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roax yeal kalilaenla 1Ut-.1 nn Saat 15 te op amyor.. -C.mar ....... -ımlıdr- Sil Rahmetli Akbaba Hıfzı'nın Savur 

lere gire lamir •ll&yedle bl· 
da •omta .tlA1etlenle, ..... 

a.nla, klylerde " • ..,.,. 
9 ... ,. ....... .. .... rbk· 
lar ,. ..... il'. 

Tırk aı-. bagb eeaUk 
yap.rkea, yarda kartana bl· 
yık demm pudmbe .. oeaa • 
&ayak &.tbmu '° ... •ı· • 
hbiım bir kes daha .eaaa 
lılttircc •ktlr. 18 mllyoa Tlrk, ' 
çellk bir kale gibi AtatM-1 
•rmıııır. Oa., •ta oldala 
gibi bagla de lauıyor. Çla· 
ka Ea eı,...-... • .ayledl 
iM yapmı" yapmak llle4lk· 
lerlal batanmfbr. C.•aılJet 

-Soaa 21MI Jlmıl&-

1lerde Şenlik Yapılattak Kükiirt 
General Kizım Bu- Ve Göztaşı .. 
Köylere Gidiyo .. ~on To;kofiste 

ltftyetin 50 k6ytınde An aç ve 'roplaab Oldu" 
MI .. A.._....., ... .a~JNlt:llA 

bnaht ............ 
Atattlrk pardllne llelkıa .e 
klyltldll ........ Wyek llCf' 
al o ... Mr ..... cm ..... h· 
ı.aı.. ıı..., Geaenl; per· 

...... .... •ktMD &o.lal 
k6Ja.a kaa..klır. a. 1eya
hatlerl8de b1ta,. llabk ltled 
direktld .. ,. ,_. Y•dd.i 
•e Uk tedrl.I mlletdtlerlade• 
hay Vahid arlı:acl8fllk tM!eeek· 
lertllr. 

Cuma glal •bam 1850 ra· 
lı:ımınct. olaa Ça•dar yayla11 
dm.tae gldea •e yeni açalaa 
yola gldllecek, açılma .,,nlllf 
yapılacaktır. ÇHdar yayluı; 

lamir'la dıl tp0rlan itin ea 
aygaa bir ko.,dlr. Gelecek yıl 
kayak ıkorlan lçla Ltanbal, 

- Sona 5 lael ylsd• -

• 

Vali maaTiai Bay !edaı Erim 

Klklrt mftl'ele1I hakkıncla 

Okoaoml Babalıltad• .. uı. 
le gelen bir telgfafta mayaa 
•yında lsmlr'e '1 ,000 torba 
klklrt geleceli blldlrllmltdr. 

- Sona ö inci ye.de -

Matbuat U. Modorloğo Gazett 
Okuyucularından 4 Şey Soruyor: 

Okuduğunuz Gazeteyi 
Nasıl Buluyorsunuz? 
Ankara, 6 (A.A) - Ma71· 

na 25 iade Ankara'da topla· 
naeak olu matbuat kongre· 
•• T6rk okayacalanaıa da 
dlflacelerladea lltlfade et· 
mek lltenlldllfndea memleke· 
ti• mabıeftf yerlerladekt p 
Rte obyacalan• llatbaat 
Umum medllllllace 111111al· 
ler eonl .. ktadar. 

1 - Okadapa• pul•· 
........... "lçl ... kl ., • . ... , ............ .., 
...._,...,..w'neh~ro-, ............. 

- 2 - Oktldat-an gwte .. 
ae glM eeyler balmak lltenl· 
... , Ve ae gibi eeylerla IMa· 
laamamanaı lltenlalaP 

3 - a.t1111d•P.• ymle 
lıtedlltal• gaseıeyl kolaylakla 
baa.blllyor ........ ., 

' - Gueee okamıyanlaraa 
ae lçla okamadaka.rı hakkın · 

da dltlaceala nedlrP 
Matbuat U. MI. ba 1Dalle· 

rln CHalHnı 20 ma,... kadar 
Aabra'da U. Matbut Ma. ae 
blWlrmelerlal laf• Tlık ok•· ,.. ........... 

.....,. .......... 8. 1.amon 

...... BJ Roblee. .. tl.-ı M· 
ima 8. .... Pblae; ..... 

--.a.,. ......... ·-
llalka, Qlltcl ,........... .... ...................... 
__. emektedir. 

doğu Katmerli Bir Yalan! •• 
Sonlapm ıaaller ,...audtr. 
1 - Beyana ~ korUailn• deldb, Z- EDtok ...... 

g\Dis dU.ib, 3-- Saadet h•kkmdaki f8'•khm, 4 - Ea ,.... .,.. 
luı 16yliyen ladın mıdut erkek midir, S - YalaD ıa... mduf 

Bir cama geaaaa &gle •ak· 
tlatle, K.•rtıyab ..._daaele
dildea blrhMleyls. •• blıifte 

baaede, her cam9, birçok vb· 
Jaa.r •)'Nder, dbalerlm. 

Bir ..... ll•ri akıllı ••· 
JIHftl' tipleri, ........... lerl 
kanr, kainatı tetkike blklt11-
lar. ...... • ......... ,. Mrt· 
lan, Stoklaolm •19blltl, ta " 
,,. beledlye .......... ,. ..... 
alade bile._ kam Mnnlle 

• ..... ı-ıfltr .... ••ıi••· 
,. ...... a ............. ... 
1er .. tlpieleııe ltHe ... .. 

mluede Hrdır. Geae •uıı.. 
..tar, eınlms INt; oa .... 
alal', glallklerlal ,...._ .... 
bil' tnt,e llJlerler.. 8lllM 
apltGI bleellala .. 1 ..... 

ars'da Zelzele} ___ ___ 
·ncan'da 4 

De Kısmen ıkıldı. Dostlanmız 
Bokftmetimizi Taziye Ediyor. 

~.., ....... 
.,............ Bit •• ..,. .... ..................... .. 

8a blantı••ı ..... ..... 
,... Wr . blafthaı& .. life ,.. 

A•kua., 6 (A.A.) - le; itleri 

Büanlıll•• ı~•- IOll ....... 

gire Enlaeaa'aıa Kılı U.... ile 
ona balb yerleNe i ..,..aa 
...... ,....-.: o ... ,... b .... . 
laklı aorta yer deprea ..... ad• 
4 ey tamamen 155 •• de bt· 
... Jlk-tl ...... 

itan. 8 (A.A) - Dlpe _. 
hlyeelade •• Qetralatle llrlb 
gitmekte ola ...__.. dla 
geee ıab.laa kutı JH•tla••t 
•e •ı• 5~0 .tea •at zt y• 
kadar yeal blr.depreame olma· 
mıflar. Ba dayam ltan'da in· 
•anQla 1tstaı.••lfbr. lara a.ı. 
ka .. peeyl nbatçe eYleıiDM 
geçlnblleceklerdlr. 

Oııe Gaerl yapa 7ap.ar 
11kıatab m•aJI delftılrmlttlr. 

Felaket 1erladekl •ilik kol· 
lan geceli gladlall cabtmık· 

tadar. Yarddaılarımıa prekea 
yardımlar y.pılmakıMır. 

lla.,.a batkaab19adakl yar
dım kola bagla Borl•l8 git· 
mittir. 3 ' geaeel d•premiaclea 
tim (Ktmllen) yıluldıl1 bildi· 
rllea bet k6ydea içinde çokç., 
lklılade bira& uran n~. 

Aabra 6 (A.A) - ~· 
ki deprenme mıa ... betlle Ya· 
goela.y• betMbaı B. YeYdt 
ile S.tg.r mıt.ka•ı B. T0tef· 
den B••ka• Lmet laıaıae 
gelen b8f •ilama telyaularlle 
Yerilen bq.lakla.ı aptadadaı. 

Ek1elam !.met la6nl 
Batbakan 

Karı depreminde ba kadar 
ullmane uylata marn• kalan 
dOlt Tlrk alaaa lçla htlı:Ome· 

dm namaaa .. k•dl namıma 
ea clerla eempadlerlml11 kalMa· .......................... 

y ..... 

Dlelaal 8. Ymlt ...... 
•Ebelamlmma •• lalktaed 

knUyenla ,...mı• lfllnlde· 
rladea pe• mite .... olank 
mlaaettarblı•• •e aemarlyet 
hlktmetlala hey.,..11 tepk· 
ktlrlerlala tabeea bHll•I H 

- SOau S'- llCtl ytllde -

laa 16fllye7I-. ... M •ı ı 1 

ldda.t•lerllldtal& ı-. ... 
sekan .... a, •eee......_ 
Bngla Mkbm: 

Blslm anbt ...,. + 11eJ 
S.dak'le çiftti -. N ..... 
urlara yap.-tlar, haWn lawli 
oyaayora.~. 

- Denmı er ..,. yli6 -

lzmir'de. Otobtls leleri 

Dr. Bay Berrak, Döşü 
lerini izah Edi 

Otobnslerio Belediye Tarafından:...,.. 
resi Imkinsızdır, Zararlıdır, Diyor, -t.mır otobll itleri etn6nda l - lmdya lflve ....... 
dla de o&obll lahlblerladea lana belediyece lfledlm-.1 

Dr. Ba7 Berrak 

.. (Kara, ..... Jlrlk llOllr-

ler ltlJllll) ... -.. Dr. •1 
Bernk'4& ......... Sorcl·· 
-••I'•• .......... ..... 

- İtl•tme Ukkam ilk •twl 
alaa 1ataabal beledlyeahllr. a. 
ledlre, blrfok tetkikat• -.. 
lıletmeala •••cad .. w-ı. 
yapalmaam ma•afak .. ,..,, ... 
Nitekim' ........... k • 
rede idare ........... ...... 
bal'da o gllulea ltllmaa ...
cud araWar wı ........ 
yeni anMlar geddlmemebı• 

Reual ltletmede mlllı' Il ı 
ile, mlfe~rlle, U.tt.u.tlla 
mtlb.J• memarlarlle H -.. 

ille ba iti g6rmell ......... 
llallNakl yirik motllrlanle ...... 
mwn6k....k ._ ........ 
Ankara ba ....... ltlal talllllra 
getmebMUr. • .. q Yeald ol• 
.. ,.. Aabra'maada ....... _._,_,...._ 
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Satışı ve Yolu Içio 
- Battarafı 1 inci yhde -
Halk Partlıl onun lıerldlr. 

TClrk'e Tark'IClğClnCl bildiren, 
Ttlrk'tl acuna ıanllan n btl 
Ula bir dlayanın 11yg111nı 

berine toplayın Atattlrk'tar, 
onun partlıldlr •e ba partinin 

lonolmotıur. Parti genel ku· 
rultayınıo toplanııı bGtGn Tllr· 
klyc'de btıytık teHhGrata n· 
ılle tetlll edecf'ktlr. 

Mekteplerde 

Bay Şnkrft Kaya, lzmir'den Sonra lsparta,ya Gidecek. Yeni Hazırlıklar •• ,,.,. 
. , Şıııl ıuyuaaa lsmlr •' .a.ı 

Ankara, 7 (Hoıoet) - lçltl"rl Bakanı Bay Şilkrd Kıyı, Mıllı ta çıkan tırlkat hAdlıeıl mQna· . 6 _.L• r 
lar kooperatıf t taH ..-- ... 

Cumurlyeı Balk Partlıl dör· 
dtıoctı bClyftk kuroltayınJD top· 
lınm111 mGnaıebcdle yana 
ilk n ortamekltplerle liseler 
v~ mualllm mektepleri, 11n'ıt 
•e ticaret mektep~erlnde ıo 

ıuretle faıllyeue bulonola· 
caktır : 

ıebetlle lsmlt'e hareket etmlıtlr. 1 L lf Lgflll .... 
1 

_ uh mH• aooperat • ....JI 
Bay ŞClkrCl Kaya, ızmlr'den ıonra hparta'ya ~ldecektlr. d L --ırtl.., htlk6metldlr. 

BagGntl anlamak için ya· 
nnı bilmek lizımdır. 17 yıl 
Gace ne halde olduğumuzu dG· 
ıtnllnek bugClnQn bClyClkUl~tı· 
Dil dıha iyi mnlıns. Tark 
alma nereden nereye geldiği 

dClnkQ toplant11ın a aNP J-' 

Say lavlar, idare Meclislerin· ~:!~~:~!;::~~~~~ 
d • Ol ki dar fOHDID plAnları la~ 

al n nereye gittiğini pek iyi 1 - DtlıQn mektepler do· 

e uye amıyaca ar.. laomaktıdır. Bu yıl oata
1 
....... 

naklarında dut yerleri 1~ 
-----------• rılacaktır, Kir evlerlle bl~ 

C. Halk Partisi Büyük Kurultayında ~~:m~.!::.:~,.!~''"b ,.. 
•• b• I l Adliye Vezoesin· 

biliyor. Ve blldlgl içindir ki, natılacaktır. 

aıraada r.-aını bile ıne ıne 2 - BltQn mekteplerde 
•erecel' Comorlyete, Cumurl· 11bableyla birinci d""• C. H. 
yeti yıntan Atıt6rk partlılne Partlılnln tarlhçeıl, programı, 

b6Ula •1rh&Ue Hrılmııtır. çahımaıı, meydana getirdiği 

Yarın lsmlr'dekl btltCln Par· itler •e lnkı!Ab harf'kctlerl 
konuşulacak Mu ım ş er.. de Pul Bulunoııyo* 

Harç pulları 1at1laD :...,. 
nsaeıtnde ekeerlya pal lr 

d te.,ekklllerl merkezleri, hakkında verilecek koaferanea Ankan, 7 (Boıoıi) - C. B. Partlılnin btly6k kurultayında konutolıcak itler aruındı, uyln· 
L-f ı L 8 L ı laraa idare mecliılerinde tl•e olmamaları ve devleti allkadar eden itlerde tfc11ete glrlımemelerl 

ıpor kaltlplerl n gençlik te· taue ı o uaıcaatır. o .onıe · J 
L LJ 1 fl iti de nrdır. Bondıo batkı. huıuıl mle11eeelerde mecburi ıpor tetkilltı yaptmlmuı meı'eleıl de 

tekklllerl, maeeeeıeler bıyrak· ranı me.tea er a •e ııaı arın 
1 l rl dlLL 1 L konutolaca6ı ..ıhı ıayln ıeçlmlnde birinci ıeçlmln ıerbeıt bırakalma11 ve ikinci eeçmealer lçlo 

lanmııla doaatılıcak, gece de ıev ye e •••te • JDaca., e &• 

elektlrikle ıtıklaadmlacaktır. batın mekteplerde birinci partice nımsed gôıterilmeıl iti de tedkik olunıcıktar. 
Her 1emtte, ber mahallede denlere glr~cek moalllmler ---------•• 1 • ' ' t t ' ' • • 
gllalerdenberl h11ırhklar ,.. tarafından her 11nıfta ayrı Yeni Maliye Teşkilatı Papa 
palmaktadır. Halkan toplu ba· ıyn nrllecektlr. 

landugo yerlerde, halk hatlb 3 - El•erltll ealonlara olın "L" . h d M Memurları 
ıerı tarafından, baycık denım ort• tahıu maeueeelerınde bu ayı a a • · Almanya 

partlmlsln aaul doiduga ın koaferanı, birinci dere aruan A 1 . N o· ? 
lablacak H ba yurda yaptığı da btltQD tılebenla genel le nın Maaşları rtırılıyo r. ç• •• ntanbule, 7 •(Bıayıooıl)r_. Papa, 
bllylk itler alana konacaktır. •lyeel dikkate alınarak mek· 

Yana parti mtlHteaelerl ile tep mGd6rll nyı ~l aygon gô· Ankara, 7 (Baıoıt) - Yeni Maliye tetkilltı hin Mıllye Ba· İtılya'yı ılyaret eden Alman 
teıkllat binaları baynklarla, rf'ce&l bir moılllm tanfından kanhAıaca tınslm olanın liylbı; bugGa Kamutıya nrlldl. Yeni heyetini kabul etmlt n ıo eöı 
gece elektirlk amıallerlle do· lıCltCln talebe topla olarak ta ıeıldlltta tlç genel dlrektGrlGk lhdu edilmekte n defterdarlar lerl ıGylemlttlr: 
nalal8C8ktır. Parti ocak •e na· .erilebilir. Konferanıta mektep lbka edilmekıedlr. - Harlıtlyanlıktan aynlın 
blyelerlade fırkalılar e&lence· mualllmlerl bulunacaklardır. Mali kontrGl itlerine ehemmiyet nrllmekte n maliye memur· Almanyı'yı, barbarlhAa ıOrlk· 
ler tertlb edecek, gece ~Cladlı 4 - Verilecek koaferaaaaa larıaın maaılırı arbrılmıktadır. ibdaı olunan genel dlrektGrlClk· lenlyor gGrtl} orom. 

ıeubllrat yıpaaklardır. D111 h11ırlaamuı için AtatGrk'Ga lerden biri baslne dlrekıGrllğCldlr. Çin Sefiri 
ocak •e aıhiye karullan or· 1927 de Cnmarlye Balk Par· 

keatralar temin etmittlr. Mil .... ikinci amamlkoagreılnde Ray Receb Peker bugün Ankara'ya Geldi 
11 oyaalar oynanacak, gece eöyledlklerl bayık natuk, 
gruplar halinde fener alaylan OçClncll kongre uptıadakl DD· Ankan, 7 (Hoıuıl) - Yeni 

ıertlp olaaıcaktır. Atıtark'6a tok •e beyınaamc, parti prog· hı· r So" y le'1 So" yıı·yecek. Çfn eeflrl bugtla buraya geldi. 
ramı, parti programının lubı '.~ U k D • 1 

.... 15 te parti genel koral· --a ag a-
hıkkında Parti genel kiılbl V 

t•yıaıa ~btı mtlnaeebedle Ankara, 7 (Boıa•l) - C. B. Partlıl genel kitlbl Bay Receb 
l..lltahya •ylavı Bıy Receb K Y "' d .erecekleri eôylnl radyo aca· Peker, -rın (Bagtln) nclyoda kurultay hakkında bir eöyln rına ar ag 1. 
Peker'Ja nrdlklerl konferan· ~ -

• dinletecektir. Şcbrlmlsde aın bualmıı nCllhuı, Clmho· ıGyllyecektlr. Utak, 6 (A.A) _ Mand ile 
ndyoea bulananlar ıôylevl rlyetla 10 onca yıld6nftmtl --------• } d Elma dallarına kar H onlara 
dinlemek için hllırlaamıtl•r· dolayıılle Camorlyet Bılk Par Bursa' da Da Altı Kişi Yaka an ı yagmar n dolu Y•Rdı. İki gln 

dır. Btltln hılkın dlnlemeılnl tlılace çıkarılmıt olan rehber, 1.tanbul 7 {Buıaef) _ Bar11da Mlllı mClrıecllerlle allkadar çok ıoguk oldu, bail•n n 

temin için ra4yoea olaalann 10 onca yıl için yapılan bat· olduktan anlatılan 6 kiti tnklf edllmlt n ifadeleri ıbnmıtt·r. mey .. ağaçl1rını yaktı. Da yıl 
ndyolannı balkonlara n açık La netrlyat •e ıı- eon R G•d k U Ltd • • 1 L 

pençerelerl Galerine koymılın ;. •• mıhını ~ la;; clld .::.~ ökonomi Bakanı usyaya ı eçe .... "'il u~um as o aca.tar. 

lçla kendilerinden ricada ba· e1aı ıatolacakıır. Ank1ra 7 (Bmaıl) - ôkonoml bakanı bay Celil Bayar, Mugla da ~la· 
··--------------------·Mı tetklkatta boloamık ısere Baslranda Roıyaya «tdecektlr. den işleri Nasıl? 

mamakıa n it ubtblerl•1:; 
led bir gln ıonray• k•1~ 
dadır. Yapdı&ımı• ıabkl " 
öğrendik ki Maliye; Adli~ 
nesine ıınde yas ylraal ..,,,. 
fazla pul nrmtyoraaa• t/I 
gibi adliye itleri çok o:,,, 
oehlrde glnde yb ytrad tlİ!,. 
fasla pal •rfedllecegl•~ 
olmadagı birçok it •bi rJ 
ltlerlDID bir gCln IOD,.,. ' 
muı ile llbiulr. Ba h~....I' 
Camarlyet aallddelaaaaaalllF"" 
dikkat DIHflDI celbed•r;.. 

Kırkağaç MOf ~ 
Kırkagaç mtlhl.l lk,..,, 

samanında yabancı ıo~ 
ıtlrQlen 'H bllibare blı._..aa " 
•aparlle tayfa kıyafe....-~ 
tanına kaçaa bay Rlfal -f 
Kırbl•ç mlf dligtae 
edil mittir. 

Gnz Hekimi Doktol 

Bay Mitad Oral " 
G6s hekimi dokt•:; 

Mltad Oral Aakan'y• ~ fi 
Oa bet gCln kadar ka 
IODH lsmlr'e dGnecekdf· ~ 

Belediye EncO~ 
Belediye daimi 

din toplanmııtır. 

ödemiş'te 
Fransız • Sovyet Paktı 

Antep'de 

Atatflrk Hey kelile 
Asfalt Yol Yapılacak. 

AtatOrk 

Avusturya Cumur· 
reisine, Ulusal Bay· 
raınlarıoı Kutladı .. 

Mutia, 6 (A.A) - Mart ayı Yol AmeleıdndeO 

Italya ve Lehistan Gaze
teleri Ne Yazıyorlar? 

Roma '1 (A. A) - Franııs · 
lala So.yetler araıında yıpılan 
andlaımalar hakkındaki yazıla · 

nada; Glor11ale D'Jtılla gHeted 
Aft11puun ıllih yarıtının tek· 
nr batlamuı n bası tehlikeli 
temıyGllerln bıtg6etermeıl y6· 
dnden içine girmek tlsere bu· 
laadaıa ıimdild karanlık da· 
ramda ta •eya ba dnlet ara· 
nadaki mllaa1ebetlerio ıydın· 
lqma11aa Gnemek lbım gele. 
ceafal yama il tadır. 

fna~a'lula Soryetler •n11n· 
da yıpalan udlatma yalnız 

dola A•rapaiında degll ayni 
umuda A •rapıaın dl&er ta· 
rallarlnda da dikkate de~er 

teairlerl olacak olan belgelerden 
biridir. 

lıalyıa paeteel bandın bat· 
b iki memleket anıındakl 

••••omanın anıalaul kara· 
••• oe~lnıi içinde aygotla . 
aaca .. aı lli•e ediyor. Dandan 
betb ba andl .. ma kapalı bir 
blok deilWlr. a. blok, Alman· 
71dl.W.Uo1-.k ......... 

blıtln memleketlere açıktır. 

V arton 6 ( A. A) - Franııs 
Sovyeı paktı için yasdaklan 
yasılardı L4'hlıtın g11cıelcrl bu 
pakt kart11ında Leblıtıa dara· 
marııan o iki oloea paktı g6e· 
terilecek ılyaul realtıtlere n 
ileride hareketlerinin mtllhem 
olacagı gayelere bagh bolundu· 
guaa 16ylemektedlrler. Gısete· 
lerln yuı11aa göre Franus n 

So.yet Raıya ıraııadıkl do· 
ram •e yapılın paktın anahıa 

rı co&rafya anlamından Lehiı· 
tanın elindedir. 

Yunan'lı Em
lakinin Devri ... 

Zlnaı buka11 tarafından 

idare edilmekte olan gayri mil· 
badtllere ald Yanaalı emlikl 
gelen emir tlserlae bankadan 
Def terdarlıga deuedllmeğe bet· 
lanmıttır, dnlr maameletl ay 
90aanda bltmlt olacaktır. Ya· 
aaah emliklnln •••ılın ban· 
du aoan Def terdarbqm ,.. ........ 

Anteb, 6 (A.A) ··· Kortolat 
ea98tıadald gGoey cenkletme 

terini filme almak lçla ıQ film 
kara yakanda oehrlmlae gele· 

cektlr. Bu kar ııraslle, Adanı 
Maraı, Aateb, Urfa'da birer 
baha çahpcaktır. 

Antep ••atını almak l~ln 

e1kt alaılar kılığında cenkcller 
hasırlınmaktadar. 

Anteb, 6 (A.A) - Şehir ka· 
rala tarbayhgının 935 yıh bCld· 

ceslnl 150,000 lira olarak 
onaylamıttır. Şehir korolu 

Qyelerl dagılmııhr. bu paradan 
58,570 llrau tehrlD bayındır· 

Jıgına •e ılılenmeslne, 82,380 
Ura11 onarım •e ıemisllk itle· 

rlne 19,850 lıraaı 1aglık it 
lerlne ayralmıı, harcamıda 

Relsicomar Atatlrk heykelinin 
yıpılmuı, AtatOrk balnrının 

aefıltlanm111, tehldler andının 
tamamlanmuı 'H clmhorlyet 

parkının meydanı dllseldlmed 
gibi maddeler •ardır. 

Şarbaylıkc;a yaptırılan bas 

fabrlba Ye IOAak ban fabrt 
kal8n ...... , ....... ....,. 

içinde ilimizin maden yerlerin· 
de 6267 ton krom, 3000 ton 
manganez, 1250 ton sımpara 

madeni çıkarılmıttır. 

Ankara, 6 (A.A) - A•o•· lngiliz 

tarya ulusal bayramı mGnHe· Gazetecı· .:aı· •• 
betile Relılcomar Atatlrk ile 0 

A•a•tarya Cumorrelıl bay Mlk· 
IH aruında teati olanan tel 
yuılan ıııgıdadar. 

Son Ekeelını bay Mlkl11 
A .uıturya Relıicomaru 

A•aıturya alaıal beyramı 

mlaaaebetlle en h1raretll teb 
rlklerlml n ıahet eaıdetlerlolzle 

doıt Avaıtorya olaıanua refaha 
için olıo aamlmi ıcmeanllerlml 
ekeelaaılımaa arsederlm. 

Kımtl AtatGrk 
Son Ekeelanı 

AtatDrk 
Relslcomor 

NHik tebrlklerlnden dolayı 

ek1elaaslarına hararetle teeek· 
kGrk n ı•hal uıdetlerlle Tir· 
klye'ola refahı için olan harı

retll temennilerimi arzederim. 

Deprenmede 

18 Kişi öldo .. 
Tokyo, 6 (A.A) - Formo· 

eede Slnıuka elinde bir d~preD· 
me (Zelat'le) olmaı •e 18 kiti 
llmlldr. 

Mis LilQ Linke Dnn 
Konya'ya Hareket Etti 

Bet glndenbert oerlmlsde 
ıetklkıt yapan »Nenı Cbro· 
nlcle" gueted muhabiri Mil 
Lllo Linke bu •hıh Afyon 
ıarlklle Koayı'ya mGtneccl· 
hen hareket etmlttlr. İngllls 
gazetecisi bıyan, Konya'dan 
Adana, Mardin, Elhls, Kay· 
eerl, Sı•H yolole Aakara'ya 
gidecek, Karadenia uhill, Zon· 
goldık n Bnna'yı geserek 
lıtanbol'a udet edecektir. 

Do eeyahıt altı hafta kadar 
ıGreceıktlr. Mlı Linke birçok 
g11eıelerde TClrklye hakkında 

makaleler yazdıktan batk• 
TClrklye hakkında da bir kitab 
neıredecektir. 

Gısetecl bayaaa Tllrklye 
ıeyıbatlnde Aaadola Ajıa11 

omam mQdlrtl bay Manffak 
MenemencloAla 'noa kısı blyaa 
Nermin Mene1Deaclotla refa· 
bl ea.ekaetllr • 

Oç Kişi Dina· 
mitle Yaralandılat•.; 

Ôdemlt kua11nd• r .. s, 
makta olan DabbaJ • ı1',. 

pınar kôy yolanda çaı..- JJ 
lelerden EreAU'U ygt11f ~ 
35 yatlarında Reeeb 98.-.'. 
darla 27 yqıa~ • ..Jtl ıf 
oAla Mdımed ile ~ 
yatlarında Murad o&I• ~ 
bir •lnjda kayalıkları ~ 
lamıya çahoırkea ~ · 
dlaamluea yaralanlOlt~ 
Receb •e Mebmed'I• flit' 
a~ır, Ahmed'ln de bıfl 

M AY tS 
11-------~ 1951 

1935 8 ~ 
sı 

E•kat Eunl 
Glneı 9,4• 

ôgle s.oı 

lkbıdl 8,5, 

Aktam 12, 
y ... l,sı ,_. '1,'6 
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z ars'ta ( G~ü ırı Ü n ş a ır d lUI y ·uı k D a ır o )1 DOşOndClklerim ••• 
elze~.~~er.. ödemiş'de Bir Cinayet. 

d.... n.,l 1 inci uhtrede -
Oat f l ı. agos av h6kGmetlne lb 
t•na rica ederim. 

8 
f smel İolSoil 

••bıkan İemet lnönft 

Aubra 
d FelAketll Kın depreminin 

1 oat uluııtı zalJmane bir ııoret · 
b~ 1''Ud ettlgl ya111 b6U1n kıl · 
11 

lblc lotfrak eder ekselınsları · 
• bı 

t d rırctll aempatllerlml ar · 
t trf rıı. 

8· 1'otef 
Andre Tooef 

l Baebakan 
tııı b d le} u,ur okları dostane 
grırt d 

"ııııııı •n olayı ekaelanslırına 

-Bir Kız, Kendisini Kirletmek Istiyen 
Genci bıçakla öldürdü. 

Ôdemlo'ln İ~dell klSyiioden Kıpakh oğullarındın Mehmed oğlu oodokuz yıoıoda Kadir; Kara 

Mehmed oğollarıodao onbet yae10d ı Mehmed oğla SOleyman il K.ocadonla oğullarından Yusuf 
oğlu 15 yae1Dda Hftaeyln; ayni köyden Buldanlı oğullarından Mehmed kızı 17 yao1Dda Aslye'yl 
zorla kaçırmıılar ve g6tftrdtlklerl bir mağarada bunlardan HQeeyln Aslye'nln kızlJğını klrletmlye 

yeltenmletlr. Bo vaziyet karııeanda Asiye Qzerlnde bulundurduğu bıçıklı Büaeyln'I birkaç yerin· 

den yarılıyarak lSldOrmOotGr. Bunun üzerine diğerleri kıçmıel11dır. Jandarmalar hepsini yaka· 

hyarak Adllyc,ye vermltlerdlr. 
~~~~~~~~~~~-ı .. ~~~~-~~~~~~ 

'B-a-ğ-cı-! ----, Bozdağ Güzel 

Köy Muhtar
ları Tayyaresi _ ................... ._ __ 
lzmir Muhtarları da 
iştirak Ediyorlar .. 

Köy mohtarl1rı namına 

ahnıb orduya hediye edilecek 

tayyareye İzmir köy mohtar 

ları da yardımda bulunmayı 

kararlaetırmıelardır. Bunun 

lçlo ilcretlerlnden milnaıılb 

mlkdarını tayyare cemiyeti 

emrine bırakarak klSy muh· 
tarları tayyareelne gftclerl nla 

betinde fetlrak edeceklerdir. 

Tayyare cemiyetinde bunun 

için ayrı bir bcaab açılmııtır. 

~--------------,.J 
llıl i surette te; ekkiir ve 
dJ:bettarlıgımın kabulüoft iten· 

tfnden rica ederim. 

.t lımet İnönil 
Qtıkı baya ra, 6 (A. A) - Sovyet 

4{ k elçisi 8 . Karahan ve 

Gözünü Aç! Bir Sağlık Yuvası Oldu. 
Külleme (Ballık) ba~ladı . E 
Külleme az çok nemli yer · 

lerde luble ve lodos eslotllerr 

Esnaf ve 
~vlerdeu Ellisi11 TehdiJ .. işçilerin Sağlığı 

estiği ılık ve ağır havalarda 

beklenebilir ve böyle hıva· 

larda baışlıyarık f lllzlerl taru 

ve ürüruQ azaltır, bozar. Kü· 

kO.rdü atmakta gecikme. Bal· 

lık bastıktan aonra marazın 

önüne geçemezelo. Antraka 

da bunun kı:dar ıararlsdır. 

Köydeki 
havaya Geleceklere Ayrılmıştır gıtıf t 4b ID bdyOk elçlel 8. 

~ ~d Ban, Fransa bQyQk el· 

tl~I •rn1nerer, İtalya büyftlı: 
otta 6· Garlo Galll lle İneç 
lec1 ~içi i B. Vtnther, Dıe iş· 
4t,, akanı B. Tevfik Roşdü 
l 

8
' zl ttJ 
1 

}'aret ederek hOktlmet· 
il ti• 17 

dtrı ' Alı.ili yer deprenmuio. 

dJtttı~uydoUarı içten acıyı bil· 
h tlcrdJr 
uı ' 

lle,r ~tr taraf tan Merktzi Ce. 

dıııı c bdc bulunan arsıoluHI yar· 

l,llı lrllğt icra komlteıl bso 

~GtdQ Dı~ leleri Bakanı , Tevf lk 
lcJı>t ı\ras'a göoderdfğl bir 
... ıı •fi, K ' 
"'teı •rs takt yer depren· 
~ ilin b IQtQ se eb olduğu felAketteo 

ı Bana karşı da kOkQrt atma 

lıııın. Kükürt ıslıık yapraklara 

atılmaz. Kfikılrdü ah ve 

akşam serinliğinde kl\rfü... He 

kullan. El ile atacağın kükürt 

keaene ve bağı zarar verir 

Aotrakalı bağlarda ikinci el 

kükOrdüo bir kllosona 200 

Bu yıl kayak . _ 

spor la l'ı na ver 
v e r il e cek olan 1 
koca 8ozdağt0 

1520 metre y6k· 
!ekHktekl Bozdağ 

k ö yünde yeni 
gazinolar yapıl· 

d •ğı gtb( elek 

tirlk tesisatı ve 

radyo da koru 

lacaktır. 

Köyde epo r 
alanı vücuda ge 

tiril mle, Atatfir 
köo beyaz mer 

merdeo yapılm;ş .. ~ll:uyduğo acıyı bildirmiştir. 
d~t •ra, 6 (A.A) - Karı 
~b '~rnesloden ötftrft Yunan 

~ram loce kireç tozu karıştır, 

Komşun bağ•nı ktlkürtlemezse 

ona da öğüt ver ve yardım 

et. Yapmazsa muhtarı, kona~a 

haber ulaştar. Bu aenln yurd 
burcun dur. 

gilzP.I bir aoducı P'-~'!l~V:.ıitii~~ 
Uf" ;_'f~·lri'iilW' 

da dlkllmiştlr. M1r.;ı;.~ " .,. 
.,., , 11' ve dış leleri bakaoı 
"l, <-:aldırla'fo dıearı işleri İzmir Valisi 

Çt~ııı~' bıy tevf fk Rüşdü Arua K • Dirik 
l.,,

11
't olduğu telyazıları ile \. ___________ ..) j!lbi ve tertemb 

l) ·~•dır, olan eolak v,. 
~ ,, 1 Yarışlar Hasılatı bahçeli evlerden 

~ b,;1e;ı bakonı eon ekae· Y arıt büdcelerioe gör6ldü· : elli tanesi bu l~fa!f!~~~ 
eyf lk Rüıdü Aaras ğüne göre yarı• ve ıslAb t-ncft· .. yaz tebdilhava ve 

l t.r Ankara meninin gelir kaynakları yıl . nlatiraba( için gl 
G~~ '1 deprenmeılnden ötürü dan yıla azalmaktadır. VilAyete deceld~~~;dı 

dıı&.._ tı Qsıınun geçirmekte ol· g«-len bir bildirime her yıl ya· 
t 1111 Çctf den ayrılmıştır. 

Y8l'ID bunların ~~~~~~!~~il~~~ 
açı 1 m a eenll~I P.;,. 
yapılacaktır. Gaı iBH-...-

tce h il fel4ketten eon de· rıelara başlanırken valllıkler n 
~. llıa Banlar Oç aylık _ Bozdağ- ıaoatoryomo 
... lıde 

1 
il daydoğam halde dikkatli durenmaları ve yarış 

'O:t~lllQ't etlerinden gerek hiikd· hAiılaunın artmlmaaı için ted mevsim lçlnn25 60 lira arasın· toryomdor. Bo zengin~ yerler) 

'-tıııt.. llıoıına ve gerek kendi birler almaları blldirllmletlr. da kiraya verilmektedir. Bn yakın yıllarda bQtOa aconnn 
~ll"t'"'ı' dost ulusa 

60 
samimi ------------- evlerin ftçte ikisi 25 30 lira· gözOnü kendine doğru çeke· 

1 crı ... 
1 

Bakanh~ıoa gelen ıon haberle· lıktır. cektlr. 
- eonarım. ı ı re göre mayısta o an yer Birçok öğretmenlerle istek· 

~- b'•hı\ Çaldarls deprenmeııl 3·4 mayıe g6nle· illerin ve ardaların (Ailelerin) 
~, h 111 ~e dış işleıl ha· rinde devam etmiş ve ilk dep · şimdiden evleri kiraya bağla · 

' 1 Çaldariı renmede dıvatları çatlamış olan dıkları öğrenilmiştir. Bazı .kim· 

ltaaı Atlna evler de bu son deprenmeler sefer tanıdıkları arasında ortak· 
~ltlltıl buyutdukları dostane yftziladen yıkılmıştır. Böylece lama kiralamayı dOeOomekte· 
~tıta, •rındau dolayı ekselans· yıkılan evlerin sayısı 858 :ze dlrler. 

~e ttıı ••tnltni eurette teeekkOr varmıştır. Yıkılmış olan köy· Yamanlar; elektlrlt.1, radyosu, 
~ 111lett .,. 
ttııttıctı d •rlığırnın kabulanQ lere gelince, bunların sayısı da gramofonları, gtlzel bavaaa ve 

?ti en rica ederim. 25 tir. Bundan h•şka 83 yaralı temiz bakımı ile naııl bir 

~tı\ır:'~lt RüşdQ Aras ve 81 ölü ve 8 insan kayıb prevantoryom ise, Bozdağ da 
' (A.A) - İçlelerl vardır. tf'mlz, sıhhi ve ~nzel bir ııana 

tt ... ' 4 -...... h 
~tL lyd d 

lllQb Q Stao'ıo maldm 
hl Unu be tllcuh k gôrO.nce, derhal ko· 
~ t ~ttdı oatuıo, meı'eleyi ha· 

lltJ•ttı., ~· O da, efgorta me· 
ı, l>•rt1 llraya geldi. 
tıı~ P()lle tDfldn " 8 F l)t 11 it uru ay e 
!ttııı, <>dney Arnold'a ellle 

"~~ 8111, 1 
~ •1111 earet ettikten ııonra 

ett._e ~•ti tıdılyelerden bf rJnln 
...... b •ttı: 

~~ı oenı 
ı. 1 dedı L •ffedlnlz Baron İk· 
"'~I ' qcrı d ) '"•rı ey en önce, kafelle 
lltııııı. llıektobu görmek ietl. 

fi'eı~t 
.. ,. b 

' Q •6ılert ıö ledlk· 

Türkce'ye ~evire.J: ı Z C ı t;-r 
ten sonra, Arnol'da eesl~ 

- O mektubu bana verir 

mlslııiz?ı 

Genç Amerlka'h, elini derhal 
cebine sokarak bf r kAğıd çıkardı 

ve uzattı. Feleı·on, merak n 

heyecanla mektubu açtı ve Ba· 

ron İkzel'ln yanına sokuldu. 

İki zabıta memuru, mektubu 

beraberce okuyacak bir vaziyet 
almışlardı. Felerun mektubu 
okumıya bıoladı: 

Arkadaş, beni dinle! 

.. Bu mektubu ol ur okumaz, 

dllo ku umcu Lamako'dan eatlD 

aldığın elmas gerdınhğı, kafese 

bagladığım küçflk keeeoln içine 

koyacaksın. Sonra, buna, Hl· 
Jamca gfherclnio ayağına b•ğ 

layıb koşu serbeıt bırakacaksın . . 

Eğer bu işi 24 saata kadar 

yapmazsan seni bfr kuroonda 

yere serece~lm. Polisler eenf 
benim elimden kurtaramazlar. 

İyi dOşiln ve ona göre hareket 
et ..... 

Stan 
FeleroH mektubu bitirmişti 

ki, genç Amerlka'h derin bir 

nefes aldıktan sonra llhe etti: 

- Haltetmlş hıydudl... Ben, 
bogftn, Nevyork'a gitmek Qzere 

Şerburg'a hareket edeceğim. Va· 

para bindikten eonra beni nasıl 

öldürürmüş!? 

Parla polis milddrG Feleruva 

acı acı gOldil: 

- Oh, dedi, StıD denen bu 

Kapanan Ecnebi 
Mektehler •. 

Karşıyaka'dı Sen polikarp 
Fransız mektebi mOdtlrlOğQ 

bu dere yılı eonuoda bir yıl 
lçlo mektebi kapatacağını ve 
K.aoçeşme'dekf Fransız yetim 
mektebi mOdOrlftğil de bohrao· 
dan mektebi kapatmak oıec· 

borlyetinde kaldını valiliğe 

resmen blldlrmfelerdlr. 
•• 
adam berbad bir heriftir bil· 
eenlz Bir atıeta karşısında 

kini yere ııerer. Bo derece atıcı 

ve yırtıcıdır. Onuıı elinden uçan 
da, kaçan da kurtulamaz ... 

ölllmOo Pençesi 
Altında .. 

Parla polis mftdürGnOn ıon 
sözleri, otelin ealono içinde 
derin bir ıeeelzllk uyandırmıetı. 

Genç Amerlkı'lı Rodney Ar· 
uold, ölüm korkusu altında ne 

1 
yapacağını earıemıe bir vaziyete 

dü,maetil. Sıkıntılı, ftsftntdla, 

anlar yaeadığı halinden belli 

idi. 

Aradan bir dakika kadar geç 

mlotl. Rodney Aroold, kendini 

toparlamaya çahııyorda. Fakat 

ne mfimkan? Geçirdiği helecan, 

iradesini elinden almıetı. Sakin 

görClamek lıtemeel, madhlı fır· 

Birlikler Bfirosn GD· 
zel Bir Yol Tuttu .• 

C. H. Partisi E!naf ve l~çl 
birlikleri dhpaneerlnln açılma 

meradml yarın öğleden evet 

yap1lıcakhr. Dispanser faaliyete 
geçmiş, rsnaf ve işçilerle aileleri 

halkından hastalananlar dlspan· 
11ere kabul edilerek tednlye 

başlanmıştır. DIPpıneer kabile· 

liğioe Bayın Sabriye tayin edil· 

miştlr. 

Üyelerin eaghk hlerlne bil· 
yük bit ehemmiyet verllmokte· 

dir. Dastalaoınlımn evlerine de 

doktorlar gooderilecektir. Mu· 

raf Jar birliği'\ al delir. 
Bu yaz Yamanlır'ıla t-ırafı 

telle çevrilt, p:niyoo (eld in rf P

lklyüz kişilik t~çl kaınpı Ja 
korulıcıkıır. K.a:mp J•'rinrie hir 
de radyo bulundurulacaktır. Bu 
rıyıı gidtcek ltçiler lı!çbir Ocret 

vermlyr.ceklcrdir. Yiyeceek ve 

diğer kamp maıırllf Jarı birliğe 

aiddiı'. 

BlrUklrr b6roao Bay Osman 

Şen; birlik itleri için Cuma 

gflnO Ankara'ya hareket ede· 

cebir. 

Feci Bir Kaza 
Daha Oldu. 

Ferhad Kaza Bay 
Neticesinde öldO. 

Bay Ferhad adında bir zat; 
don bıslkletle lzmlr'den Ah· 

dullahağı çiftliğine giderken 

Narlıdere kôytınden az ileride 

yol Ozerlnde bir arabaya çarp 
mış, yere dOşerek bavından ya 

ralanmıttır. Bay Ferhad; araba 

ile çiftliğe göUbCUmOese de ora 
da ölm6şt0r. Tahkikata Adli 

yece devem rdlllyor. 

tınalardan sonraki korkunç ııeı · 

sizliğe çok benziyordu. Meçh'1l 

Ye oğorsuz bir koYvetlu tehdidi 

altında bulunmak, genç Amerf· 

ka'hyı çok korkutmuttu. 

O dıklkaya kadar esaslı bir· 
eey söylemlyen Amerlka'lı pollı 

haflyeııl, geoç Amertka'Jınıo 
daha fazla helecana daememeal 

için, otel hizmetçilerinden birini 
çağırarak eorda: 

- Ba kafeııl boraya getirenin 

kim oldoğano blltyor moaonuz? 
Otel hizmetçisi, korkula rAya 

gGrmOo bir adam gibi, yerinden 

ıııçradı, kıtlarını 'Ye omuzlarını 
kaldırdı: 

- Hayır! Paket bOyükta. 

Bir kAiıda ııarılmııtı. Bay Ar· 

nold, Parls'ten eatın aldığı bir· 

çok eoyayı otele gönderiyordu. ı· 
Otele g«-tlrilen bu paketin de 

Bıy Araold tarafından gGnde· 

KPdın 

Bacakları 

Ve Kültür .. 
Tilrklye'de lı:Oltftr mecmaıları 

aRır ağır yflrOyen, iniltili bir 

kağna arabı,ı z .. nnını -.eriyor· 
lar. Bir yılda, okurlarının içine 

doğru yapıbildlklerl meııafe, 
bilmem ne kadu az Ye k11adır? 

Bunların içinde çalıpnlarıa, 
maddi bakımdan vazgeçelim, 
manevi olarak doydukları acı 

ne bdar hüyOlı:tGr, anlıtılamez. 

Ben, içinde yaııdım bu itin . 
HAIA da çilesini çekiyorum .• 

Dağlar kadar enerji olsa, okur· 
larımızın zevk ve telAkkl dı· 

varları lı:aremuda gene eende· 
ltyrcek... Ytlrilycmlyen bu 

kağnıya, omuzlarımızı Ycrfyoruı. 

Düşflntlyoroz, mıddl alanda 
gOcilmtlz sarsılınca blnblr çare· 

ye bs, vurnyoroz. Batan ban· 
lara ra~men, birçok ktllt6r 

mecmuaları, ilk defa çizdikleri 
ağır baelıhğı, ba kağnının te· 
lı:erlelı:lerl altındM parçalıyorlar. 

Mrcmualar&n kabına reelmler 
glrmeğe bı~lıyor, içine karlka· 
tör, şo eaht(esfne dekolteye 

yakın bir yezı vcsılre... Neden 
ba: 

Okutmak için!.. Çilnkü haf. 
talık, oubeı gftnlOk, en çok 

okunan mtcmoılaran kazandık· 
lan muvaf fakıyetln tılıımı 

bador .. 
Bu mtcmcıılarıo dış kapla · 

rına bakınız: 

Ya ı:enç bir kızın Ye gclzel 
bir artistin boyalı, düTg<iıı ya. 
zünfi n eOrmeU1 kfrplklr.rl 

ltlenmf, bayg1n gözlerf, yahuıl 

rla yara çıplak ve cfnst f etihsyı 
ç~kr.o körpe bir kadın vflcadu, 

bir çil t, birbç çU t menıın 

bacak!.. 

Ayıb töyl~mesf; kedlyt hfrM 

koymak lçlo oua mancu g~te• 

rir gibi.. 
Dewck ki, okutabilmek ltfn 

artık guzel kadınlardan Ye ua• 

larıo hayra11lı bakışlarından, 
k:ıba etlerinden •eya cnclb Bl • 
den çlzgUerloden medt>d DmQ• 

yoroz .. 

Zavallı taltar, nelere kıldmP 
Seni tle geçirebilmek tçi11, 
ene14 kadınların bacaklannı 

lemine mecbur kalıyoros. 

itte cinılyetin bir tecelllel 

daha! .. 

Orhan Rahmi GGkçe 

Şarbay Don Gitti 
Şarbay Doktor Bay Bebcet 

Uz, belediye ve panayır ,,teri 
için bakanlıklar nezdinde bazı 
teoebbftslerde bulunmak ftzere 

diln Afyon trenlle Ankara'ya 
gitmiş, Basmahane htaıyonuacı. 

oAurlanmıotır . 

rllmle olduğu düoOocrsll~, ne 

ben ve ne de diğer otel bade· 
melerl, paketi getirenin kim 

olduğuna dikkat etmedik Ye 
hlçbfr eOphe doymadık. 

- Peki... Paketi getirenin 
nziyetlnde oGphe uyadıracak 

hiçbir hal yokmo idi? 

Amerlka'h pollı ballyeeinln 
ba suali karııundı, otel bfı· 

metçlıl, biraz dOetlndG n 10nra 
Uhe etti: 

- Hıyır.. Hayır... En ufak 

bir eOphe al4metl dahi görme· 
dtm. 

Fakat, bu cevab, Baron İk· 
zel'l tatmin etmemlotl. Çanka. 

otel hizmetçisinin ıôıled pek 
açık drğlldl. 

Bu eırada, Amerlkı'h pollı 
haf 1 yesl birdenbire otarduga 

kanap.,den kalkarak yakaek aeıle 
ıôyleamlye baıladı: 

- Soaa "" -



ff ı!D 111!!! .... n .... \!: . ;:;,, ımfillllll!I! !l!U il il il il il il il il il""' il illi il il il""' il il""' il il ililio •• il"" lilft". fil. fi illi il ili il il ili l.: 1 .!!. & D 
0 
... E!lıı il illi il""" il il iliih '""'"ili il il il illi hiii il il il il il ili ili il il il il illi illi illi il il hl illi il RUJ!'! ıil ilhl ~ ~.t: .~ ... !! ! ! !!!' ®. 1 S P () R Hare_ k __ etleriJ Hayret Uyandırıcı Bir HAdi e -amutay , opla tısında 

onuşulan Iş~er. 

- GörOşler 
U~ak'lılar Macar Kız, Bir Gecede . ezişter. 

-···· Ba 1 Receh Znhdn~nn i\ıeni;n ıhake- lzmir'le'Maç 
7
a1> 

m; aatları Okundu. Tarıın Bakanı mak istiyorlar. 
·uıa işleri Sorgusuna Ceval• Verdi. 

Ankara, 6 (A.A) - Bugfio 

url Gönger·ıo başk olığında 

yapılan Komntay toplantı anda 

Zoo~uldalt ayl .. vı Receb Zühdü 

Soy k hakkında men'f muha 

keme ararı verl'dlğlnc dair 

Ba ba anlı TOre Bakanlığı 

letanbul mnddelumumlllgl ne 

(U11odar) sor~anı tarefından 

tz.ôoderllmlş ol o tezkereler 

okunma tor. 

Bundan sonra bsşk n Turl 

Gö:Jger Cnianteh sayl vı hay 

Reşld'in 6ld06Qn0 bildirmiş ve 

hntara•Jnı anmak fçto K mu 

tayı bir da!cl uemay çağır· 

mıştır. 

Te rar örOşmeye geçildiği 

zaman bazı sayla lar bakkınd 

yopılınoeı istenen dli takibatın 

eeçlm devre i sonuna bırakıl· 

ma ı için olsn komisyon mat.· 

batası o unnrok kobul em. 
mlvtlr. 

1934 yılı b6dce inin ( ıllorı 

ara ında 3 27 ,40Q lira mftne· 

kale yopılmaeı bok ındakl k . 

nun ile Sü B kanl •ğımo 1934 
yılı büdc inden 84,216 Jlralık 
müoalrnle )Bpıln> ı ve 502, 5 
lira tahsisat konol.:o ma dair 

kanun lAylh ı onaylaomı~hr. 

Kony ova ı ul ma ldue l · 

nln l 933 yıh bQdceslntn mil· 

zakf're fode e6z alan Mv~la 

eaylavı lifi nO kitapçı bu !da 

r oin kendinden be ·lenen işterl 

tam olarak armedlğlnl, bOyftk 

pıral r dökülerek yapılmış olıan 

anlama idare inin ve te 1 tının 

konya ova ı için verimli btr 

toprak parça ı boUne getlrebl · 

lec k bir bale okolma ını la· 

temi~ ve idarenin bogOn bağlı 

olduğu Tntm B kınlığ odan 

ayırd edilerek Bayındırlık Ba· 
kınlığını bığlanm11ının daha 

doğru olııca{:ını öyle iştir. 

Tarim Hakanı Muhlis Erk· 

men verdiği cevabda, idarenin 

l 92i yılından beri geçlrdl~l saf 
hıları anlatmış ve geçen yıla 

kadar devem eden kuraklıklar. 

. yü7.0nden Beyşehir gölOnOo u 

atvlyealnlo do mOş olmasın · 

dan ileri g1ılen 11kıntıla durum 

kareı ıoda müt ha ı lara tetki. 

kaJ yaptmldığmı ve aonooda 

gölQn e ki eviyeslne gelme iol 

beklemeğe karar nrlldlğinl söy· 

lemiş ve demi tir ki: 

hf'klm bf r yıl önce u 

radya eviye inden çok daha 

aşağı lnmf şken geçen yıl bir z 
yftk:selml ve bu yıl beş antim 

yftk e llı?e çıkmı,ıır. 
................ .:1 ....... 

A ADOLU 
-Gönlük Siyıuıal Gazete 

Sahlp ve Bnoynzgaaı 

Haydar Rfi dn ÔKTEM 
Umumf nerriy t V6 ynzı itleri 

mfidfirli: Kemal T IJit KARACA 
İdarehane ·: • 

f zmir ikinci B yler sokağı 
C. Halk Fırkası binam içinde 
TClgraf: fzmir - A 'ADOLU 

Telefon: 2776 - Po11ta kutusu 405 

ABO ~E ŞERAİTi : 
l'allığı 1200, Altı ayhğı 700, Oç 

aylığı 500 kuru~tm. 
Yabancı me~lekeller için nelik 

abone üc.r ti 27 liradlr. 
Beryerde 5 Kururtnı. _., 

Gana geçmıı nü balar 25 kuruttor 

Tarim Bakanı, ovada geçen 

yıl 50,000 donnm toprak l!U· 

landığıoı ve bu yıl 70,000 dö 

n6m topr ğın entanecoğını ura 

doğana, 11ulema ld resinin ~it 

gide ilerlemekta olduğunu ve 
bu id renin Tarim bakanlığının 

k.ontrolftoe bırakılmış olmaeın· 

dakl ebcplerl anlatmıştır. 

Bo görilşmelerdeo sonra ka · 

nooon maddelerine geçilmiş Vf'! 

sulama idare lolo 1935 yılı 

mosarl!atı karşılığı olank 15 
bin lira tabet at verilmiş ve 

bonı karş\ geliri de 150,14.0 
lira tobmtn edllmfştlr. 

Hudut ve abliler eıbb t U. 
Mftd. 9!15 yılı bOdce f He de 

bu idarenin ma rafları kar~ılı~ı 

olarıık 4 83,459 lir verllmftı 

ve geliri de 73G,OOO lira ola 

rak onayl nmıştır. 

Gene bu toplantıda budud · 
tarda çıkan ihtilaf l rıo tetkik: 

holll için olan Tılrklye •e So•· 

yet Ru y mukavele inin 6 ay 
daha uzatılması. TOrklye ile 

Bulgari tıo nrteındn Sofy 'da 

imza edilen protokohın Türkiye 
ile Yuoanf tan ara ıuda lırza· 

lanın ve lerlç Evres nmağının 

her iki kıyı 1 nda yapılacak 
ldrollk t~ 1 ıtıo tanzimine ald 

itilafın tasdikine dair kaoonlar 

onıylıuank toplantıya on ve· 

rllmlı,tir. Kamutay gelecek top· 

lantı ını mayıstn on ekfılnde 

yapacaktır. -------
Okurların l\lektublan: 

ören l\luhtarı 
Çok iyi Çalıeıyor •. 

Gtçeo gOo bir 1 için Ôren 

köynne ~ittim. Ôren muhtarı 
bay Sıdl'olo fa .ıllyetlne hayran 

keldım. Berıberlode ihtiyar he
yeti oldoğu halde bfitClo kahve 

ve dOkUolerı g ztrek 11~lık 
hakkında ozon uzadıya birinci 

ihtar mabfyf'tlode tavsiyelerde 
bulundu. Geoçlerbfrllğl için 

ihzar ettiği aahanın temlıltğlle 
ve eporoo fıldelerlnl •e ehem· 

mlyetlol gençlere telkinle meo· 
gol oldu~uoo gördt\m . Tahkl 

klkatıma ve işittiğime göre bay 

Sıdı'nlo mobtarlı~a geçtiği 
gftodeob,.ri köyde birçok eser· 

lenQcode gf'!tirrllğl; aerıo lca· 

batına ~öre birçok leler gôr· 

dOğll anlıı,ılmaktadır. Şıhldl 

olduğum bo fevkaladelikler 

cidden tak.dire ıezadır. TOrkl· 

yemlzdekl diğer k.6yluln de 

buna örnek olmaaıoı temenni 

ederken bay Sadi'ye aleni tak· 

dlrlerlmi beyan etmeyi mllU 

bir vaılfe bılirlm. 
Kemalpıeı•dın 

Ahmed Ongen 

Küç<ık Mek· 
tehliler Bayramı .• 

Dno llltmektebler talebe lolo 

bayramı idi Şehrlmladekl ilk 
mcktebler talebe l don otobıl ler 

ve hu u i trenlerle Kwıılçulla 

ko~a alanındaki çamlıkları gl· 

derek sabahtan akşamı kadar 

eğlenmlı,lerdlr, temSz havada 

oyunlar yarıelar yapmışlardır. 

Ôğle Ozerl vali Gent.ral KA· 

zım Dirlk ile vilayet mf'ktab· 

çueo bay Babı Koldao alındı 
çocukların bayramlarını kotlu· 

lamıı, 3 le yemeRlnl orada ço· 

• 
Ueık, (Boeoıi) - .Spor lılerl 

bak kınd , fodbol heyeti başkaoı 

Bay Yoauf Ayeal'l kouuıtum. 

Bana dcıll ki: 

Mıntak mız 1934·35 mr.vahnl 

ilk mııç rı 10.5 935 Cumo 1 1.i· 

nünden t iL ren başlıycıcaktr. 

Maçlar A ve 8 l;Omelerlne oy· 
rılm "'; ureıite yapılıc .. khr. 

l ,uk'• 1ki ü kal6, ı : Turno 

ldm u yurdt , Ergenek.t u ldmıın 

yurdu, Geıu;l"r fllrll~l A küme· 
sini, Gedfz apor .l.. ııl0b6le1 .. lmn 

genç er bhllğl de B · Qme~lnl 

teeldl edecektir. 

Maçlar geçen yıl olduğu gtbl 

Udoc! takımlara da teemll edl 

lecektir. Uk maçlarının f iketü· 

rQofl yaparkf!o kulilo murab 

baelarınıo da düeOncderlnl ye 

rioe gr.tlrdlk. 

Huhaogi bir teblr olmaz a 

maçlar iki devre tamam olmak 

üzere 14 Haziran gOolemeciodt! 

eon bulacaktır. Bu yılki lik 

mnçlarımn her yönden dt"ğc-rl 

vardır. Takımlarımız geçr.n yıl 

fara nar.aran daha kuvvetli ve 

teknik bllgfü:rl daha illtüodür. 

Takımiar arasında kuvvet 

farkı noktlisından beruberlik 

oldoğuao tahmin ediyorooı. Ha· 

nunla beraber futbol mıçlarıoıo 

hiç de umulmadık nedcelerl 

vardır. Bunu 10 Mayıstan iti· 

haren gOrmeğe bliolıyacağız. 

Ligleri bitirdikten ıoora ya· 

pıcağımıı mOblm turnovalar, 

Parti ve Hı\ke•l kupaları tur· 

novaları •e Atatilrk BQstO kar· 

tılıtmıları •ardır. 

ÔnftmOıdekl mevsimde tem· 

aili birkaç kartılıema yapmak ta 

çıhomı proğramımııın içinde· 

dlr. İzmir ve Aokııa ile kır· 

eıl ... cagu. Denizli mıotakaeıoın 

ziyaretini de lıde e~eceğlz. 

Utak'ta yaprtacak. bir karııık 

tıkım, Ankara •e İzmir ayı· 

rıoda olabilecektir. Kultıbler 

değerli elemanlar bulmuelardır. 

Bunlar sizce de mahlmdor. An· 

kara'dı iki, yahud Oç maç 

yapmak dOeGoeeslndeylz. 

Bu mıçlarım111 da ancık hı· 

ziran ayı ıooondı oyoıyablle· 

ceğls. 

Ankarı'yı bir eeyahıt yap· 

mamıs f lkrlol partlmlı gf'nel 

k!tlbl ve eeyın ıaylnımıı Bay 

Receb Peker de tınib el· 

ml~tlr 

Çokdaoberl lımlr'Je karı•· 

lıemı yapamıy ruı. lzcnlr'I 

Ueak'ı çağıracığıı, hona lmktn 

h! ıl olmazsa biz lzmir'e gl· 
decf'~tz. 

Deoldl'ye gld~rek orada tem· 

etli bir maç yapmak da dft~On· 

celulmlzdendlr. Daha önce ha 

hnsosda ttkllf yıpmıotık, bo 

teklif imlzt tbellycceğlz. 

ÔoOmCizdelr.l mev imde daha 

birçok fatbol lı.ar,ıla,malıtrı 

yap cı~ız. KnlObler konı~a 

mmıok kulObltrfle anlı ııuı· 

lar yapmnl..tadırlar. 

(-.ençl .. r Blrllginln Fenerbah· 

çe ıb U~ak'ra ar ılıemıeı ea11 

ltlbrırUe karşıl ştırılmı tır. Bu 

ka191laş1Danıo kat'i ıarlbt be· 

lspanyol Oldu. 
Anadilini Unuttu. lspanyolca Ko u
şuyor. 17 Yaşında iken Kıı·ka Çıktı 
ve 18inci As ın Şarkılarını 'öyloyor 

Bod•pPşte gezet~lerl, lıundan 
btr yıl Hel Dudapeştt:'de vuko 

bulan ve acımda tenu ohrı ine· 

nanltlr için çok mt1h!m bir 

mcnu te@kil t"deo bir lıl ıleenh 

imdi mcydi!D8 çık.tı ~ıw ı ycz: 

) orlu Bu ıuuhi ı bAdl ·e ~uduı · 
!! Tıcr ietıo'dı t Dl'ıroı, tOc 

car lardan (Kor kadı) e 'md 'l bi 
rlntn ızı 17 ya~larıntla (İrhı 
Kor adı), buodıo bir yıl evet 

I:tiılbcnın kuhromauı olan kız. 

bir gece on ızın vfic11duoda btr 

eğırhk: doymue ve hemen yata 

ğıoa )iıllmıthr. Ev balkı, kazın 

bo rabaııızlığıadın eodlee r.tme· 

dt~I lçlrı doktor getlrmf'k lftzu· 

muoa daymamıe ve kızı rahat 

barakmıehr. (lrla Korkadı), de· 

ilksiz bir uykudan ıoora ertest 

gfto kalkmış, ıkla yerinde ol· 

do~u halde çehresi baetan baoa 

de~l~mlttl. Anı, haha ve bQ· 

Uln n balkı1 kızın yOzOn· 

deki df'ğlelkltklerden hayrttte 

kalmıelar ve kendisine yakla· 

oarak, akoımdın yGcudunda 

duydo~u rahatsızlığın geçlb geç 

medlgiol eormuelar, eevab ala 

mamışlardır. 

( İrlıı) in , ·e tdeei, kıımın eıı· 
kıituııdın bn iLütOn meraklaıı· 

mı~ ' 'e kendi ini dürterek tf'k 

rar ormqtor. f rl , nnr. illi u 

bu h r. rr.ketl üzerim~ f"pnnyolr 
ce\8b -.erml~ ve ,, Te Ltlyor 

sual ? " diye oroıuUor. 

(İri"); zengin hlr Aileolo ·ır.ı 
olmak dolavullc ket.eli li11ııından 

baı,ka FranEızcn \'e Almancb· 

ya da mükemmel dkıf iken 

şimdi bu llaaolardın hiçbir ee 

bl!mlyor. Bundan ba~ka li 
yaşlarında olda~u halde, 1 pın· 
yolca 40 yıeınd ve 1 
minin de ( Loçya Alvareeo) ol· 

duğonu ve Torloo'da bir me· 

Jc:nlo karıea oldoğuoo ı'1yle · 

m .. ktedir. 

Asıl dikkati' oayan olan bir 

rlhrt varııı, (fd,.)ln ı;öet,.rdltl 
bart"kf"tlerdfr. Bu kız, ztngin 

bir ıil~ kızının yıproıya trnez. 

1111 etmediği ı,ıerle rığra~mıkta 

ve kendi kendine mutbaba lio 

knlırak f'k eriy bulaoık yıka 

maktadır. 

(İri ), ara sıra 1 pıoyol'ca 
~arkı eöylemekre ve IS inci 

attırdı söylenen bazı meloflller 

tertıooOm etmekte, kendi 

kendine aığlamaktııdır. 

Macar kızının aklı tamamen 

yerlndedlr. Ebeveynini yabancı 

telAkkl etmekle beraber, onları 

hftrmette koıor etmemekte ve 

her dediklerine itaat göııter· 

mektedlr. 

(lrla), lııpanyol'ca bilen bir 

muılllmd .. n ytnlden Mıcar'cı 

der1 almaktadır. 

Bu h•dlae, elmdlye kadar 
Bodapeote'de akh kalmıf ve 

fakat batna ketumlyt-te rağmen 

meydana çıkmıetır. Rrımlmlı, 

derin uykudan ıonra lapanyol 

blkan (lrla)ln olmdlkl reamldlr. 

Lig Maçları önümüzdeki 
Cuma Günü Başlıyor .. 

En Mühim Temas, Altay ile K.S.K. 
Arasında Yapılacaktır .• 

• 1 ··-Pazar gftoft bazı aebebler ordu Bucı hakem bay Esad 

yOztıodeo mutat lçtlmann ya· K S .K.. 

pamıyao fotbol heyeti dftn Saat 15 de A tıkımı İzmir· 
fevkalade olarak toplınmıe, epor·TOrkapor hakem Ferid 

aoığıdıld kararlafl vermletlr. Göıttıpe. 
Saat 17 de 

3 bıftadanberl çahetmlmaktı 
A takımı Altıy· 

letınbol'dan ge· olan İamlr mobtelhlnlo İıtın· K .S.K. hakem 
lecrk. 

bal muhtf'lltlle teklif edilen 

tema ın 10 n 12 mayıs tarih 

(erinde yapılmHı lmk&oını gö· 

remlyeo letanbal futbol heyeti 

keyf lyetl telgraf la mıotakımı· 

za blldlrmletlr. Dondan bışka 

teklifJerinl havi mektublarının 

da ponada olduğunu llbe et 

mlştlr. Ba hlbarla ttıhlr amı ı. 

le geride kalın tik maçlarının 

öoOmOzdekt comadarı itibaren 

devamına .Satar nrllrniotlr. 

Al ancak aba8ınd : 

Saat 9 da B tıkımı Altınor· 

du Türk.spor hakem b"y lsme.1 

Gliztt.pe. 

~..at l 1 de A takımı Gözle 

pe Şarkııpor hakem buy Mas 

tafa A. O. 

Halk eahaınnda: 
Saat 9 da B tıkımı Şark

ıpor lzmlnpor hakem B. Reşad. 
aaat 11 de 8 takımı Göztepe· 

K.S.K. hakem bay Mustafa A.O. 
Saat 13 d" ü takımı Altay· 

Bocıı hakem bay Ahmed Hım· 

dl Göztepe. 

Yamanlar 
Kampı Hazırlığı. 

Yollar Da Yapılıyor 
Y11mıolar kampı için hazır· 

tıklar bctlamıı,tar. ÖnOmOzde l 

hafta içinde llbay general KA 

zım Dtrlk'jo ha~kaolrğındı 

Verem m6cadf'lr. cemiyeti ku· 
rulo toplanacak ve keatirlmler 
alacak.tar. Bayındırlık ba,mQ· 

beodisll 1 Y •mınlar yolunu 

Tatlı Havadis .. 
Geçenler de gaz~telerdo tatlı 

bir havadis vardı: Şeker ocöi· 

hyacak. Bunu, yanımdı dor•0 

biri gazetede okayurdn: 
... Aktae, dedi, ıath bir h•· 

ber ur. 

Hayır ola? 

... Şeker ucuzluyormae .. 

Her oeyden ör;ce, ucuzlarn•"· 

h berlerln tatla ıdır . . Ucozlıy•· 
dan oeker oluou lşfn oğdalı81 

olur. 
Oo senedir. Ucuzlamak keli 

rodlol eeyrek duyuyordok· 

Şimdi bamdoleuo ba~ladı. BP 
it gene devlrt yolundan çıktı• 
dewlr1olları ucuzladı, aıeoıle· 
ketin bir tarıfıodan öbOr tar•· 

fıoa git gidebildiğin kadar, ar· 

kaaındın dcnizyollırı ucuzlad•· 

Arkasından oeker l4fı çıktı· 
lolo tadı geldi. Şekerden ıoor• 
IGf aramızda (Rakı) ucur.l•rı• 

ın•· ç'k kafayı yan gel! Artık 
damkl ucozlok dr.vrin girdik· 

Ark111 gelec~ktlr. .Memteke' 

aanıyllrştlkçe ucozhıkt11 alıb 
yürfiyect.k. Dnnya, ne de ol••• 

tabii gidiyor, harbin. eı••0' 11' 
kavganıo zamom belki getir· 

Fakat daha gelmiş değlldlt· 
Diloya Tilrk'iln n thatını diO' 
llyor. Eger luer faeo ıulh ,e 
eallh hazır ol cenge... ouroOlı 
bu duromdnr. Biz ucuıloğ• 
bakalım ocuzlu~a... le orıd•··· 

Yeni Neşriyat: 

Anadolumuzun tarih ve arkeoloji· 
siod~n: Eı;e horaliııindc 

lzmir • Y ıldıztepe· 
Larisse • Sardes. 

Tarihi ve arkeolojik tetebbO ,,o 
ve nrerf yattle tıoınmış 0 dl 
Avni Candır lımtr cl•ırıo 

90' 
yıpmıf olduğu bir ıeyıbıl o· 
nonda dört yerden bolılt 1 ,,. 
kırılLI 1 lmdtıld e .. rint hıısurOl ki 
tar. Kitabın güııüğO f!aft"• e~· 
Anadolu eek ne loln de bıJg 1 
kil gibi Talrkler oldo~nnu iebll 

etmektir. Ba ıebeble '1'
1
° 

Joıt • 1 

Candar, Homer, Berodot, tl'l 

Stcllyah Diodor Stroboo ~I• 
en eski tarih,.llerln f tklrle 

.... d ot' 
Avropanıo tanınmış Ulı:n • :eo 
lıranın oeerlyıtını derlı:ı 0 
derine tetkik etmiş .-e bool•~, 
mOtalealarını toplamak aotet 0 
Eaklt ve Elllerlo ayol ır1'••, 

tJ • 
oldoklarıoı meydanı çıkarlJJ1:,ıo 
Bu neticeye nrabllaıek S' 
kitabında w Aıyı adının k•Y0

•,.. 

rr "~ eeld Aoadolunun coğrı eti• 
matını, eıkl Anadolu sekeO 0, 

nin ırkı, Tro'H barbı, Aaı••~. 
et•"" 

lır, Lldyılılar, Plasklar.., od 
fında ayrı ayrı kıymetli e~.,, 
ler yapmıf ve Sardes, L' jlf 

1 11.rı Y ıldııtepe, hmtr hı(r 11 l .,si· 
da tahlil etmietir. E erde 1 r ı;:t· 
bce resim ve harita vırdıf· rıll 

ti• 
tabda f!;Ö terilen kaynı lt!' 11110' 
btbllyogrıfyaaı n geç~o 116,e 
ıio endakd de kitabı ,,8et4 
edllmlotlr. Ba değerli derll
okuyocolarımıza tavsf yo e d~ 
Ankara'da Akba kltıbetlP 
lıttylnlz. / 

-------~"'' tamamen onarttırıcak •e 1 .Jt 
1'•r~· 

dl!o birçok beton "e jl' 
menfezler yaptırıcaktıt• g0•'' 
mınlır kampına giden dl' 

ı ette yol bo yıl onlkl kt oaı 1o~ ha ileride ve bin metre ~ f~ 
~tldlkte Kara~öle ulıe•c;1,0,
Emlrllem nahiyesine b• tıf'" 
eakhr. EmlrAlem'deD b•t so' 
yolun loeası Uerlemek.tdir· •d•' 
baharda yolların Yıaııol•' ııll'J 
DQmbeldek dağında blrltl 

bekleniyor. 
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6 mayıe tarihinde Plre'den hı· 

lpl)ltıakt OJ T k • k ( H reket eden bir npor dtln ık· . a an et 1 er en Oz ıım İzmir Jimınıaa 70 ton 

lltnedigv İ fçin Fiat Belli Degv ildir. kokart getirecekti. Bu npor 

4-~ Ôkonomi Bakanı 

~°' 1
1
' 

6 (A.A) - Elektlr. 
.-..... tleti . 
~ t ''-ue . •e eleluulk u 
\ ltl,td rı hakkında bazı 

}•J>t' çıkan haberler Oze· 

'': '&•lbıı tıhklkatın 11onu 
Ôll) 
~ lloı..ı 
"1. •ıııt_, Bık anlağı yeni teş · 
"-~ ,, olan elektrlfkasyon 
.~~ ılltd 
-.. tıaad, Qnıuıun muhtelif 

Bay Celal Bayı.r 

sanıylioin bugünkü vaziyeti 
ve bu fııtikumetle Uerleylot 
noktasından ysprırılmakta olan 

tetkiklerden doğdıığu görGIQyor. 
Bu tetkikler henılz bitmemiştir. 
N~tlcede diğer bir kısım fçln 

oldğo gibi umumi prensip e888· 
l rı dahilinde hareket •e hem 

alAkalı saaaylcilerln normal 
Urı hem de mOstehllklerln 

'-tılt Siht lnevcad klimftr, su, 
.ı •ty1 "•ddelerle bulundnk· 
~•ıı hk ı menfeaıi nazarı alınarak lcahı 
L. tf~ıe •o arındakl alınlar 
~~ııı b llluhırrllt kuvvet yapılacakıı_r_. ---

'le G: lnıddelerden istifade 
~ l11ıı~l 000rnlk şekilde le · 
\'· (t 

111•rını letklk etmak 
'L.: ~}:~letftlkıt nellceılnde 

Alacatı'da 
~ 

işçi Aranıyor .. 
~lebu lantrallar menou Alıçıll (lluaust) - Alaçata'd• 
~ be 'Cektir. Fakat bu tüUln, pamuk, aoaııoo, ıoğan 
L~ lıGı bhmemie oldu· n muhtelif 1alr yas mabııolG 
~ ıı_ lbalfyeı f fatlerl ve çok mlkdsrda ekilmiştir. TfitGo 
,, ~lfllların nerelerde dikimi hararetle devamdadır. 
~ tettı hakkında henılz bir Memleketimizin ameleye lbtl · 
~ ~Gt Qafı değildir. yacı ~ardır. Halihazırda gfto· 

)'t .._ f lıt1er1 bokkandakl delik 50 80 kuroe araııındadır. 

gece geç vakte kadar gelme 
mittir. 

200 Ton kOlürt 5 mayıı 

tarihinde ltalya'dan nporlara 

yokletllmhtlr. 9 mayuıta 1ımfr 
limanına gelmlo olacaktar. Ay 

rıca diin 300 ton çıkarılscaktı. 

15 mayısta 500 too, 29 mayısta 

da 1000 ton kükOrtüo lzml· 
rt gelmek üzere yola çık.arılı· 

ca~ı evelce yazalmıota. Ayrıca 

hergün Geçiborlo'dan bir veya 

iki vagon kOkOrt lzmlr~e gel 
mek iiztre yftklenecektir. NI 
tekim dan akoam iki ngon 
kükürt gelmiotlr. 

f lbayhgın aldığı tedbirler 
1Jayesfnde küktırt hicri azami 
olarak ayın ortasında voluna 
glrmlt olacak, ondan 11onra 
müotrhsfl 11ıkınta çekmfyf'ctktlr. 

Şimdiye kadar Geçlborludan 
lzmire 8160 torba .lı:Gkftrt 
gelmiotfr. Yıllık ihtiyaç 3500 
tondur. 

Gözratı mea'eleılne gelince: 

Göztaoı f l•tlerlode fbtlUr ya· 
pıldıgı iddialara tekzip edilmek 

isteniyor. Yıllık göıtaıı ihtiyacı 

450 tondur, Göztaşları gGmrOk 

re,ml verilmeden memlekete 

ithal edildiği fçf n 11ermaye 

flatl azerlnd"n ancak 10 15 
koroı f11l11lle ıatılmaktadır. 

Ali kadarlar ba, f latl ycık11ek 
gl}rmlyorlar. 

Dan akıam ticaret oclaıında 
valf muavini bay Sedat Erimin 
baokanlıAındı 1 Orkof lı direk· 
törft, ılraat dlrektôrCl H 

kokart meı'eleıile alAkalı diğer 
zevat bir toplantı yaparak bııı 
karular almııludır. 

Bay Staliu, Kızılordu Akademisini 
Bitirenlere Bir Söyl~v Verdi. 

Moıkon, 6 (A.A) - Bay 
Stalln Kııılordu ıkademlıinl 

bitirenlere ıöyledfğl bir ıaylnde 
demlttir ki: 

- Bize eski zamandan tek 
nlk al11D1nda gul •e yarıdan 

çoğa yokıol ve barab bir ülke 

Bay Stalin 

kıldı. Ba Glkenln bllgfııiılf ğln 
den modern 1an'ıt •e makine 
leomi, ekfcllf~e g"çlrflm"ei fol 
ile kartıla,tık . Bu it ôoGmtbe 
oôyle çıktı. Ya buna ea .Jı:ıg 

~akitte yapmak •e meml,.kett. 
mlztn ıoıyallzmlnl peklttlrmek 
yahnd hiç yapmamak. İldncl 

11lnde teknik yônGnden zayıf 

ve kGltOr ynannden bflgfBfs 

olarak bulanın Glkemlı korta 
luşono kaybederek emperyalist 
devletlerin bir oyuncağı olıcıktı. 
Üllı:emlıln gn'adaomaıı •e kol· 
lekıif letme1f yoluna bıala geç 
tik. Bu yol timdi bhlrllmlt 

ıayılır. Şimdi herbı bu yolda 
btlyClk lıaunçlar elde ettl~lmlıl 

gGrmektedir. Fakat teknik ılı· 

nandan gGçlaklerden kortalanca 
yeni bir alıua girmiş bulnnu· 

yoruı. Teknikli olmak n bono 
Uerleımeyl bllf'n işçilerin art· 
maıı, fabrlkalarımıı lıolkoı •e 

ao•kozlnımız, ordumoı ve ttl 
feııgtmhı nr. Fakat tf'knikteo 
en çok terimi alabflm,.k lçia 
olan ıdamlırımıs ekııiktlr. Bo
non için şimdi nnlkl teknik 
heroeyfn başıdır, parolHının 

yerine, kadro bereeyin baoıdır, 

parolııını koymalıyız Do parola 
her alanda kGçftk baycık büıtın 
ioçflerimlse brıı en büyOk 
bağhhğı göstermelerlol ıöyler " 

Bay Stalfn 11c'}zlerlnf, gc-nçlere 

tılkeoin korunmH• yolunda 
baıermalar dlleyMek biti rmlotfr. -Efes'e 
Boyok Gezinti 

Torlng n otomobil ko · 
lılbGnGn ikinci gezlntiel bu 

cuma ıtıofl ECea'e yapıla · 

caktır. Fiıtler birinci 200, 
ikinci 150, GçGncfl mc•kl 
100 kuroıtar. Yemek 50 
kuruştur. 

Biletler Kemerahında Eh· 
ram mığaz111. 

Odun pasarıoda SOmtrbank 
Aydın Demlryolonun Al 

11ncak, Kemer fıtatıyon f,!f ;e 

lerlle lıenıtecilu tçindr. ki 

tehir em?u kalemi 
Tf'lefon: 2411 

K.arııyaka Kemalp•e• ead 
detlnde IGl6acD bay Uaydu 

Alaancak npıır iıkeleıl 

KhapÇ1 ŞOH ve elden 
11hlmaktadır. 

Hareket Alıaocık'tan 7,80 
ECeı'ten 17 de 

...... 
- Bıtt 1 inci aat.lfede -

Ankara ve Balkan 'ların kayak 
ıportmenlerl bora11 daYel e.U. 
lecek, kıyık ıpor antream ... 

ları yapmıy• tet•lk olaaıcaktar. 

Orada yapıanlaeak ııgınakle
rın pltnları Jlbıy Generaha 
ntdf 81 direktif O:ıerlae laUır· 

lanmıotır. G&lcok otelinin ond• 
bolunmHı •e Boıdağ'ın mOıto· 

na bir dorum Ja hemen 11pow 
yerlerinin yakınında bulonmuı, 

boraya dolgun bir ilgi kaaaD· 
d11mığa oamzetllr. İlbay; ayıa 

1 O onda Turlnf Te otomobil • 
kolGbıloQn Efee'd tertib ettlll 

ıeyabıta loılrak eden kafileye 
Rnuomak aıere Tire · 8e1'•1 
üıerfnden Selçuk'• inecektir. 

9 May11 ff'nliklerl yapılırkea 
Villyet dahilinde birçok •D· 
daclar açılacaktır. Bunların ba· 
lumu oôyledlr: 

K.emalpa~a • azaeında: Bet 
andac, 5 ~pot ılanı, Urla ka· 
ıaeında :ı ıodac, :ı ıpor ıl•nı, 

Ödemle lı:aıuında 11 aodae, 6 
spor alını, Bayındır k1111ıade 

6 andac, 2 •por alanı, Tirtr 
kaz111ıoda 5 andac, 5 ıpor alanı, 
Kuoadısı'nda 4 andac, S ,.,_., 
alanı, Dikili .lı:nı11ndı 2 • .;. 
dac, Foça kazuında 2 ıncUc:, 

1 ıpor alını, C"tme kasuıada 
1 andac, 1 ıpor alanı, Tor· 
balı'da 3 ıadac, 10 ;ıpor alını, 
Menemen kasaaında 4 ınclae. 

3 epQr alanı, Buraaft oahlye

einde 6 andac, 4 ıpor •lanı, 
Seydlköy, nablycalude 2 aDdae. 
1 . por alımı, Bergama kua• 
eında 1 l ıpor alanı, Karahu· 
ruo karaalnda 3 ıpor alana, 
Dfglrmendere nabty~"81nd• 1 
epor alanı, Bıdço•a k&y6ade 
l tıpor alanı ıçılıc.ktar. Öcle. 
miı'in Adıgôm., kôyfaDde IDfl 

r.dllen yerıl meıbıhada mer•· 
ıiıole açılacıtktır. ij holonhğoa kamil< foçiye IDıuoı .. rdor. 

, sınanJıcadan 
... _ ...... .\ 
-...ı ' l•ın, ytılı:selle 
~loru 

Türk.;eye Karşılıklar l\.ılavuzu No.37 
\ .. , ' kolaylık 

) ' (8-k: Hanedan ıil· "' ' 
'" et.aa '\ ek - girmek, tut· 

,~e 
')y, ..... Bteık '-4 (- Gllı::cr 

'Gl'tat, 8-k: NaAme) 
,, letlnç 'e , ge•telı::, ıôlpak 

~~t,._ Grıa 
" ..... l>•k 9'' (~ 1 i, direk, dlrkeç, 
'ı te terimi) 

' .\t1ı, lıphl, binici 

9', ş 
~, Ceaç 
~-dt, 
~ ' "dgam, 1Admın-
M.1 :"-elt 

~'I""""-•~ ....... ıevlodfrmek 
ıı._,~ ' lldıo olmak -

~ ...... 
'•• lt•lnç 

'"''•' l'•b ,, ~it- k 
'-t ~•tttı•k e - tın atmık, 

1 ...... 
llft •1ue . 
Ilı ' lylJ tlltıcl, onvhncu 

~t..' bııı 'toıe, oaolmı 
.. ~tlt tlıılı::, llr•yab olmak
-q'-a ' oonıoıık l"" ..... iç'·~· 
~fl''l1t 
'· ~G ) 1

et, klınae, 2 ea· 
~ 'itle,. 

1
- (fr.) peraonne 

~ leld1, · Gç eabı geldi. Oç 
~ ...... 't 

't •llıtnıd 
'-ılbad ı~ılD bir ıabıı· 
~Cll bir kim11edlr. 

hlrlDet ederim. 

eıhıını 114yarım. 

eahet - özel, eıhılğ (fr.) per 
eonnel 

şahsiyet - ôıHlk (fr.):peno· 
nnalfte 

talulyet - şebefyet, U"'lılol. 
(}rn"k : o mftbtm bir oabıl· 

yettir. O önemli bir oıkfıidir. 
Şifa •ermek, şlfabıht olmak, 

tetflye etmek - iyileştirmek, 
onohmak 

oıb, eahsar - dal 
oabld - tanık (fr.) temoln 
oahadet, eahldlik - tanıklık 

şahadet etınek - tanıklık 
etmek 

oahadete tanetmr.k, oıbldl 

cerhetmek - tayındırmalı 

oıhlka - dikmen (Cr.)ıommet 
zirve - doruk (fr.) clme 

Şabıen - kendi, kendince 
(Cr.) penonnellement 

örnf'kler: l - oabaen oraya 
gitti. Kendi oraya gitti. 

2 - Şahsen ba meı'elede 
mota14am eodor. Kendimce bu 
ıoromda oyum oudor. 

şaibe - bolaoık, leke 
ııir - oalr (T. kô.) 
eflr - (T. kô.) 
şak - yırık, yarmı, çatlak 

eıkketmek - yarmak, yırt· 
mık 

eakkı eefe etmek - ağız aç· 
mak 

eakf - kaaık, haydut 

ıaknet - ltaeağlık, bıy· 
dntlok 

ealdka 

.. klrd 
yırım bao ığr111 

1 iadmen ( 111..als 

anlamına ) (fr.) dlıclple, 2 oka· 
lıh (mktepll anlamına) (rr.) 3 
lrdemen ( tınhenlte tılebeel ) 
(fr.) etodlant 

oalınl - ınol 

tAm - akoam 
tAmll - kapıal ( fr. ) Qol 

ambrasee 

tlmll olmak - kapamak 
(fr.) rmbraeaer, ı'etendre a 

ıomnl - bpeımı 

ıamme - kolılım 

eemlm, oemme - koka 
ean - oan 
eanh - eanh 
oöhret - Gn 

şöhretli, meehar, mGıtehU -
Onlft 

pne - tarak 

tApio - ıllııı 

fark - doğu 

e1rk rhgtrı -
garb - batı 
eimal - kuzey 
Cenub - gftney 
oırt - ıırt 

ea'ıaa - parıltı 
phr - ıen 

eıtaret - şenlik 

şathiyat - eaka, alay 

oayan - yarışır, yakaıır, 
değer 

eayını hayret 
eıtıhr 

ııplacak, 

oaeanı ihtiram 11ygıdeAer 

Şayanı hOrmet - aayılır, 

1ayılacak 

pyını · ltlmıd - gGHalllr, 
gGvenllecek 

111uu merhamet - aca•wk 

pyınt tıkdlr - beAenlUr, 
beğen değer 

ı•y~ıte (bık: f8yın) 

ıayet - eler, lee, ·le 

e'yl - yayılmıo (Cr.) ref>1nda 
oıyla - yayıntı (lr.) bralt 
ı•yl olmalı, oftyo bulmak -

yayılmak 

ıOyu - yayılma 

OH (bak: mGıteına) - ıynm 

teılr (bık: ıiar) 
ıeıaıet - ogunoalak, ylm· 

ıGılftk 

mee'am - ojarıa•, y4mıGa 

eeb - gece 
oebıb, eehabet - gençlik 
tcbbua - gece bulıını 

eebeke - a~ 
teblh - benzer 

eebnem - (bık: jale) - otA 
eehpf're - yaraaı 

şebtıb - yıldıı bkeğl 
şecaat - yiğitlik 

ıecl - y~it 
tecer - a~aç 

tecere - kfttClk 
ıedtd - ıert, oetln 
tlddet - eertllk, eetlnllk 

ı ıel - önder 
tefıet - öttın 

şefHt etmek &tGamek 
(fr.) lnterceder 

ede - dudak 
ıef faf - 11ydam 

ıef kat - ee•genllk 
tef l.lı: (b11lı: mGof tk) · ee•gen 

tef kat g6ıtermek - ee•genmek 
oehab - ağın, ığmı 

tdhıdetnıcne - diploma 
eebamot (bak: fOCUt) ,. •• ~ 

1 

tehbıl - kıaad ıerlk - ortık,(fr.) ... oct. 
tebb - bıçkınk tlrket - ortıklak, aoeyete, 
,ehlnend - boyla botla. ( fr.) a880clıtion 

taylan eerlr - lıôtftgen 

eehber - kınıd eerm (balı: bayı) - atan~ 

oebr - tehir eermur, oermnık, ,ermen .. 
şehirci - ıcblrcl, lrbaDl&t - atangao 

(terim) ıetm (ıeb, •ıdb) - 16.-me, 

şeblrctllk - tehlrclllk, Or· ı6•gG 

bınlım tnk - tnk (T. kG.) 
tehlrclllle mOtealUk - ar· ee•ket (br.k: asamet, kadret) 

bınlk ıey - teY (T. k6.) 
beltt.Uye - .. rbaylık teyda - çılgın 

beledlre relıi - f8rbıy şeyh - 1 koca, lbtl7U', t 
tebrab - ıaayol baba (tekkede) 
tehrıyln - donanma teyhobıt - kocalık, lbttyer. 

eehrf, tebriye - aylık hk 
teh•et - lı6aae şeyn (bak: ayb) 
ıek - ltkll, tGpbe 
tereddGd - danba 
tereddGd elmek - duruk· 

eamık 

tckl - tekti 
eeltle - çajlıyın 

eem'adaa - çınlımın 

ıemall - 1 · lı1lı.lı:, 2 2 (balı: 
11eclye) 

ıematet - gilrGIUl, petmlı 
şemı - gilnet 
ılperi şemı - gbetlllı 
eem11bld - gGnetll 

şenaat - alçaklık 

teni - alçak 
eer - lı6tGlfik, şer 

eer - ıerlıt, yol, aoını 

teref - eeref 
terli teref il 
terh - gealt, (fr.) commea· 

talıe 

ferba - dlU. 

feytın - oeyıaa 

eeytaaeı - teytınhk 

olar - uyak 

elfabl imdhu - 1&111-. 
ıfkif - yınk 

• tlkif - yuaa 
ılkık (bık: nifak) - ayn· 

lak, ara bosoklata 
elktr - .. 
tlk:Argth - Hlak 
ofktyet, tek•• - yıaı, 11aılb 
ılkem - kar111 
ellıempener - obar 
ılkeele - kınk 

tir - 1 · ul•a, 2 · ... 
tiri - ıhm 

tir• - yelken 
ılrare - lı1Y1laam, çakıa 
tlnyı yemaDI - yddank 
tirin - tatlı, eeYlmU 

tlta - kıt 
fltob - kopa, 8111-
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- Bıotaraf• 1 inci yOzde - lar gör6lmektedlr. Kırk kltlllk O adan b111ka lzmir'lmlr: arabı 

blk edtldlğlnden bir sene ıonra 'e bet tonlut. bir arabanın Ud gelmemiş ve mevcud arabalar 
k r de il, Ozerlne• ab i b6dce· kiti ile ,.,.,.~;~ u ı l.ğını bir göz kımllen lzmlr'lmlzde lmıs l edil 

~inden para koyma llzım önOne get.ı iniz. •~iı ıbl bu arı mittir n yörtık m"ltörlnrin Ç" 

gelecektir. baların IAstlkleı i ldöba ağır 'e Iı,maeı ydzilnden lzmh'.'lmlzde 

,. . . . . .. . . . .. 

tttdıı 
dana çıktı n yakaya ele 8' 

Bay Sadık Hacıoğlu 
------
sonra teyf inden :her yerde 
haf lf hafif ıırkı söylemtğe 

bıtlıdı. 

Haydi bakalım karakol•·· -
L çok 

hayatımda kora.oyu kJ' ı 
ıatlJJıf bir loııanıOJ· f• ıİ 

b ee•O gOnktı korku 'e ey kO\d' 

lzmlr'imlzde gerek deniz v11 pahalı ve benzin ısarf iyıtı hl· birkaç karoıeri 11n'atı doğmoo 
gere.. kunda yolca taeıyan zim arıbalınn hemnn dç, dört ve bu ıaı.a'at lıtınbul'a takaddftm 

- Batı 1 inci yClzde -
Hacı oğlo, batı etmio.. Çift. 

çl Necati ile tHla oynanmaz. 
Onoula mtııterek tayyare pi 

yıngo blletl de alınmaz. ÇOn· 
kO etrafmdakflerlu kızanmala· 

rı ihtimali yoktur. İete llıe 
hocaları, bay Necati bir partide 
onbln lirayı cebine indirdi, 
onlar parmaklarını 11ıra iLal · 
dalar. Ankete çiftçiden bıe 

lamık fııtedlw. Zarları · avucnn· 
da yuvırlıdı: 

Nihayet, bizim bıcı oğlu ile 
konuemağa ba~ladım . Hem oy 
nıyor, .b,.m n argilesini Ç4"klt· 
tlrlyor, hem ceV1b 'eriyordu, 
arada bir, çiftçi N ecatl de aös" 
karıııyordu: 

tarif edemem. Biz kırt dlf 
dıJr 

iken ıtllb cayırtılerı " 
dok 

yordo. O gece atak.on ~or muhtt!li( vesait v rdır. Bonl1rJı ml!lldlr. Yedek p1rça Ye tamir etmli bir hale gelerek iyi uıta· 
beraber yörak motör işi karlı iti mevcut arabalarla kıyaa ka· ların yetltmealne aebt1b olmoş· 
blr iş değildir. Kordon h ttındı bol etmfyecek der1:cede atırdır. ınr. Bugtın İzmlr'lmfz foclelle, 
kırkbln lira temetta olduğuna YörOk motörlerde amortisman oıtaelle hariçten t.aroaerl getir· 
söyllyorlır. H 11yali bir bea1b hnabı çok ığar ve çapraşıktır. mek ihtiyacından •4reıtedlr. 

ile t>uuu bulmak klf ldir. Yal · Her p1rçanın hıtti muhtelif Yörtık motörlerln lzmlr'h~tz. 
aız 1 başındı tasavvur edildiği ıomunlo 'e yebeklerf o amor· de taammftrnQ birçok lfılz kal· 
gibi kırk kletılk ve 80 dıne tlemınları araııında btıytık fark · mı, ean'atkArlar iş doğordoğu 
yörQk motörle bo kırkbln lira tar vardır. gibi GDıPlyah'da yahhoyu'oda 

kir yerine bir kırk.bin Ura Bugün mal eahtblerl canla ineant çoğal uı•ş ve boş, metruk 

tb;erJne koymak liizımgellr. başla u~raotıklırı n bn uğrat · bir arsa kılmamıştır. 
ÇOo ü kırk klştllk bir yörük ma için bir para da ayırma· Vdahi nakllyeAfoln çokluğu 
motör IAakal bee tonluk olmak dık.ları halde ayda kazançları ve ocuzloğo cibPtfoden medtci 
lazımdır. Beş tonluk bir araba mevzu eermıyeni11 bir banka eehfrler araııodı lzmlr birinci· 

mn bir durob kalkmada 13 14 faizi getlrimlnden daha ışığıdır. ilgi ihraz eder. 

kuruş benzin 'e fren masarifi _ Onda k4r olmıfıı bu ka · Bu kadar vesaıtl nakliye bol 

vardır. Velevkl hu arabalar dar 1raba yaptırılır mı idi? loğonı rağmen ıeh1r ~ahtllr.ıde 
mazotla müteharrik ve dizel Denebflfr bo bir görenek ve vukoı gelen b11lar lışcy me· 

motör6 dahi olsa 3 kilometre hlt komar ipttlAeı glbldir. lıe eabeslndedlr ve bu yönden ya· 
· dahilinde ve şehir içinde iş girip te eli böğrilnde kılmış, pılacık bir htıtistlkde İzmir dün· 

öremezler. Belki Anupa'da mamOlkQ yıkılmıı yorddaolırı· ya tehirleri arasında bzaeının 
olduğu gtbl şehirler arasında mız pek çoktur. Amortiıman hemen hemen hiç mesabesinde 
1§ görebilirler. Bu konuşmamı· aytrmık ıöyle dursun, yan, olmaeından blrlnciUğl ahr ve 
~n en sonunda eöyltyeceğlm ynaı ıermaye bitmekte, bana bu lıde ıeyrOaeferlnlo lntlnm 

. bir dd9Joru gözönüne getirir mukabil de lAıtlk, benzin, par· ve dftrftıtihlle İzmir btledfyt!ll 

eek bilmem bu ağır ton yörQk ça tıetOnde ödenmez borçlara bihıkkln U tlhar edebilir. 

motörJer yQrQye bflfr mi? Ban· katlanmak zaıuretUe bir müd· 
lar bugün, karoserhi ile bera· det ıftrfiklenllmekte, m~vzu 
her 15 bin lirayı geçer. Bo sermaye ile beraber bdt .. n 
onbe bini amorti etmek bugfln varlık kaybolup gitmektedir. 
ye yarın için bıyll mllhlm bir lzmir'de ilk başlangıcıodın bn 
mcs'~le olsa gerektir. gOne değin yovarlıoan yard· 

Bu arabaların doldurolob da~ları belediye kayıtlnrındın 

kalkma ı bir metı'eledlr. Kırk çıkarabtarelnlz. Dedigim gibi 
ııd .. lyl tımemlamak için lılakal bu ı,, bir komu lptllbı gibidir. 

20, 30 dakika durakta bekle· Birde İstanbol'dan çarık · ç6 
mek 1 zımdır. Booa yolcu t•· rfik arabaların harıl . h1rıt gel· 

bammOI eder mi? Ve böyle diğl söyleniyor. lzmlr'imfzde 
arabalarla kı meeafe olan ylSrftk motörler bsşlıyah bugGn 

kordon ihtiyacı tatmin 1 il sene sekiz ay oluyor. İlk 
edilir mi bilmem. Elde mevcut bıolaugıcında İıtıaobul'daa yep 
yürük motörler bir buçuk ton· yeni 20 111bı gelmletlr. Ba 

· lok ve yirmi ki iliktir. Araba · arabalardan bir kıemı heder 
ların iki kltl ile senis yap olmuı, ıltmlı, diğer kıımı iz 
tıktın il r20n mfiteaddlt d•fa mlt'lmlzde tl'cdtd edllmletl ·. 

ohıb etmek - koımak atıl· 

mık 

. şive - ağıE1 şfy,e 

eive ( bık: tıve, cilve ) -
bayla 

ohekAr baylan 

şuıı - ıanğ 

şobe - kol, ıoğbe 
eubede - hokkabazlık 

oobedebaz - hokkabaz 

ıoh - oynak, een 
eole - oağle (T. kö ) 3lev 

. ıom - eom 
ıora - danıoıt 

oarayı devlet 

ıurie - kargıoa 

ıor.ı - başlama 

d•nıetay, 

tOrd etmek - bıelımık 

ıoor - oour (T. kö.) 
ıuort - şuurel 

tıhteoşuor - aeşoor 

gayri euurt ıuureozca, 

yadeuurel 

tftcf'yre - a~ıççık, bodur 
ağaç 

eOMe - çiçek 

eOpbe - şOpbe (T. kö ) 

T 
TaabbOd - tapınma 

TaaecOp - ıa,ma, (fr.) eton· 
nement 

Taaddl (bak: tecavdz) 
TaaddOt etmek 

mık, eay,ısı artmak 
TnffOn - kokşa 

Taaf fon etme~ 
mak, pis kokmak 

<,oğal · 

kokue· 

TaahbOd - yelken, (fr.) en· 
gagement 

Tıahbod:etmek - yftklen· 
mek (fr.) i8'engager 

Taahh Jlo (mektub) _ bı· 

Anlı ( fr.) recommınde 
Taatkub etmek - terklomek, 

ırd ardı gelmek (fr.) ıe ıuc· 
ceder, ıe pooreolne 

Taakkol etmek - anla1111\1 

akıl etmek 

Taalhlk etmek - lllmek 
(fr.) ıe ıpporter ı .. , Holr np· 

port a .. 
T11JIGI etmek - kıçıo11mak1 

ayık ıtlrtımek 

taaQJmftd (bık: taeanar, tu· 
mim) 

TaammQm etmek - yayılmak 

genelleemek (fr.) ae propıger, 
ae generallaer 

Taarruı - ıtır al, &1lım, sal 
dırım ( fr.) ıttaque, offeose, of· 
fenılve 

Taarruz etmek - ıtırsalmık, 

aalmık, 11ldlfmak (fr.) ıttıqaer, 
offenıer, offenelf 

T1arrnd - sdr11lık (fr.) 
öffeneif 

Taas ub - bıığınazlık 

fanıllıme 

(fr.) 

mllteawıb - bığınaz (fr.) 
faoatlqoe 

Taatll ef kir (bık: bııblbıl) 

oylaşma, (fr.) ecbauge d'ideeı 

TaatU ef kAr etmek (bık: 

haebıhıl) - oylaşmak 

Ef kArı umumiye - kamoy 
(fr.) oplnlon publlque 

Reyi im - genoy (fr.) ple· 
bleclte 

Taayytın - l · Atanmı, 2 Belit 
Taayytın etmek - bellşmek, 

belli olmak 
Tayin etmek - l ·Atamak 

(Nasb anlamını) (fr.) nommtr 
2 - belirtmek, (fr) deelgoer 

Muayyen - belll 

Arabalar konfor ltlbnlle 
komoo devletlerin yOrilk mo· 
törld arabalarından tıetOndfir. 

Avrupa'yı ve Balkanlart dola· 
şanlar bo ıözQmtı tasdik ederler. 

Bence Beledi Y" loletme bık· 

kını birliğe vermelidir. En ma. 
eald ve k&rlı to budar. Ve be· 
lediyemizlo kontrol ve blma 
yeıl ahında tehir balkının lh· 
tlyacı dıblliode eyrlaeferJ le· 
mlnden ba~ka bence yapacak 
bir le yoktur. Ba itten kir 
beklemek rloğru olamaz. Bal· 
kın faydalarını gözöoflne getir· 
mek belediyenin cilmlel ,e. 

zalf indendir. 

Bugflok(l Durum: 
Kordonda bo~Cln 22 lflha 

Taayyoı etmek - geçinmek 
Ta111om göıtermek - olak· 

11nmık, alukıunmık 

Mcıteazıım - nluluar, ben· 
clk. ( f r.) orgaellleux 

T&b 1 - gClç (takat anla· 
mına) 

2 - parlaklık: (rnnak an· 
lamını) 

Tazelik (taravet ID· 

lamına) 

4 - 11ç kıvrımı 

Tabaat (matb11cılık anlamı· 

nı) - bıeı 
Tabetmek - basmak 
Tabı - 1 baekı 2 b!eım 

Matbu - baema 
Matbua - baıılı (fr.) lmpdme 
Matbuat - baeın 

Tıbıka - tabıka (T. Kö) 
Tıbııtühırz ilmi - jeoloji 
TA bıkan-parlak 
Tab11boa - yaltaklık, yal· 

taklanma, (fr.) f latterie 
MOtebaeb11 - yaltak, (fr) 

f lıtteor 
T4bende - parlayın 

Ttbl, mtnut, muılltk, d· 

beete - bağıntı (fr.) depeodant 
Tlbl - uyruk 
örnek: f ıkoçya 

tAbldlr. lekoçyı 
oyruktor. 

lngllter"'ye 
lnglltere•ye 

Tibl kılmık, tıbtı tAbHy~tı 

alm11k, mnnkad eylemek: -
uyrotmık (fr.) ascnjettir 

Talı il yet. merı o tlyrt - ha· 

~ıoç, uyrul ulc (fr.) dependance 
Methıı - oyna 
ö ı ııe : 1 koçya't.lırrn ayrıcı 

loglltert1dtr. 

Tebaa - uyru (fr.) sujft 

GayrltAbl, mCiôtakU - bı· 

- Dftıe~ -dedi Amroın bu · 
gllnlilk bana bakma! 

Ve ıonra, ıuıllerlmi de iti 
tluce, oyununa eııırıt gibi 

oldu. En bO.yük korku ve ee 
vfoclof nHıl ıöylfyebilf rdi?. 
ÇQnkü blrfm çiftçi, kılıbıktır. 

Ayni zemaoda 
- En bdyflk ıevlncl, piyan 

godın 15 hin muhterem •e 
asil banknotu cebime indirdi · 

ğlm gOn doydum. 
Diyemezdi. Nitekim, gdnlerce 

gizledi, enelA, bu l11betln ya· 
lan oldoğoou ,; ıöyledl, ıoora 

lklbin liradan df'm vordo, daha 
----------1~---------
f 1a ll ye tt e dl r ve halkın lbtl ya· 
cını ·cevab vermek fizere mft· 
tf'madi senle yapılmakta ve 
eldr: edilen varidat ancak mae· 
rafa tekabfll P.tmektedlr. Balkın 

bu ihtlyıtcına cevab vermlye 
uğrv~ırken gazeteci arl· adışları . 

romu mdtemıdlyeo teukl d yıp 
mıları ceııaret ve çalışmamızı 

kırıyor. Birliğimiz blltClo bal 
kın dileklerine kapmnı açmıı 

tır. ihtar edilecek bıtalarımııı 
dOzeherek eeyrl!eferln lottzı· 

mına lrlıece~lz . Binaenaleyh 
yolcularımızın ihtarlarını her 
zaman birliğimize bildirmelerini 
öz candan dllerhn. 

Belediyeden Dilek: 
Belediyeden letf'ğlmlz yok.tor 

Eğer tehir bndcemlz milıaf d 
olsaydı, bQtOo yollarımızın yı 

pılma11nı dilerdim. Bir dCletor· 
dur: Kara ytlrftk motörft = Yol. 

ğınsız (fr.) lndenpedant 
Ademi tibllyet, lıtlklAl 

yıdbığıoç 

T&bllyetl mtıtekablle, meno· 
ytletl m6tekablle - areıbığınç 

(fr.) fnterdependance 

Tabiat - tabltat 
Tablb - h~klm 

Tahir - tabif ğ 
Tıblr - deyim (fr.) expreı· 

ıfon 

örnek: Batk• bir tabirle, 
bıtka bir deyimle 

Tabir (tefılr) - yoru 
Tabir (tefılr) etmek 

mak, yorum"k 
Tablt - parlama 
Tabnik - parlak 
Tıblye - tabya 
Tıbl - kös, dnul 
Tabut - tabut 

Tac - tıç 

yor· 

T11cll etmek - tezleetlrmek, 
hızlı,hrmık, acf'leleıtirm,. k, 

ndlrmek (fr.) ıccelerer, biter 

Tacir - tecimen 
Ticaret - tecim 
Taciz etmek - batığırtmık, 

ııkmak (fr.) ennoyer 

Tadıd - ıayma, •ayıe 
Tadil - değl ıke 

Tadil etmf"k - · 1 değlıtlr· 

mek (fr.) nıodlf ler 
2 azaltmak (fr.) dlmfnoer 
Tıfrıfftruş - bolıvurt (fr.J 

cbr.rlatan 
Tıfııll etmek - ıyrııılamak, 

uutmık (fr.) detıUler 
TafeilAt, telerrdat · aynn, 

ayrıntı, ozatı (fr.) detıll 

Tııfı114tıyle ·- uzoo uzadıya 
ayrıularlle, ıyrınhlarile (fr.) 
eo detıll 

- Bay Sııiık , hayatta ge · 
çlrdlğin en bfiyftk korku ban· 
glıl olmuotur? 

Çlftcl, halden ınhyan bi r 
lnıan gibi derhal atıldı: 

- ~ır1S1nd110 dlty k yediği 
gGn!.. Douor, ben oynıyıcığtml 

Bıy Sadık r..enb verdi: 

- Ea boyak korkuyu, 15 
mıyıa, İzmlr'in lşgallode doy 
dom. Bizi adliyede yakaladılar. 

Bdy6k bir katar halinde kor· 
dona :ıflrddler. Bir ddomıo 

neferi, yolda, ıClngDsDntı mfl· 
temadlyen enseme doğra gö· 
tllrGyor, darttıyor gibi yapıyor, 
beni korkotoyordo. Ben, cın 

hevllle biraz daha kalabalığın 
içine girmek fıtlyordom, o da 
peşimden ekelk olmıyordo. 

Nihayet bizi borsa binasına 

.doldordolar. Bo:aralık Feıçfza . 

de bay Sellm'fn elmearı geldi, 

bizim için tavassut etti 'e bizi 
alıb kendi evine götftrdtı. Biz 
dört bee klel idik. E•lnde 
kahHhı çıkardı ve oturduk. 
Fakat yeril palikaryalar bizi 
görmOşltr. nln et11fında me· 
ktk dokomıya başlamışlar .. Ev:
ııablbl :te14ş ,.içinde geldi. - -

- Amman -dedi· vaziyet 
!~nal. Evi basacaklar. 

lldncl bir korku başlımı~tı: 
- Ne yıpacığız?. 
- Beo size şapka tednlk 

ettim. Onları giyer ve çıkarsınız 
Bunn iyi bulduk, şapkaları 

aldık ve çıktık. Fakat o za. 
maukl zihniyet ve telAldd mı · 

hlm, oıpkaları bir tOrltı batı· 

maza koya011yor, elimizde tu· 
tuyordok. Fakat foyamız m~y 

Tagaddi etmek - beslemek 
Tagallftb - Zorbalık 

Tagınnt ( Bık: macannl )-
ıakığ 

Tagannl etmek - eakımık, 

uyramak 

Cını - eayra, şarkı 
Tagayyftb etmek- kaybolmak, 

kayıblara karıemık , ortadan 
kaybolmak 

TagayyQr etmek - haekalaı · 

ınak, Ozıermek, bozulmak -

(fr.) Chın~er, ae corrompre 
Tağyir - özgertl 
Tağılt etmek - karıotırıp 

boz mık 

Tığlit etm=>k - yanıltmak, 

eaıırlmak, ( fr.) lndolre en er· 
reor 

Tıhacctır etmek - tıolıımak, 

tıo olmak, (fr.) ee petrif ler 

Tabaf faz etmek- korunmak 
barınmak 

Tahıl ffl( etmek- hafiflemek, 
yeğnlleımek 

Tıhflf etmek - haf lf letmek, 
yeğniletmek 

Tahakkuk - gerçekleıme, 

keılnleme, (fr.) v~rff lcatlon 

Tahakkuk etmek - gerçek· 
leımek 

Tıtbakkok ,.ıtfrmek - keıfn · 

lemek, g.-rçekle,tirmek, varlı, 

tıroıak 

Tab11kkuk memuru- keeiocl , 
keel11lı ylcl 

Tab Jk - gerçfo 
Tahkik etml'k - gerçlnlem~k, 

(fr.) Fılre unfS enquete 
T1tbklkatı ıdliyt> - Tüzel 

gerçin - ( rr.) Eoquete j udiclaif'r 
Tahkikatı iptidaiye - ilkel 

gerçin (fr.) enque ete prellml· 

ertesi gilo 11&hverildlk· ~it t«ı 
ko ve ııtıraban teıılrile 0~ f ııısı 
yO:ztlmQn sağ tara 1 td" 
mahiyette bir baatılığ• '"1~ret 
dlo, apııe, şu ve bu, •f 
çektim. ~ 

Çiftçi, rahat ve nıeıı'od 
insan tavrı ile; oJ'" 

- Şeşbeş ·dedi· h•fıl 
gördtın ya, zarımı . . ~·~ 

- Gördllm, gördOOlı 

oyna.. ~ 
- Peki, bay Sadık, eO 

eevlndfğfn gOn?.. dO"' 
- Şftpheeiz ve tered 

İzmlr'in fııtlrdad• gan4 · 
1 

.... Hoıosl bayatıoııd• d. 
Gene çlCtçl Necati atıl 1 

- Evlendiği gGo! 1 J 
- Hayır, bukoko lkOl'~! 

rek diplomamı aldığıdJ ~oııf 
- Saadet bakkıodak.l ' 

cenlz nedir? ,,,~ 
- Ben, kendimi ber 1,oııf 

mes'ud görOyorum. ff •1
1 et-~ 

en müşkOl r:amanlarıod•ı 1,rd 
. . lfo" _.ı.• yeti beşeriye lçlnde, 1111 

01,f"" 

be1babtı dooilnftr fe 0 
0 

Jı' 
daha mftref feh oldoA""' ~tf 
tırlıyarak meı'ud oloro~·~ıol 
dl evimde de daimi te 
budor.. ısı bil 

- Yılın, hıyatr• 14ıı 
şey midir?. 14 

l•"'' ,,4 - Baylr, beo y• y1ır 

zomuna kail değillll'• 
çirkin blroeydlr. 1, ~ 

- Hayattı dloledf~IO 11 ti 
ıonradan farkına v•rd•A

10 

büyOk yalan hangi ldir? . ~~ 
- lzmlr'de meobot tııt ııt' 

babı Hıfzı vardı. Bir s40'~~~ 
ıab• ~ 

kelin çok tanıdığı 
1 

'i0 
memura bay Şemsedd 0 tıJ1 
dogo tıyıHını çık•'~·~.ı ıcl' 
çoklarmı, cenaze 01erıırl dt~ 
Şemıeddin'ln e\·ine gö:dlP ~ 

~ 111 11111 ,ı• 
Bazıları dı b•y ~ J{ıabı.1' 
dalreılne koıtular. be,,ı ~ 
Akbaba, bu meyaod• 

aldıtmıotı . 
~·d'" 

; 
- Yalanı en çok 

ıöyler, erkek mi? ıı~-' 
- Bilmem!. Hiç • edlll' 

olmadım, biç d4o0°'°. ~ 
lr~1" Dedim y•, yalan ç 

oeydlr... ••"''' 
Çiftçi Necati bo eöıil 

tadı: ~··~ 
- Öyledir amlPa"·oıcı r 

o kAf lr neenenin dlo ..,,ot' 
ı ••"' lAzım olduğu öy e ~ 

'fardır ki.. ~~~rtll 
GörillQyor ki, çlf ıçl ~taı!Jlr4 

bilerek konuıuyor, l ı~ 
hangi zamanlarda btı d 'ııı~ 
tutunca hemen yalıO ~ ./ 
earılmao?.. ~ _ 

nalre - ~i h 
Tahakktım etmek "' Q 

)anmak (fr.) ılmpoeer ao•'" 
Tahılll - bezendJt.• 

me. donanma 
TahallOk etmek 

lıuma~, kıhklıomak 
TıhılJOl - erf ı:ne 
Tahlil - çöze 
Tıhlllt - çözel .... ,• 

elti>'~ 
Tahlil etmek - çôı e~ 
Tahammuz etmek "' 

mek (fr.) o:xydatloD ~ 
oıeı• 

Tabammtıl - day• ,J 

lantı. d'r• 
TıhımmOl etnıek ~cJıfoj 

mak, katlanmak, k• ,orf 
çekmek, gölOrmck (fr.) / 
tee, korter e~ 

Tahamm6r etmek ~ı:ı'et l 
mek, acımak (fr.) terr11 r•~' 

k - • Tabırrl etme r ~ 
araştırmak (fr.) cbercb" r1'• 

Tah1trlf AsArı atik•..,,.. • 



Mez 
Aile Yuvası 
~ .._ Pe lıkeleıl aile yuvHı, 

1•11. b lttı irinci çarıamba 
._ •çılacaktır. Geçen ıeoe .,., a. lllGtterllerlnden gôrdd· 
tı..._ fe,kaltde rağbet n te· 
~Gbte 
""-eı n ceearet alan yuva 
la_ •lerl, bayıl daha mft· 
~-el 
''tblbt 'e çok daha mtıaalt 
h.. t ılmık ııoıetlle yu· 
.,. •ı;. 
~ C1k.l1rdır. 

.._,_,ttpe aile yuvası, asri 

~ ' Ocoalok, temblik n 

-...,' içkilerde nefHet temin 

'" bı:.Ioauyor. Yuu, ... 
~ llıGtterllerlnl memnun 
~ lçfn hiç bir fedaktrhkıırı 
""-llıe11ıı1t1r. Gôztepe aile 
"'1 •ı teref Yerecek olan ' ... , ~ tterllerln her ıuretle 
~ .. :•11 kalıcakları mobık 
flıit · Bir defa tecrGbe kA· 

t, 

\eı Aile Yuvası 
~ llsteciri Kenan 

~ e~ıeı demiryol-
~dao: 

' "taıen bedelleri ile mlk· 
hl.. ... Aıda yu.dı elbtae, 

~lerpaılırıa 18 ·S· 935 
hı. '-t gGacı Hat 15 de kı· 
~1aaollıe Aakara'da idare 
~ tekrar ekalltmeıl ya· 

~ • Ba ite girmek lıtl· 
' ''98,72 llnlık ma· 
~ telblnıt •ermeleri Ye ka· 
l._~laJln ettlAf nıikaları n 

~Ae manll kanuni ba. 

' 

1

&11la l "'9r dair beyanname 
'• ~ '-r ile ayal gaa uat 
~ ' komlıyon relılfAlae -._ 'ıe lta.mdır. Ba ite ald 
.. , t 325 karnı maka· 
~ llıydarpap, Ankan 
~~e fatntr nznelerlnde 
l~r. 

' ltet 4709 talı:.m n 
~ ,, •erd aerj, Jtclwerd 

~' : teyık elbfae, llyıh 
~ .. .._ ltyık palto, IAcherd 
- lt ııı çuha, IAcherd 

'~' iti .. yak .. pkı. 
~a;, :aes 1a hedell 
~
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0000 lira 
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1 "'1...1._fsterseniz 

'~ttRiZA 

KASE 

NEDKALMiNA 
lzmir Milli Emlak Modnrlüğnnden: 

Baca •t•ğı m•h•lle fasall ıobğJDda 7 nomanh 55 
metre munbbıı arııa 

w kôprGIG ıokağındı 19,21 etki Te 
yeni no. 200 metre murabbaı ana 

w .. 9 eyltil 11ob~ında 21 eekl Te yeni 
no. 131,58 metre m. •rH 

ıı. yakın w tınHtepe ıokağında 15 no. lı eTID 
yanında bllA no. h 93,52 metre murabbaı aru 

M w " doatepe ıobğ1Dda 41 no. 242,46 
metre murabb.. •na .. ıı. 3 no. 131,00 metre ma· 

Un K. 

20 60 

50 

32 70 

18 70 

48 49 

rabbaında .rea 30 13 .. .. zafer cıddeetnde 43 eski 47 yeni 257,24 
metre marabb11 •na 

" ayva ıok•ğıada 1 yeni numaralı 232,75 
metre murabbaı 

Baca paradleo kııılçalla caddeefade blll numaralı 

barakayı mGıtemll 2074,75 metre murabbaı ana 
GGztepe maballe1lnln tefetepe ıoka&ındı 3 numaralı 

198,~6 metre m. ana 
Kanntlnı'da dilber ıobğıoda 9 numaralı 273 metre 

munbbaı Hla 

GGıtepe çaabya ıobğında 2 aamaratıjlı demir ka· 
pılı n dıTHh 401 metre murabbaı •na 

Karantina lıke cadde1lnde 90,9~,94 no lı areadan mGf· 
res bir par1el ao. h 294,50 mttre murabbaı arıa 

Karantina 1.kele e. 90,9~194 no. lı anadan mGfreı 

iki panel ao. la 243,5d metl'e murabbaı ana 
Karandaa maballeti b•lll rifat ıokağında 262,1 kapı 
numır.lı olup 15,16, 17,18 parıellere ifraz olonaa 

15 parael no. 113 metre murabbaı mlfres ar• 
16 M M 125 M M M .. 

17 .. " 126,25.. .. .. " 

35 98 

4.6 55 

350 

49 71 

68 25 

800 

117 80 

97 4.0 

Tüi-k Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketinden: 

Şlrketlmlıio 8 nJHo 935 ganlemeclnde yıpılan genel hlııııe 

dırl.r toplıntl81nd• 19 34 yılı kArıodıo da~ıtılm11ıoa k1tar veri 
len bleee bıeao• bir lira kArın 15 m•yıı 935 ten ltlberen Oa· 
mıoh bıokaııı İzmir ıobeııl gfıealode 10 numarıh kupon muka 
bilinde ôdemeğe baef•n•c•ğı ıayın ortaklarımı11 llAo olunur. 

8 13 

lzmir Milli Emlak Müdürlügünden: 
Lir• 

H•p11banel umumi dahilinde bili No. la dtıkktn 775 
Buran• kart ômer ıoklğında 10 w w 18 
Ahmet ağı mıhalle1ladc tıhmlıı ıo· 6 w w 120 
Yukarıda yHılı emnlln bir aenellk icarı 23.5.935 perırmbe 

gCla6 ııaat 14 te ihale edilmek (lıere mftHyedeye konulmuetor. 
Taliplerin o aaatte Milli Emltk mGdGrlGIGne mGrıc11tlerl. 

;9 19 1343 

18 .. .. 138,75" c c c 

Memdohlye mıhalleılnde mamca sade eokığında 30 Hamza ilüstem 
k•pı 'O tıj numaralı 10 metre mnnbbaı arM 10 

56 50 
62 50 
63 1'2 
69 35 

Yakanda )'Hllı arNlarıa bedelleri peıln .,.,. ile Gdeamek 1 Fotoğ •af~ an==\\ es ·o 
'Clzere 12,5,935 p11ar gGnCl ııaat 14 te ihale edilmek Gzere mG· ı U U U U U c:i 

1a7edeye koaalmuıtor. Taliplerin o uıtte Milli emlAk mGdGr· ı 
IGğGne mGracHtlerl. 3 8 1207 1 - Baynm gftnlerl açıktır. 
-ı-----M--.-,-.--E--.--k-M ___ d ___ J ____ d___ Muhterem maeterUerlmlıden gôrdftğGmGz rağbet Te 

Zfilİr ) i m 0 Q Qr QğQO en: tencctıbe aıclz . bir mubbele olmak Gıere bayramın 
150 

bhlncl gGnGndea Martın nihayetine kadar re1lm çek· 

150 
drecek uygılı mOoterllerlmlse bher sarlf hediye Ter· 

125 
mf!ğl daııandak. 

Gôıt11pe nenat 10kağıada 8 numarıb n 
Karantina tGrk o~lo ıokagında 1' numaralı b.rap n .. 

150 MGtterilerlmlsln ba bedlyemlıl kabul etmek.le blıl eeref· 
lendlreceklerlnl Gmlt Ye temenni eyleriı. 

w aelçok eokagındı ~6 nomınh 
w mahmudiye ıı. 7 k•pı No. .. 

7 taj w 

İkinci kanntlna atı'et eokağında 6 t•j No. w 

" w mımlı caddeıılnde 301 kıpı .. 
181 taj 

Reııdlye hılil ağa çıkmasında reııdlye ıo. 2 k•pı " '" 
4 taj 

Birinci ııGleymanlye maballe1lnde ıltınt•t ıo. 32 .. 
İkinci Hlılye mabılleılode hacı ıll c. 42 l yeni No. " 
Kıhram•nlar kıea ıokagında 7 eski 98 tıj No. ev 
Narlıdere kale clnrı derince mevkllnde 277 40 metre 
mukaddema bahçe elyvm tarla. 
Buca ıpğı belediye caddeıılode 31 Ye 33 numara tıjh 
dGkkln ve fmn (baraptar.) 
Boca ıııç•n kôyGnde 214.95,62 metre murabbaı arazi Te 
dıhlltode 92 agıç incir. 
Duan hoca bak11 bıdeıtenlnde 39,1 nnmaralı dGkk4o 

1~5 
300 

100 

450 
35 

160 
1005 

125 

150 

100 
Yukanda yazılı emvalin bedelleri peıln para veya mGbadU 

ikinci taıf ye kuyudlle ödenmek üsere malklyetlerl 9,ô,93ô per· 
ıembe gGoG ıaat 14 ae ihale edilmek Clzere mOzayedeye konul· 
moetur. Taliplerin o ıaatte Milli EmlAk MGddrlOğGoe mGra· 
CHtlerl. 26 8 1206 

10 - Mayıs - 1935 Cuma Gono 
Yurdun En GOzel ve Yeşil Ormanların· 

dan Biri Olan 

Kırkağaç Çamlığından Her
halde istifade Ediniz 

Ç•mhtın saf bınııı, iyi ııuyu, bıbar gGıelllğl içinde çok 
nee'ell bir fECln yapmak lıtlyen yurddaelar için o gGa fsmfr'den 
Soma'ya kadar huıoıi bir tenezzCih treni de tertip edilmiotlr. 
Trenin daracığı yerden çamhğ• k•dar yol iyi •e y•kın, YeHit 
meTcot n ucuıdor. Tren ı .. tlerl Devlet Demlryoll•nnca •yrıca 
lltn edllecektlr. Çamlıkta mlleaddlt g11lno, lobuta, ııtın n 
eAleatl yerleri Yardır. 

Baaene herhalde K.ırkqae Çamh&ıaı ıGrtlnb •e lellfacle 
...... s 8 9 

2 - Mığaaamııda en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
Te umum fotoğraf malzemeel bdyak tenallAt ile 11tıl I 
makt•dar. Muhterem mGeterllerlmizla bllha11a nazarı 
dlkkatlerlnl celbederlı. 

Resne Fotoğraf hanesi Sahibinin 
Müşterilerinden 8ir Ricası .• 

İkinci Beyler ıokağıadald fotoğrıfbaneml kapattığımı ııaygıh 
mftıt,.rllerlme ilin ederim. 

Klleelerlml Emirler çarı11ında S.y Bamsa Rctıtem fotoğraf· 
hanesine n•ldettlm. Slparlı vermek lıriyealer lGtfen onya uğ· 
ruınlar. 

Ben de tlmdlllk ek.aer sımanlar oradayım. 

BAHAETIIN • FOTO RES E 

Kız Lisesi DrektörlüğOndeo: 
İzmir Kız lleeıılnde ketlf Uğıdını uygun olarak l•ğım kire· 

mit aktarma ve belA tamiri yapıtacıkllr. 

Ba itlerin tahmin olunan bedeli 400 liradır Te lhaleel 11.5.935 
, comarteıl gGaCl eaıt oobeete kGltGr drektôrlllğftade toplaaıcak 

alam satım kurumunda y•pılacakhr. Gelenlı,rln ber gfln keeU 
kağıdını ıörmek Gıere mektebe n ihale gfto Ye .. aıiade yAıde 
7,5 maYakkıt temlaatlerlle koroma gelmrlerl ~erektir. 1336 

lohtearlu lamtr bıtmGdilrlG· Turgutlu 11llye bokok mah· 
ğünden: kemeııladen: 

lzmlr lnhlıular ld.resl em•· Turgutlu'nun yiğitler mahal· 
net ambarında mevcud eald lesinden abmet kızı zebranın 

yıllar mıbıulOnden 69 balyada kocHı bıaan oğlu nlidt>n ıç · 

285' kilo tfttGn 21.5.935 ealı tığı boeanm• dnHı ıonuada 

gOntı Hat 15 te pHarhkl• iki tınfın 8.nlııın.935 ganade 
Htılacaktar. İııtekllluln bet boııomalarına kar.r verllmlı 
lira teminat paralarlle o gtla dualı nllala oturduga yer 
lımir lnbi11rlar b•ımadarJa. bulunamıdıgındaa trbllğ mıka 
ğGade mGteeekkll komisyona m•D• kaim olmak bere key· 
ugra..ıu.. 8 12 16 20 13'5 fl7ea llAD olaau. ıssı 

1111111111111111 S.blfe - 7 Ullllllflll ................................................... 
Yazın Geldiğini 

Haber Veriyor. 
Bahrlbaba ııahll park gazino· 

ıu açıldı. Geeeleri hr-rrek elek· 
tlrlk IAmbalarlle :nurlu bir yaa 
gt>ceııl bayatını ba~lam11;ı bulu· 
nan bu ııevimli bahçemiz m•· 
y111n birinci gtınüoden itibaren 
çok yO~ııek bir muzlk ile nc(I · 
eaioe neo'e kıtacaktır. 

Sabllperk gızlnosu bnscoe 
lzmlr'Jo en kibar bir babçeıl 
ol11yor. İzmlr'ln meruf, emlo 
ad•mlarıod•o otelci bay Basıl 
ile meohur lokant•cımız bay 
SiUeyman'ı ve Mehmed Erahayı 
eabllpark guioosondı le başın· 

dı 11ıörmek için maklyetiol sôy· 
lemiye bıoh·hışıaı bfr deUldlr 
aannrderlz. 

Bayındır sulh hukuk hAkfm· 

Uğfoden: 

Duacı demircilik mahalle· 
ıılnden mehmet oğla tahsUdar 
relik tarafından mOddelaleyb 
lzmlrde damlacık mahılleein· 

den mehmet torooa lbrabim 
oğla lbrablm ve aç arkıdaıı 
aleyhine açılın tarlı taksimi 
davaaı aıerlae maddel11lcyb 
ibrıhlme çıkarılın dnetlye 
oturduğu yer belll olmıdığın· 

dan tebllg edilmeden geri gel· 
mit olmakla hukuk ueulQ mu· 
hıkemelerl k. 14 l inci m•dde· 
ılne tevfiken UAoen tebllğıt 

yıpılm1111na kerar verllmle 01° 
doğundan mıbkemenln hıra· 

kıldığı 27 may11 935 puarıeel 
gftod ıaat dokuzda bayJDdlf 
ıolh hukuk mıbkemeıılne gel· 
meıl veya bir vekili kanuni 
göndermesi akal taktirde mu· 
haktmealn gıyaben balulıcmğı 

trbliğ yerine gccmek (bere 
ilAo olunur. 13:l7 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve Teoaııül Bıstalıklır1 

MütahH m 

Hergftn haetıları 11bah 1111 

1 O dan akıam alta ya kadar 
k.abol ve tedavi eder. 

Adreı : Kemeraltı Şamh IO 

kak numara l 9 

lobhular İzmir ba~mftdftr· 
lOğiıoden: 

İzmir lnbfHrlar baemOdOrl· 
yeti ile tOtOn f•brikHına ait 

m•mul n yıprak tütOolerln 
ve makine akııımlle boş ıuruf 

nııalr emtl•nın 1 haziran 935 
ten 31 mayıı 936 tarihine ka· 

dar bir eene sarf1Ddald nakil· 
yata kapıla oııolile ekıihmiye 

konolmuıtor. lıtekl 1lerin tek· 

liflerini hni kapalı zarfı için· 

de bir aenede yapılacağı tıh· 

mln edilen onbin liralık nık· 

llyat bedelinin yozde yedi hu· 

çoğa nisbeıiode 750 Urahk le· 

mio•t mektuba veya naklen 
idare Hndığına yatmlacak bo 

paranın sandık makbuza ol· 

doğa halde ihale için teshil 
edilen 22 mıyıı 935 çareımbı 

gand aaat 15 e kadar lobiur· 

lar batmfidörlf)~üode m(lleıek· 

kil komlayona vermeleri !Azım· 

dır. latek.IUer bu naklly•ta ah 
t•rlnımeyi komlyond•n ber 

nklt lııtıyebillrler. 
8 12 16 20 1344 
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Sıhhat 

Eczanesi 
Ucoz, 'lue, temiz llAç bulunur. 

11 Bıtdurak - Baycık Sıltp · 
çt Danı kerıısınd• .. 

llllU llllllUlllUllllllll 
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Ôksnrnk Şekerle· 
rini Tecrflbe Edi
nız .. er: 

< _. 
>
< 
a:3 

LU 
> 
z: 
< 
>< ca 
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Sıhhat Sflrgfln 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 
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• 

Onlvenltede D~çent, 
(MuaTiıı Proreeör) 

Or. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

BaatU.n hergGa öğleden 
IODn bakar. 

fıtildll c-.addeai No. 99 
Ankara epartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN 8 U L 
Telefon : 49250 

• 
Ulivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Han. Birinci Kordon 
Tel. 244:l 

Tbe Ellermen Llnee Ltd. 
0 ALLGERlAN,, nporo 18 

meyıaıa Ltverpool ve Stanıea 
dao beklenmektedir. Ve eynl 
Hmında doğru Lherpool için 
yak elacaktır. 

"POLO,. npora mıyıa nl· 
bayellnde An•era, Londra n 
Bolden gelip tahliyede bola· 
nıcak ve ıynl umındı Londra 
n Hail için yak alacaktır. 

0 0PORTO,. nparu mayıa ni 
hıyetlnde Lhr.rpool n Svao· 
ıea'dıa beklenmektedir, 
Tbe General Steam Nnlgıtlon 

Co. Ltd· 
0 ADJUTANT,, nporo 7 mı· 

yuta Londra lçla;ytık alecıkllr. 
Deotecbe Le91nte Ltnle 

"ULM., npuru 15 may11ta 
Bamburg, Brrmen ve Anvera 
ten beklenmektedir. 

" ANGORA ,, npuru balen 
llmanımıada olup yak boıalt· 
maktıd1r. 
Not VW11t tarihleri n H · 

purlann lılmlerl berine deni· 
tlkUklerden meı'oUyet kabul 
ecHlm1ıı. 

işçi Aranı yor 
Taraaıta Çukurova beı fıb 

rlbaı tezgAblarında çalıomak 

Gaere 50 kadar ltçlye lbalyıç 

vardır. 

1 - Dokomı tesgAhlarında 
çalıtm•o ve lıe v.kıf olmahdır. 

2 - Maklnelerimlı ıon ılı· 
tem oldağo için iyi bir 11urette 
çalıoao bir ameleye fazlı ka· 
zanç temlo eder. Fazla ıafıi· 

lll ve ıeraitl gö. mek ve kaydı 
için :J may11 935 ıarlblnden 

itibaren lzmit'de KıraoamıD 
oııu haaındı iplikçi Rıbelno 

Pollıl'ye mtlrıcaat edUmeal 
Hta olaav. 6 D. 

Tt:J Q K iYE Akşehir bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T .1:,: 

Odf!mir Şubesi llR/ liT 
BAN~ASI tklocl kordonda Bor.. clvanndı kendi bt..-adl 

TELEFON:2363 

• 

. ,,...,., 
HVLV.lt 

'fV 
IS~L 

t•ratelli Sperco Vapur Acentası 
---- •ROYAL NEERLA.NDAli KUMPANYASI 

0 BERMES,, 6 may11ta ~elfp 11 may11tı An•en, Rotterdım, 
Ameterdam Ye Bımbarg limanları lçla ytlk •lacakbr 

11GANYMEOES,, •ıpana 18 mıyııta gelip 23 m•J1•ta Annn, 
Amıterdam, Roterdam ve Bambarg llmanlan lçla ylk alacaktır. 

"CERES.. Y1puru 16 mayııtı ~elip yaktlal boıalttıktın ıoorı 
eonn Oargu, Narna n .K3tteace llmıolan için yak alacakıır. 

SVENSKA ORlENT UNIEN 
0 8LALAND,. motGrtl 20 mey11tı Roterdım, Bımburg, Co· 

~nhagen, Dıntılg, Gdyn11,Götebarg, Oalo H lıkandlnaryı 
limanlar1Da hareket edecektir. 

•
1NORDLAND., mot6rl 2 healranda Roterdım, Bımburg, Co 

JN'Dhıge, Dentslg, Gd1nlı, Côteburg, O.lo ve lıkandlnnyı 
Umınlanna hareket edecektir. 

S•:RVICE MARlTIM ROUMAIN 
Garbi Akdenla için ıyda bir Muntaam Sefer 

0PELEŞ,. Hpuru 26 mayıetı gellb 27 may11tı Mıhı, Mınllya 
• ., Baraelonı hareket tdecektlr. 

"ALBA JULYA., vapuru 20 hazirandı gelip 21 balranda 
Mıltı, Marallya ve Bıraelon'• banket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lsmlr Nev·York ıraıındı aylık muntıum aefer 

"RINOS., Hpuru 14 mıy11ta ( Doğra ) lamlr'dea Nnyork 
için yak ılacaktır. 

0 TAMESIS,, nparu 20 bulranda lımlr'dtn (Oeğra) Nevyok 
için yak ılacıktır. 

Yolcu •e ytlk kıbal eder. 
Hamlı: lllalardakl hareket tarihlerindeki deAltlkUklerden acente 

meı'ullyet kıbal etmes. 
Futa tafllltt için ikinci Kordonda Tıhmll H Tabliye tlrketl 

blna11 ubmada FntelU Sperco acentah8Ju mtlncut edil .... 
rlce olunur. Tl!lefon: 2004 · 2005 

Kışlada Mns. Mev. sabn alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilinlar 

Mlıtabkem mevki 11. al. ko.nundın: 

Mat. M •· için pHarbk ıuretlle demir kapı, demir parmıkhk 
yıptmlıcaktır. lbaletl 14.mayıı,935 aah gana 111t 10 da kıt· 
ladı Met. mv. ..t. al. ko. nandı yapılacaktır. Muhammen bedel 
420 liradır. Ma•akht teminat ıkçeıl 31 lira 60 kuraıtur. lıtek· 
lller ıartnameılnl hergOn kıılada Mı· mv. ..t. al. ko. nanda 
görebilirler. lıteklller temln•tlarile birlikte ihale aaıtladcn nel 
komlııyonda bnloomıl1rı. 29 3 8 13 1226 

lzmir Defterdarlığından: 
lulılnln Hrgl borcandın ötClrtl tab·lll emHl y1111ına göre 

haczedilen Gaselyard maballcalnde Aalsler ıokltıada kAln l·l 

.. yah dOkkAa tarihi llladan itibaren ylrmlblr ıan mDddetle 
11tıhA• çıkarıldıAındaa pey ılrmek lltlyenlerln Defterdarlık 

tablllat blemla• ıelmelerl. 23 28 8 8 1171 

••••• 
HerUlrlll Banka Muamelitı, EoıteB 

Kumusyonculuğu .. 

M088İI şeraitte mevduat kbul edilir 

" Hububat, Gdm, incir, pamuk ,uytinyalı, afy0~ 
uir emtia kamuayoncoluğo ıapıbr. Malların eril!!• 
donda Yhiplerine en mOYİt teraitle avaoı " 

ilan 
ödemiş Belediyesinden: _.. 

l - 700 lira muhammen kıymetli 72 parça matbo e~ 
2 - ~50 Un muhammen kıymetli 46 parca kırtali~ , 

ondördanca .. ı. gana .. ıt oadGrt buçuğa ""1 
ekıiltmlye buakıldığından tıllplerln o gla ••~ 
belediyedeki komlıyonona ve ıartname ye nOIOrl ,, 
görmek lıtlyenler de kaleme mtlracaaı eyle•e~OI ~ 

6 7 8 ~ 
DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mata ........ 

HERNEVı RONTK.EN MUAYENELERi 

Ye ELEKTIRİK TEDA VfLERİ. 

Ylrlmi'eu ve Bilhaua RAŞiTİK Çocaklara Ultn-fiOI' 
Tattiıik Ye Rontkea ile KEL Tedarileri Y •pWr• 

ikinci ıı. ler Rokok Fın• K.,.... No. 25 Tele. :;ı6AJa ;dll 
Akhisar Belediye Haşkaohğıodj,,'. 

Beledlyemls için çift atla bir cenıse arıbı11 alınae8ktı1• ;,.t! 
ol•nlar reılmlerlle benber huımılyetlerlnl .e Akhl .. r~ ~ 
ton flıılni 20 meyıı.935 pasarteal gtlntlne kıdır Akb.-
dlyeılne bUdlrmelerl ilan olunur. 7 8 9 

v '1111111111m111111111111111111111111111111111111111111111nn11111n11m111111 ı an _ 
1 

V.N. 
VV. F. H. 
Der Zee 

& Co. 

~ Beynelmilel Paris Panayırın 
~ Ziyaret Ediniz .• 

DEUTSCBE LEV ANTE L1NlE § 18 May1&1aD 3 Haziran 1935 e kadar 
0 ALIMNIA., •ıpana a ma· ~ Fazla Malftmat Almak. için Fransız ~ 

yııta beklenl1or, An•erı n §_- neral Konsolos)u&una veya lzmir frtııY 
HamborR'tı• ytlk çıkaracaktır. e 

11AKKA., •ıporu 19 mıy11ta ~ sız Ticaret Odasına Mllracaat •• 
bekleniyor. Bımborg •e An· SiflllllllllllllllllltlllllllHllllllllllllllllllUlllllllllllllll l lflllllllllllllllllll 
•e~t~nE~:~~~:r~.cavk•t;:ru 18 'lllllllllllllUllllllllllF Dok tor ..._1111111111111 
mıy11tı bekleniyor, 16 mayı11 - A. Kemal Tonay 
kadar DGokerk n Anvera, Dl· 
rekt, Roterdam, Bamburg ve & 
Bremen llmıalırını yak ılı· § Bakteriyolog ve bulaşık ile ealAın haetabkll' 
cektırr. ~ birinci ıınıf mfltaba88ın tll' 

ARMEMENT H. SCBUIDT • § U..mahane iıtaeyonu kUflnndaki dibek dek bapada JO ..,Jll 
BAMBURG 5 b ev ve muayenebaneıinde sabah 1Ut 9 dan akoam ıaat 9 • 

11 BANSBURG ., •apara 5 =: baıtalannı kabul eder. ıalJil" fi 
may11ta b~klenlyor, Bamborg ~ . Müra~ıt eden baıt~l~ra yapılman lbımgelea uir _._, 
ve An•era'tl"n yak çıkarıcektır. =: mıkroekopık muayenelen ıle veremli baııalara yapılm111DI 

SERViCE OfRECT DANUBlEN § riilen Pnomotorakı (bua vermek) muayeaeban~iadcı mPD 

TUNA 8 A TII fiilllll l"P11
"· lllf lflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllflff ~~' 

11ATIO,, moıara 12 mayıata 'l"o k. z· t B k 1 oıit ~ 
bekleniyor. Oodapeıte, Bratlı· r I ye I raa On aSJ Z 
1..,., Vtyanı için yak alıcakur. besinden: 

11TISZA., Y1pnra 5 haziran· 
dı bekleniyor, Badıpeıte, Ora· 
tlılH ve Vlyına için yak 
ılıct1ktır. 

11DUN A,, •ıpana 30 bıll · 
nnda beıklenlyor, Bodıpeıte, 
BratiılH ve Viyana için ylk 
ılaeaktır. 

JOBNSTON V AREN LlNES 
LTD LIVERPUL 

11 QUENMORE ., V1paru 20 
may11tı beklel'lyor, Lt.erpal· 
den yClk çık1racak ve Borgu, 
V arnı, K.Gıtence, Galıç ve 
Oralla için yGk alacakbr. 
TUE EKSPORT STEAMSBıP 

CORPORATıON 
" EK.SELSIOR ., Hparu hı· 

len llmaoımııdı olup Nnyork 
için y6k almakıadır. 

11EKSMINSlER,. .aparu 15 
may11ta bekleniyor, Nnyork 
için yak alıcektır. 

N. 8. - Gellı tarihleri ve 
vapur tarihlerinde ıcentemla 
hiçbir mea'allyet kabul etmes. 

Telefoa No. 2007 · 2008 

.. 
SokaAı 
hacum 
Pırah kGprtl 
caddeıl 

No. 
14 

128,84 

BurnıH Merkes 9,11.21,23 
c. lıt1nbullu oğla 11 

Baynkh Menemen caddeal 43 
Darağaç Pınh kôprtl 139 ve l'l art• . ,,J 
Halkapınar Demlryolu 28,26 .,..... .......... 

Yukarıdaki emvalin lcan 23,nl .. n,935 tarlhladeD ti ~ 
mauyedeye çıkarıldı. lbıleıl 14,mayıı,935 .. 1ı gO•I:~; I"'.: 
lamak lıtlyenlerln y6Sde yedi buçuk pey ıkçealle bir t1 
JGDI ,.., ond6rt baçakıa bonhmı .. ml .. ca•ıl•rl· S 8 ;J" 
Deniz Levazım Satın Alma Ko 

yonu Reisliğinden: ~ 
Tahmin edilen bedeli 100,000 Ura olan 2000 ıo;A 

9.mıy11.935 perıembe gani ıaat 15 te K111mp8tlcla ,,.~ 
bln11ında kapalı sarf uıullle ekılltmlye koaalmu~llf• :.J. 
meal bet lira mukabilinde hergan komiayonclaa al : 11111~ 
vakkıt teminatı 6250 liradan ibarettir. lıteklllerl• ·bıtl~ 
teminat makbaıa nya mektublarlle knaal belgeleri •-"!! 
mekıublmnı be!,!I 1Uttea bit 1111 enella• ...., 1"ıtf 
nlllll'a• vermeleri. 28 28 S 8 


