 

32
5 karuı raoka· beri uhdesinde iken 935 ıen'"'· İ ... ~, qlJd•- _ yırı derecesinde indirdiğini ., 

it 'ı 'te f ._...,_fat Ankara ılndtı nfıtlle nraeetl karııı ıelll ııııı.ı._-. •-.ı Hygılı mloterHerlne blldirlr. 
l··~dat ' •esnelerlnde beklr kızı emine ile oğulları 

"J --~~be, · Yatak Fiatleri hana •e ba~e1ın ve oımın •e 
I ""' ~ 4709 takım ve Kuroı mıhmudı kılmıı oldu~undan 
~ ~-.iti ttd lerj, ltcl•erd Baıoei tek yatakla oda :l5 bu kerre tapq kdtılgüne tescil 

r ~ ' Stt "11.Y•lı: elblee, ılyıh çift 11 11 30 ile ıenedinln verllmeııl isteDU· , ~ ~._ . .;•lı: palto. IAclverd aç 11 11 20 mekte oldatundın mezk1ir 
· ~' \L.~ Ktl ÇDbı, Jtcherd Berıamada Bergama oteli gayri menkul berinde hak ld· 

1,,,-. 6,8.,--._ ~Jılı: .. pka. mGdClrG lbrahim Hakkı diaaında bolonanlana 18 5 935 
~~as 1 edeli tarihinde mahalli mezkdrdı 

d l ··~ ita İzmir ıhk&mı ıılulye ıulh tetkikat n tıhklkall llzlmede 
~'"/ O 'l2a, hukuk mahkemt>elnden: ıd:/ ,t.:"~--Jıı 

19 
2, 4, 6, 8 bulunacak olan memurumuza _... L°""' l)S lzmir'de Halil Rlfat paea h a a "" L d' ~ ' ç. o caaıa gGnd veya otta uÇuDCu mıntıa.a tapu ' ,1... ~t 

1 
lblılı: aıeılreslne caddesinde tplikçl ıokağındı ıicll mohafııhğına mGracaaıları 

~~lıt ~~~•aGb treni kıl· 1 l 11yıh nde oturan ve ılfaııı llAn olunur. 1305 
~ _:_ IL91aı'/onl 1 •ayrl kabil bir ıkıl haetahıtına l ~ ~tleı •- ıra aeı ın " "' Rlfat pata caddf'ılnde kalaycı l' ._ ka g""terllmiotlr. mtıpıelA olduğu anlıtıl•n ölft diiUynı brımndı oturan 

h ._ llı:1na .. tt 6 40 Mustafa oğla Mehmet Cemal •dmrftk komlıyoncuıo akraba· r"'• 10 ' " h _.... ,65. Somadan hacir edilerek ihtiyar bulanın lırından Süleyman oııu İh· 
"'26 

18
•60 lıaılre Yar anaeı Emlne'nln lıte~le oğla ean'ın •111 naıp H tayla edil· 

Mehmeı Cemal'ı İamlr'de 8aW dili llb olaaar. 

llJlllllll ' Sahife - İ 111111111111 

Otohüscüler ve 
Şoförler Arasında. 

den daha foz la muvaf fakıyeı 
gösteremf'Z. iş, teşkili ta dök O· 
ldr. Bo da mtlli ıcrmayedlr. 

Boraya da vstaodaşlar para 
dökmOşlerdlr .. Belediyenin btı· 

tün müoakal4ıa kendi uhdesine 
almııına ihtimal • ermiyoruz. 
Çüok(i elbette, bugünkü eeklln 
tamamile deği ştirilmesinin, bu· 

raya me'fla eermıyeyl imha 

edeceğini dOşünftr . 

- Baotarıfı 1 inci yılzde -
ığır. meıı'ollyetli ve çQrQtGct'l· 
dar. Şoför n biletcllerln ka· 
11nçlH1 çok azdır. Bir fOfôr 

150-200 kor uf gftndellk ahr, 
bir blletcl ise 100 korof ... 

462 numaralı otobılı 11bibl 
bay ismetle konootom. Dedi ki: 

• 1 - Bf ı bogan blrllğlmlı· 

den memnonoz.. Otobilıı eahlbl 
sıfata ile belediyeden hiçbir 
dileğim yoktor. Birliğimiz, yeni 
esaslar dıhtllnde çalıtıyor ve 

muvaffak oluyor •. Şayet, bele· 
diye ıebirde nıkU vasıtalarını 

blrıHt idareye kalkıtırıı ma· 
nf fak olamH 11narım. 

- O takdirde ıılr; ne derılnlz? 

- Ne diyelim, hiç! Kıde· 

rlmlze! 
408 numaralı Konak . Stıd· 

yum otobılı ıo(öra bay HGı· 
tem'le konotuyorom; cnıb 

veriyor: 
- BlrllğlmlzdenJmemnunoz. 

Yeni bılronon çalatmı tarzı 

bize emniyet vermlttlr. Y ılnız 

beledlyemlıden b111 dilekleri· 

mlı tnr: 
1 - Meelekdaılarımızın el· 

blıe meı'eleıl .• Geçen ıene bir 
tip kabul edildi. Ooa göre el 

~blıe yıptırıldı. Geçenlerde yeni 
bir kıyafet emredtldl. Onu da 
y•ptık.. Şimdi belediye onu da 
değlıjtlrlyor ve tekrar pardesCl 
teklinde bir kıyafet istiyor . 

Bu vasiyet bizi cidden da. 
ıtındartıyor. ÇankQ kazancımız 

udır. ıık ıık kıyafet değfotlr· 

mekllğlmlze lmkAn yoktur. Bftd· 
cemlz mttsald olsaydı, bono; 
memnuniyetle tellkki ederdik. 

2 - Bizim klokslyon çal 
mamıza mAnl oldular. Biliyor· 
ıonoa ki, yağmurda, tozda bo 

kornalar bozoloyor, ıeı verml 
yorlar. A.nbılarunız bilyak, 

yollar bozuktur. Barıen mOtead· 
dit arabaların hareketletl ara 

ıında kornanın ıeıtlnl kendimi• 
bile duymıyoroz. Bu ise, kıza 
ihtimali noktHındın, çok t h· 
llkelldlr. Beledlyemb bu hu· 
ıuıta bize mdıaade edene lıa· 

bet etmlo olur. 
364 numaralı otobGı bilet 

çisi Bay Seyf iddia anlatıyor : 
-.a... Kıyafetimiz meıt'eleılni 

dıltOnmekle metgulftz. Şo sır· 

tamdaki elbiseye betboçuk Ura 
verdim. Daha çok kıııa bir za 
man oldu. Şimdi bunu da 

değlıtlrlyorlar. Halbuki gôrG· 
yoraonoz, bu elblee yenidir. 

Ynmlye 100 kurut kazınan 
bir biletçi ne yapabilir? Bele· 
dlyemlz muayyen bir luyıfet 

kabul eder ve bono ikide bir 
drğlttlrmeae çok iyi eder. ÇCln 
ki fakiriz, fakir. 

Diğer bir blletçl, bay Tıhaln 
ıö1layor: 

- Beı cocok ublblyim Hl 
lıhl.. Aldığım, gClnde bir lira .. 
Sonra, ceza meıı'eleılnde de 
merhaaıet lıtlyorurı. Meseli, 
gene bizim meıılekten bir il" 

kadııı, yahad patronomosa 
ayakta anbımıza alıyoruz. Bu 
mtııterl harici bir lotlr. Bele 
diye memurları derhal cezayı 
bHıyorlar: Eğer ntandaıları 

al mı o oJaak, oeyee.. Amman, 

ou elbise mee'eleılnl de yazın. 
Sonra, biz biletçiler birkaç 

gGndenberl 11bıhın ıaat alta· 
ıından gece 24 e kadar tam 
18 aaat çılıııyoroa. Buna da 
bir çare!.. 

Bornan (410) otobGıft fO 

fôrO ba1 Mıhanem &Gyl61or: 

- Bu elbise meı'eleaioden 

çok mOotektylz. Elbiseleri yap 

tıralı bir ay oldu. İkinci bir 
elblıe yıptır .. mıyız. Ş imdi biz· 
den tekrar pardil!ıQ feteiyor· 
lar. Buna lmkAn yoktur. Mer· 

bımet lstf yoruz. 
Gazel İzmir otobtıı tlrketl 

hl111edırlarından bay Rifat an· 
lata yor: 

- Jr;mlr'de me~od 66 oto· 
bOı lhtlyaçdan fazladır. Bir;, 
blrllğlmla etrafında toplanmıf 

bolonoyoroz. Son olarak kor· 
doo atlı trım•aylırı kalkınca 

aramızda bir (Birleşme aandığı) 

teekll ettik. Şimdi kordon ıey· 

rflaeferl bo ııandık tarafından 

idare edlllyor. Biz halkımızı, 

tam mınaslle ve istediklerinden 
Cazlı olarak tatmin etmek h · 
teriz. Fakat bu mesleğin de 
öyle zörlukları n ç•prııjık el· 
betleri vardır ki;. Şimdi biz 
halkın (Dakika) meı'eleııl üze· 
rlodekl dediklerine cevab 'fer· 
mt>ğe çılıoıyorur;. Bazan yollar· 
da ntındaı kalıyor n bekliyor. 
ÇaokO uıbalınn alabilecekleri 
yolca adedi moıyyendlr, tah· 
dld edUmlttlr. 21, 22 yo'co 
alınam11, alanıt11 ceza hazır. 

Yolcu, bllmecborlye bekliyor. 
E!!klden bir tramvay arabaeana 
60-70 klol, etra(ına earılarak 

ve tek ayak binerdi, ricamız 

tudor: 

Hiç olmazıı aabah, öğle •.s 
ıkıım, yaol halkın inlt ve çı· 

kıtında bir iki uıtllk bir mG· 
nıde •erllsln. 

Şu muhakkaktır ki bagftn 
kordona tahılı edilen arabRlar 

ihtiyaca kAC 1 değildir. E98ıen 

bu arabalardan denmlı olmak 

eartlle, ancak 17·18 zl çalıoa· 

bilir. Diğerleri nöbetle tamire 

gider. Arzettlglm gibi arkadıe· 
lar araıında yeni bir oekll ata· 

yoroz. O da kalabalık ıaatlerde 
dakika batındı bir otobCla kıl· 

dırmıktır, 

- BGtfln eehlr mftnakalAtı · 

nın belediye tarafındın idare· 

ılne ne derelnlz? 

- Ne diyeyim?. Belediye 
meclisinde bar;ı azı beyler 

kordonda 8 otobtiıle mfloaka· 
lenin temin edilebileceğini 'fe 

bu ıoretle belediye kı11eına 

yıldı 40 bin liralık varidat 

temin olanabileceğini söylemle· 
lerdi. Bono banılam almadı. 

Eğer bu kadar k&rlı bir lı 

varsa derhal belediye emrine 

15 otobfts nermeğe ve moka· 
Hle y•pmığa haıanm .. 

Kordon hattı için 8 değil, 

25 otobaa zarureti mevcod 
bulunduğu artık anlatılmıotır. 

Belediye ieteree, · Şirketim ve 

ph11m namına ııöylayorum · 14 
• arabamızı derhal eatmıya n 

ayni zamandı bedelini taksitle 
bir aenede almayı razıyım . " 

Arnl elrket bluedarlarındaa 

bay Etem sôyJtıyor: 

- Bu iti belediye kendi 

Menemen'de 
Kanlı Bir Hadise, 
Oldu 2 Yaralı Var .. 

Menemen'io Türkelli kö 

ytınde bir vak'a olmof ve iki 
ki'll ağır surette yaralaomıotar. 
Vak'anın eeb~bl bir kadındır. 

Kirli Mehmed o~lo Delil ile 
kanıı Hatice araıundı uzun 
zamıodao be .·i geçlmelzlik var· 
dı. Bir gtın arılarında geçen 

bir atışmadan eonra Halil; kı· 
rıııını e'fladen ko'fmoş ve eo· 
kağa ıtmıotar. Kadın da babası 
Büseyln'in evine gitmiştir. 

Evelkl gıln Hatice babasile 
birlikte tarlada çalışırken Halil 
çıkagelmiı ve karıeını tekrar 
eve götürmek istemiştir. Fakat 
kayın babası Oüeeylo işe ka· 

rıomıı n hona razı olmamışlır. 
Çıkan kavgada HQseylo bağcı 
deaıereııl ile damadı Halll'j 
boynundan •ğar ıoreue yara· 
lamıo, oda belindeki bro•onlk 
tabancaeını tekerek kayıobabı· 
eını eol kolu ile eağ memeıl 

QıUlnden iki yerloden yarala 
mıttar. Hoeeyln'ln de yaraıa 

•ğırdır. Vak'a h•kkında tahkl · 
katı deoam olunmaktadır. 

Yazın Geldiğini 

Haber Veriyor. 
Bahrlbaba ubU park gazino · 

ıu •çaldı . Geeelerl b t rrak elek· 
tlrlk llmbılırlle nurlu bir yas 
gecesi hıyıtanı baolamıa bula· 
nan bo ıevimll bahçemiz mı· 
yıeın birinci gllntınden itibaren 
çok yftkeek bir muzlk ile net· 
esine neo~e katacaktır . . 

S.hllpark gazinosu buaene 
İzmlr'in en kibar bir bahçesi 
olııyor. İzmlr'in maruf, emin 
adamlarından otelci bay Baerl 
lle meşhur lokantacımız hay 
Saleyman'ı ve Mehmed Erıhayı 

11btlpark gazinosunda it baoın· 
da görmek için maklyetlol ıöy· 

lemi ye baoh·hıoıua bl . deltldlr 
ll'lDnıodufr;, 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sıhhat 

Eczanesi 
Hamdi Nnzhet 

Ucor;, taze, temiz il4ç bulunur. 

11 Baodorak - Bnynk Salep· 
çl Baoı karoııımda .. 

1111111111111111111111 il 11111111 1111 il 1111111111111111 

Kitabınıza Güzel 

Bjr Cilt Yaptır

mak isterseniz 
Yeni kavaflar çarşuıı 34 numarada 

ALI RIZA 
uhdesine almıa bugftnkft oekll· Mncellithanesine uğrayınız 

, lll il il lll lll il lll lll il il lll lll lll l lll l il lll 1111111111111111111111111111111111 ti 1111111111111, 

:= Beynelmilel Paris Panayırını ~ 
~ Ziyaret Ediniz.. ~ 
§ 18 Mayıstan 3 Haziran l 935 e kadar ;; 

§ Fazla Mahlmat Almak için Fransız Ge· 2 
~ neral Konsolosluğuna veya Izmir Fran· ~ 
2 sız Ticaret Odasına M Oracaat.. 2 
§ı111111111111111111111m111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111m11~ 



.. iiiiiilhUlı.ıı 

Akşehir bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~mnır ŞlYlb@sD 
ikinci kordonda Borsa clvannda kendi blnuında 

TELEFON: !2363 ........ 
Hertürln Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Müsait şeraitle mevduat kbul edilir 

Hububat, QzOm, incir, pamuk ,zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia komueyonculuğu ıapıhr. Mallaran vOro· 
donda sahiplerine en mOsait şeraitle avans verilir. -Jzmir Muhasehei Hususiye Müdür-

lüğünden: 
Bedeli 
eabıkı 

Lira 
326 Bahrlbaba tramny cıddeel 62 No. h hane 
~50 .. " .. 62,l "' "' 
816 .. A N 62.2 " < 

323 .. " .. 62,3 .. " 
300 .. .. "' 62,4 " ... 
235 .. .. .. 62,5 ... " 

37 Ali ağa yağcılar sokağı 5 ... .. 
100 Keçeciler caddesi 95,1 .. < 

50 Eşref pat• birinci aüleymınlye mahalleal 13 No. la hıne 

60 Kartıyaka bahariye mahalleıl 33 No. lı hane 
25 Til .:ı. ilik oımın zade yokutu 7 .. eski mekteb binası 
30 8urnua akkat sol ağı 19 .. hane 
35 c .. c 24 .. .. 

200 Karııyaka kemalpaea caddeal 129 .. "' 
320 " < .. 131 " "' 
400 " .. .. 133 .. < 

180 < ceJ41 bey ıokağı 12 < ... 

200 lklçeşmellk caddeiıl 202 No. h halk farkııı 
İdarel Busuelyel ylJ4yete alt yukarıda yerleri yuılı akarat 

1,6,935 tarihinden !H,61936 tarihine kıdır bir sene mdddetle 
icara nrllmek Qzere 2,5,935 tarihinden ltlbıren 20 gOnQ mOd· 
detle mazayedeye çıkarılm1ot1r. Mazayede oartlarını görmek isti· 
yenler bergüo muhaeebel huımelye mtıdilrlyetlne ve pey ıftımek 
tsıf yenlerin de ihale gaoa olan 22,5,935 çaroamba gftnfl saat 
9 dan on bire kadar depozito makbuzlarlle beraber vlllyet encO · 
menine mQracaatler. 1300 

• 

O ıZ •• 

ve Pilrjcn Şahapın 
En Ostnn Bir l\lils· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli l\lnshil 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat SnrgOo 

Haplarım Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 
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_______ , 
• • 

Ontveraltede Döçent, 
(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Haetalara hergiln öğleden 
aonra bakar. 

fatik.141 caddeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN .U U L 
Telefon : 49250 

• 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Han. Birinci Kordon 
Tel. 24.43 

1'he Ellerman Ltnes Ltd. 
"RUNU,, vapuru olean BO· 

ounda Londra Ye AoYere'ten 
gelip tahliyede bulunacak ve 
ayol zamanda Londra n Hull 
için yük alacaktır. 

"ALLGERlAN,. vapura ma· 
yıs baılangıcında Ltverpool Ye 
Sevvansea'dan beklenmektedir. 

Deoteache Lennte Llnle 
0 ANGORO., vapuru 25 nl· 

sanda Hamburg, Bremen ve 
Anvers'ten beklenmektedir. 

Not Vurut tarihleri ve H· 

purlann isimleri Qzerlne deni· 
şlkllklerden mea'oUyet kabul 
edilmez. 

Tayyare Piyangosu --.... 

19 uncu Tertip Bi· 

Jetleri Satılıyor .. 

Büyük ikramiye 

25000lira 
Mükafat 

20000lira 
~ 

OPERATÖR 

Dr. Kamil Ahmed 
Merkez askeri haetanesl 

operatörQ 
İkinci Beyler sokağı Beyler 

hamamı kartl81 No. 41. Her 
gfln tlçten sonra haetalarıDJ 
kabul eder. 

Telefon 3686 

V.N. 
VV. F. U. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEY ANTE LlNlE 

"SAMOS,, vapuru 29 nlean· 
da bekleniyor, 2 mayısa kadar 
Anvere, Roterdam, Bamburg 
ve Bremen lcln yok alacaktır. 

"ALl.MNlA., npuru 8 ma· 
yısta bekleniyor, An•ere ve 
Hamhorg'tan yilk çıkaracaktır. 

" HERAKLEA " npuru 13 
mayısta bekleniyor, 16 mayıaa 
kadar Dükerk, Direkt, Anverı, 
Roterdam, Bamburg n Bremen 
llmaularma yük alacaktırr. 

ARMEMENT H. SCBUIDT · 
HAMBURG 

" HANSBURG ,. vapura 5 
mayııta bekleniyor. Bamburg 
ve Aonrs'ten yok çıkaracaktır. 
SERVİCE DİRECT DANUBİEN 

TUNA BATTI 
11A'fID., motöril 12 mayısta 

bekleniyor. Budapette, Bratle· 
in, Viyana için yok alacaktlr. 

0 TISZA,, vapnru S haziran· 
da bekleniyor, Budıpeote, Bra· 
tisi av ve Vf yaoı için yak 
alacaktır. 

0 DUNA,. npuru 30 hazl · 
randa bekleniyor. Budıpette, 
Bratislav n Viyana için yok 
alacaktır. 

JOBNSTON VAREN LlNES 
LTD LIVERPUL 

" QUENMORE,. vapuru 20 
may1&ta bek.leulyor, Ltverpul
dan ydk çıkaracak Ye Borgat, 
Varna, Köatence, Galaç ve 
Bralla için yok alacaktır. 
TBE EK..SPORT STEAMSBıP 

CORPORATıON 
" EKSELSIOR ,, vapuru hı· 

len limanımızda olup Nevyork 
için ytık almaktadır. 

"EKSMINSIER., vapuru 15 
mayısta bekleniyor, NeYyork 
için ytılr: alacaktır. 

N. B. - Gello tarihleri ve 
vapur tarihlerinde acentemiz 
hiçbir mes'uliyet kabul etmea. 

Teltıfon No. 2007 . 2ooq 

Tl::J R K iYE 

llRi\6T 
BAN~ASI 

Fratelli Sperco Vapur Acenıası 
BOY AL NEERLANDAIS KUMPANYASI Ull~ 

0 GANYMEDES,, npuru 6 mıyııtı gelip yoktıoG boP ~lJf 
sonra Burgas, V arnı ve K.östence Uman lan için yGk •11 r4'' 

0 BERMES., 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvere, Rotte 
Amaterdam ve Bımburg limanları için yak alacaktır ;.oftf.' 

0 GANYMEDES,, vapuru 18 mayısta gelip 23 mayııt• ,tııı 
Amsterdam, Roterdam ve Bamborg Umanları için yiik ılıC 

SVENSKA ORİENT L1N1EN cı 
"BLALAND" motöril 20 mayıııta Roterdam, Oıınbor:1'01f(f 

penhagen, Daotzfg, Gdynaa,Gôteborg, Oslo ve lsk•0 

limanlarına hareket edecektir. ., O 
bll•e' •'NORDLAND,, mot6r0 8 hazirandı Roterdam, OıDJ aıo•~ 

penhage, Dantzlg, (;dynla, Cöteburg, Oelo ve lek•O 
limanlarını hareket edecek.tir. 

SJ.:RVİCE MAR1T1M. ROUMAlN 
Garbi Akdeniz için aydı bir Muntazam Sefer &l•, 

"PELEŞ., vapuru 26 'mayısta gellb 27 mayıetı Hıyfı, 
Marsilya v,, Barselona hareket tdecektfr. ırt-' 

" ALBA JUL YA ., vapuru 20 haziranda gelip 21 b•' 
Malta. Mırsflya ve Bırselon'ı hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
umlr NeY· York arwnda aylak muntazam eefer ...ıl Ne'F 

0 RINOS,, vapuru 14 mayısta ( Doğru ) lzmlr'deD 
için yok alacaktır. rJerf 

"TAMESİS., vapura 10 haziranda lzmlr'den (Değro) 
için ydk alacık.tar. ,eıl 

Hamlo: İllnlardakl hareket tırlblerlndekt değlılkllklerdeO ' 
mes'uliyet kabul etmeı. ~~ 

Fula tafalltt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tıhlf1e, 
binası arkasında Frıtelll Sperco ıcentalığını mtıracaat ()(IS 
rica olunur. Telefon; 2004 · 2 

,ııııııııııııııııııııııııw Doktor · 'WllllllllHlllllllillU~ 
= A. Kemal Ton~y = Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın haetahkı.t 
= birinci sınıf mOtahassısı ,.f 
~ Basmahane iıtaeyonn kartıeındaki dibek ıokak baaıod• 3'!....MI = h ev ve muayenehanesinde sabah saat 9 dan aktım aut 9 ti' = haetalannı kabul eder. ·Ul fi 
§ MO.racaat eden hastalara yapılman lbımgelen ıair ubb ,.f 
- mikroıkopik muayeneleri ile veremli bastalll'a yapılma11na ee;.~ 

~ııii ;.;:;,~~tonkiııliıiHiıılıilüiiıi/ıııÜiiiilıiÜiıiÜÜiÔıiUiııİiıÜiılııı~e 
lzmir Milli Emlak Modnrloğüll " 
ÜçOocQ karıtaı: Salhane mahalleel halil ri(ıt cıddcılO~ 
ada 15 parsel numaralı arsadan mClfres. 
Parıel Metre Kıymeti 

L. ::K. 
16 S4S 171 50 
17 342 171 00 
18 309 154 50 J 
19 875 437 50 .,..,-
20 370 222 OO;t9 eyldl IOkagındl te ' 
21 399 236 00 c .. 

22 34( 206 40 " .. ı 

23 320 192 00 .. < ,i 
Reıadlye mıhalJesloln eczecı panayot namı diğer erik fef' l 
dlU ıokaklırı arsında olup tırlk soteııodan 38,40 nu111ırt 
arıı ' parçayı takllm edilmlotlr. Bunlardan. 
Parıel - Metre Kıymeti 

L. K. 
1 175 87 
2 174,56 87 

50 
28 

3 129,62 65 00 

4 133,87 67 00 r•lı l 
"ÔçOocfl karatat hılil rlfat caddeılnde 391 kapı uoııı• 

Metre Kıymeti 

L . K. 
30,25 15 00 l· 

K.arıtat?mahallesl terakki sokağındı 26 eıkl 24ı ıajlı ,rt' J 
metre 90 Ura 40 kuruı. 

0 
•" 

Karaıao orhanlye sokağında 27 kapı namara'ı yıkık flrl I 
150 metre 37 lira 50 koruı. 

k ef K.aratao mahallesi ıelAmeı sokağındı 3 numarala yanı J 
84 metre"'25 lira. ...l 

rııl• 7~ 
Karatıı mahıllesl asansör sokağında 19.1 kapı nulD• ıJ 
ev arsası 121 m"tre elli santim 30 lira. tıl'-' 

fıoe t'~ Reoadlye mahallesi ıellmet sokağında tatar lsmıllln e aeılı9 
kiişeılndekl 20 eakl numaralı areı 233 metre elli altı ,J 
116 lira 78 kuruo. 

0 
.r" 

Reoadlye Gçkuyolardı O.ç namarah eY yanında yıkık fır• f 
55 metre 4t desimetre 15 Ura. 41 ~ 
Karıtaı 9 eyldl sokağındı bUA numaralı olop 662 ıd• 11 ~ f 
&elde yazılı ıraı ikiye taksim edllmiıtlr. 4 7 .1 nolD•::e 60) 
192 metre elli desimetre, 47·2 numaralı parça 207 aıe 0,-

slmetre, 47.1 numaralı parça 115 Ura 50 kurut, 47.2 ° /ı 
parça 207 lira elll kurut. 6'~f 

Yukarıda yazıh arsaların .bedelleri peıln · para Ue le ,dJ1 1ıı 
ftaere 16,5,935 tarih pertembe gClnCl saat 14 te lb• 

1111 
fi 

Ozere mQr.:ayedeye konulmuetur. Tallpler!n o ıaatte M 1ı11 
MüdilrlO~üoe mOıncaatlerl. Jt'I 
lzmir Milli Emlak MndorlttğOll ~(, 

oıce ;ti, 
o. 200 lira muhammen kıymetli blrlncl:kordonda evf ,ıı l 
ti mendlfer kumpanyasının emtia dairesi olan 127 noıD•',; f 
nın bir senelik icarını haddi IAyıklle tıllp zuhur etı:011

1ı,6ı ·o 'f lon gCln mClddetle temdldlne karar nrllmlıtlr. Talipler• ~I 
p11ar gGnG ıaat 12 de Milli EmlAk mCldClrlCltClD• aaO 

1
,, 


