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t askesi
1
z Almanya, DonanmaSillı Dörf--A-ım;n ~~---ı;;gnt~·;;-zu;-~ 

onuşa ım .. 
Misli Artırmak istiyor va ~uvve.tl~ri Vaziyeti .. Beı pırmık lblr değildir. 

Arı111ııda yaııyan ôyle adamlar 
:rdır ki, on parmakları yığlı 

1 
ltadır. Önlerine geleni leke· 
erler. YDz ycıze blreey eöyll· 
Ye11ıeıler. BOtDn bOnerleri, 
Irk.dan ıöylemektlr. Böylele· 
tlıaıll adtmhlda hiçbir Ulılklerl 
0hı.ıdı~ı için, ığıza bile ılın· 
lllıya de~mezler. 
btr {;ene aramazdı yıeıyan ikinci 
lı tip dıbı nrdır ki, ho, 
ll:~Yerde •e bernmın maeke· 
b ır, Belki btreeylcr biliyor ve 
~lkı ıöılerlode doğruluk var· 
L r. Yazcıodeld karaOrtüyü 
ll(•ld 
~ •re., kim olduğa btllolr ve 
.... 
0'1ıftılabillr. of bunu yap· ..... 

il ' Çlhıktı yapamaz. Kendisi· 
"e gfhencl yoktur. Korkakhr. 
••lıı ... •ı darmıdın aöyler, adını 
... ,,nı 
"- ıakhyarık öteye· beıiye 
ıar"'• buon kôtfillyen mektob · 

Y•ıar. o ~parmağı yağla.kara Ue y6zfi 
1~ ~il, •tığı yukarı birdir. 
6 de, ahlıtkıızhğın canh 
l~eklerldlrler. Blrloclalne top · 
~ içinde yer nrllmeae ve 

g,._ raeı ybftne vorulea da 
...... bottur. ÇClnkn, huy canın 
~ dec1tr. İkinci tip, birinciye 
ı,.._ giden, bozulmı,.ı yaz 
h.... -dır. Böylelerini uçurumdan 

)~IUriı. Yeter ki, iiıttlnde 
~ lideri yolun kötGliiğflnft 
~lllar. 

"'-'lllQı anlamunn (Mef hu· 
oı..._ tJ:a) içinde, ıôzthıün eri 
~tik btlyGklOğtl de nrdır. 
oı.b:~rı ıa Yeyı bu kötiilOğft 
'''dl r. Bunu bilen bir bııkaeı 
d, ' lae gtlvenlyor ve işin için· 
la, ôtlJ.Qk olduğuna inanıyor· 
'"- Çekinmeden, korkmadan 
atı,' lf•ltır, dilinin altındıkllerl 
~ döker. Nımuehı bir 
hpllıa Yaltııan dı bodur. Böyle 
llltt Jıb da, kim olduğuna 

'}lfaL 
llleJtı,b ~ öteye beriye imzasız 
dtl>ed lır gönderine, boaı 
~._:ı, ahl&kaızhk denir. 
ht, •da a~ra olıa bile ... Böyle 
&G1at ıtrııb durama, kötDlft· 
~b, llert ıtudDğCl adamdın 

.... L~fltıdır. 
· "•de J"'-•ltı il, bu çeold adamlara 
'lll'-e derlerdi. Yurd ve 
llıı •erUt perdeıl arkıeına 

'•erek 
,, b ' dormadan, dinlen· 
O..p., 0 •guncaluk yaparlardı. 
"''-ke:•~ Jağlıkara ile yilzfl 
..._kıı1t ilin anıındı bir pır· 
~it k bit- Yer olduğu için, 
l\, ş eı lkfel hemen blrleehe· 
lı, d~u çok: açık ıöylfyeylm 
~IG1a flfln bu ıhlAkeızlığmı 
ltıa de) Yer veteımeylz, (Adım 

te11ıdı:eytb geçemeyiz. 
~l'ttatıa erfne gftvenenler, ıöz · 
da\:etelt1 ert olaıılar, içlerini 
'ta~ Old ert kııllerla kapılın 
1tt. o 

1 
°~nu hiç unutmaeın· 

~ d~ arı dinlJyeceUer vardır. 
l,b ı. ve PCll'Dzeftz yola hıra· 
''l: .. 111:••ke altında ve perde 
t1ab 1 eôz ıôylendye, mek· 
&a.1e Y~11ııya kalkanlara iyi 
'Gaıert d akılamu Ye elbette 

• dlnlenmos. .. 

Ş k -. k s·· -d. A .k H b lkisi~De Müsavi imişler ve Bunu ar mısa ı onme ı. merı a ar ı :say Hitlerj ISöylemiştir .. 

Düşünerek Maden Satın Alıyor --.-.-.---- --------r.~::"---

-----------------
.Uluslar Konseyi Toplantısı Mühim Olacaktır. Bugon 

lngiliz Kabinesi, 8. Eden'i Dinliyecek! 
Avusturya l\lndafaası 

Vtyanı, 4 (A.A) - Avua· 
turya aekeri m6eavata ıh tddl · 
alaraoı alikadar devlt!tler nez· 
dinde dinletebilmek için pek 
yakında ihzari tedbirler ala · 
caktır. Kabine bu kınrı mcm· 
leketin mOdaf11 etatemiol tak· 
viye mea'elcelne hasrettiği dOn· 
kii toplınt111 csn11ındı ılmıohr. 

B. Eden 
Prag, 4ı (A.A) - 8. Eden 

bo 11bah ıaat R de boraya 

Yeni bir Alma.ı tayyaresine ad konma merasimi gelmlotlr. 
Alman hava filosu: 

Berlln, 4 (A.A) - Royter 
Ajauaının bildirdiğine gôre, Al· 

Bay J.aval, J,ondra'da Bay Eden'in elini sıkarken 

Londra, 3 (A.A) - Sir Con 
Sıymon Avam kamaraeında bir 
ıuale cevab vererek demletlr ki: 

-Bay Bitler Bedin mftkıtle· 

man hava mı haf ilinde geçen 
hafta Almınyı'nın 1800 harb 
ve bombardıman tayyare1I bo· 
loaduğa eöyleaiyordu. 

Londra, 4 (A·A) - 1.ngiliz 
kablneıl, Tokyo ve V aşlngton 
reaml mıhaf lllnio tnıiyelerlne 
rağmen gelecek deniz mftzıke· 

relerine Almanyı'nan lttlrakinl 
arzuya ıayan görmemektedir. 
Kahine 1930 da Londrı'da top 
lanmış olan beı devletin evve· 
lemfrde dıhı o vakit mftkAle· 
melerlne mevzu teşkil eden 
başlıca meı'elelerde uzlıemala· 

rını mQreccıh bulmıktıdır. 

Ancık bandın ıonradır ki belJ 
devletle beraber dJğer ılAkadar 
devletlerin ve bu meyanda Al· 
mınya'nın dı dahil Lbulonıcığı 
ikinci bir konferans toplana· 
blHr. 

Londrı, 4 (A.A) - Royter 
Ajansından: 

B. Eden'ln Moııkova ve Var· 
ıova Ye Prag'a yaptığı ziyaret· 
ler hakkında raporunu dinle· 
mek Qzere kıbtne comı gfinü 

hueoei bir toplantı yapacaktır . 
Streza konferansını logllfz mo· 
rahhaaı tayin edilen 8. Say· 
mon ve Eden önllmftzdekl haf· 
tının b111ında hareket edecek
lerdir. B. Makdonald'ın Stre· 
zaya gltmeılne ihtimal yoktur. 

Slyıeal mıhıf ilde bu konfe· 
ran11tan mllhlm btrıey kıt'lyyen 
beklenmiyor. ÇankO Streza 

' Selaoik Divanı-
harhının Kararı. 

Selıtnik, 4 (A.A) - Sereı 

ullerinden 34 kişiyi mubıke 
me eden dlvanıharb fayının 

elebıııeı olın yGzbıeı V alan. 
ıl'yl ölftme ve diğer bir ele· 
başıyı da mftebbet hıpse mıh 
kAm etmlıtlr. Aellerden 12 el 
beraet etml11tlr. 20 kişi de 6 
aydan 20 y•la kadar muhtelif 
haplı cezaıını çirptırılmıt· 
lardır. 

konuşmaları 8. Saymon ve B, 
Eden'fn yaptıkları ziyaretin 
tabii bir neticesi olarak kcla· 
cıktır. Aııl ulnılar koroma 
konaeyinln 15 nl11ndı yıpacığı 
toplantıyı bcıycık bir ehemmi· 
yet verilmektedir. 

~ 

melerl eanuında Alman hna 
knvvetlnla laglUz havı kuvve· 
tine muadil bir dereceye erit· 
tlğlnl ıöylemletlr. 

Sir Con Sıymon diğer bir 
- Sonu 6 inci ycızde -

Loadra 4 (A.A) - Sfr Con 
Saymon dcın anm kımar11ında 
vaki olan beyınıtı ııraeında 

Almanya han kuvvetlerinin 
................................................................................. 4 ........................................................................................ 4 

isyancı Yunan Zabitlerinin 
Apuletleri Nasıl Söküldü? ______________________ .. ____________________ __ 

Meydanlığa Toplanan Binlerce Halk 
"Yuha Hainler!" Diye Bağırıyordu .. 

---- .. -..~~-
Sağda mabktlm zabitlerden birinin apoleti aökölörkeo, ıoldı mıhkilm hapishaneye gölürölürken 

Son poıta ile gelen Atlnı 
gazeteleri; fevkıllde harp dlva· 
nınca mftebbet kcırek ceıa,ına 

mıbktlm olan 181 zabitlerden 
aıkeri rdtbe ve nlıanların 

nasıl kaldırıldığını uzun azadı · 

ya yazıyorlar. Bu gazetelerde ki 
tıfellltı tercftme ve ıeığıya 

naklediyoruz: 
Aıt zabitler, ıkıwmdan almıt 

oldukları emir ftzerlne eab gft· 
aft eababı eaıt 10 buçukta aı· 
bri elbleeleriol ~ymle ve btl. 
tün nlıınlarını tıkmıt olduk· 
ları halde Averof hıplıhıneeln· 
den kaldırılmışlar ye otomobil 
lere bindirilerek Klf lıyadakl 
11 inci piyade alayının genle 
meydanh~ını getirilmişlerdi. 

Harbiye neuretlnla emrlle 

efaon, topçu, piyade alayları 

ve bfttftn fennt kıtaat bu mey· 
danbkta aafıbırb nizamı tızerlne 
diıilmlş bulonnyorlardı. Balk 
dı dıhı sabahtan toplanmış, 
meydanlığın etrafını kueıtmıe 
bekliyordu. 

Saat 11 buçukta hırb divanı 
mGddelumomlıl n baık&tlp, 

- Sonu 2 inci 7Gsde -

İngiliz hava kuvvetlerine mtl· 
savl bir vaziyete geldiğinin 8 . 
Bitler tarafından bizzat teyld 
edildiğini eôylemlıtlr. 

Filhakika B. Bltler'ln Slr 
Con Saymen ile görftıftrken 
Alman hava kuvvetlerinin Lı. 
glllz bava knveUerlnln mtleaTI 
holundu~uno ikrar eylediğine 
dair olan gazete haberleri par· 
l&mentoda az çok endlee uyan· 
dırmıı ve muhafuaklrlardın 

Sil' Cırla Kıyzer Almın devlet 
reisinin böyle blreey eöyleylp 
ıöylemedlğlnl DHırdan ıormoş· 

tur. Nazır ·evet· demlıtlr. Al· 
mın baeveklll ile görftetGğtlm 
eınıda kendisi bana umumi 
tabirlerle Almanya han kaT· 
vetlerlnln İngiliz kunetlerlne 
mfteavt bir hale geldiğini ifade 
eyledi. 

Sır Con Sıymon f11la blr,ey 
ıöylemekten imtina eylemlıtlr. 

L&kin nazma cenbını derhal 
ele alın B. Corçll meı'elenln 

mllnakaıa mevldine konulmaeı· 
nı teklif eylemlotlr. 

Makdonald'ın roznımenln 

çok yfiklii oldoğonu ve bu 
yOzden yeni bir münıkaoa açı· 

lamıyacığını aöylemeıl Qzerlne 
bıy Corçll hariciye nazırı tıra· 
fındın vaki olan beyanatın 

şimdiye kadar htıkO.metçe nkı 
bcyınıt ile bltblrlnl tutmadığı· 
nı ihtar etmletlr. 

Mesai fırkası menaublarından 
bıy Lanebury bıy Corçllin dl· 
leğlne iştirak etmle, fakat baı· 
vekil keyfiyeti ileride derplı 

- Sonu 4 ncG ytızde - -----
icra Vekilleri 
Heyetinin 
Toplantısı •. 

Ankara, 3 (A.A) - İcra 
vekilleri heyeti bugan İemet 
İnönO'nQn relıll~lnde toplana· 
rak muhtelif leler ilzerlnde 
gôrG11melerde bulunmoı ve ba 
itlere ılt kararlar nrmlttlr. 
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~ ~ • Kftçflk Duyumları 

şısında Tarih Ne Diyor?. Berlin Varsova Müldkatları ziraat Mekıehi . 
------'--• Muallimleri Kongresı 

Bir Macar Aliminin, Etrüsk Y ezısını 
Halle Muvaffak Olması Dolayısile .. 

1 • ı ' • B G •• •• ı d s Burnava Ziraat mektebi ~ 
ngı tere nın u oruşme er en on- mtyetl senelik kongreıl, geçe• 

hafta, çokluk olmadığı tel' 

ra Alacag~ ı Vaziyet Hiçbir işe Karış- ;::~:m;;;::~~::fe;,a:~ 
Ankara Nisan 1935 

Geçenlerde gaıetelerde Buda· 
pette'den nrllmlt bir tel yaz11ı 
haberi •ardı. Banda genç bir 
Macar Aliminin 150 yıldanberl 
bCUfla Allmlerf meogul eden 
Eutllk yuıaını halletmlye mu· 
Hffak olduğu blldJrllf yor ve oo 
luhıt verfllyorda: 

Alim, usun ıftren arattırma· 
lardaa aoara Etrcı.k dilinin 
"İnda·Germaalkw grubuna alt 
olmayıp daha eıkl diller gru· 
bundan olacağı f lkrf ne gôr~ 
hareket etmlı Ye nlhıyet bu 
anıtırmalar neticesinde Aaianik 
denilen çok daha etki diller 
grubuna meydana çıkarmııtır. 
Slmer dili de ba gruban için· 
de bulanmakta ve bu dilde 
nlabetea dıha çok mncot olan 
yaıı nlmunelerl Etrlık dili ile 
makayeaeler yapmayı mlmktln 
kılmaktadır. 

Ba mtlnuebetle Tlrk tarihi 
U8ftırmı koramunaa çıkUdığı 
tarihten Etrtllkler hakkında 
aldığım notlana bir hulbuını 
yumayı faydala buldum. 

İtalya'nın tarihi dem Etrlık 
medeniyetinin 1tılya 'ya girme· 
ıllı ve İaa'daa ônce ıx. x. yb 
yılda hatlar. İN'dan aekizylı 
yıl ôaceye ald mezar taoları 
berinde Etrtllk yuıları balon· 
mattar. 

• •• 
Etrtllk'ler, İtalya 'ya denlı 

yolu ile Lldya'daa gelmltlerdlr. 
Etrtllk'ler, kendilerinin Ltdya· 
Utlerln ürabuı olduklarını bl· 
llyorlardı. Arkaolojl tetkikleri, 
Etrtllk'lerla içtimai yqayıoluı, 
dini telAkkllerl, moılkJlerl, gl
ylnlt tanları, bllhun denizci. 
ilkte ve ticaretteki mtlltesaı 
kabiliyet Ye lıtldadları da ba 
aknbebğın dogrulağuau ortaya 
koymaktadır. 

l.Jdyalı 'lar ite uıl merkes 
ahuı Mendereı •e Gediz ... 
dllerl olan n lu'dan ônce 
VII yb yıldan ıonra Lidya 
adını alan mıntakayı Meonya· 
lı'lar, Frlkler · Trako, Sarth'lır 
Turtalar, Etiler gibi dnlrler 
lmtldadınca GıtClıte gelmlı ve 
yerletmlo TGrk kabilelerinden 
biridir. 

Etki İtalyı'aın hemen tamı· 
men Etrtek'Jere ılt olduğu, 
Roma'nıa koraloıandan Gnce 
Etrllk'lerln hAklmlyetlerlal top· 
rak Ye denlı Gserlnde teelı et· 
dklerl Ye İtalya'aın eekl hıl· 
kının kıt'alannı çnlren iki de· 
nlsla yerine Etrtlık, dlAerlerlae 
de EırGık'lerln bir mlıtemle· 
keııl olan Adrtya'dan mllhem 

olarak Adrfyatlk denlıl dedik· 
lerl eakl mftYenlblerln t•h•· 
detlerlle Hblttlr. 

• • • 
Etlryı lı:ıt111 Ye EtrChkler 

İ•'daa ıeklzylz yıl ônce merkeıl 
İtalya'da medeniyetin merkezi 
Ye kaynığı olmatto. Bııka hiç 
bir A nopılı ulaı ban itibarile 
bunlara muadtı deilldl. İtalya· 
DJD en mütemeddln oioso Et· 
rtllklerdi. Bunlar ı,ı mfthendlı 
n mimar idiler. Slıtemıtlk bir 
programla memleketi bayındır· 
lamıtlardı. Bataldıklan kurut· 
matlar, ormanları lıletmloler, 
ırm8klana elnfanı dllaellmlı· 
Jercll. llal 'da ..... mlmulJI 

öğreten Eırlıklerdl. Pompel Ye 
diğer birçok oehlrlerl bunlar 
karmuolırdı. Latin kıtaıınıa 

eski tehldlerlnlo tipi Etr6ık 

tipi olduğunu eıkt Roma tarih· 
lerl kabul ediyor. 

okunub onaylanmııtar. BUJi 

mamak Olacaktır sonr• yeni idare heyetine 8'1 
Reşid Aksoy, Bay Faılh E~ 

&kiden kalma kiremitler, 
ıefra tabakları, vazolar, altından, 
gGmloten, fil dltlnden yapıl· 

mıı tıbakl1r, zlnet eoyaıı, çok 
etki ve ince bir EtrChk mede· 
niyetinin delilleridir. Etrihk· 
lerln yıphkları ltlenmlo aynılar, 
altından yapılmıt kopçalar her 
yerde aranırdı. Eıtrlık oyma· 
cılığı Atlna'da da tôhret al· 
mıotı. Maaıır kuyumculuk bir 
mftddet Etrtllk modaıını taklb 
etmlıtJ. DClııyanıa maharetli 
çômlekçlleri ve en iyi vazo 
yapanlan Eıtrtllk'lerdl. San'at 
uhaaında d4Dyıaın muallimleri 
idiler. 

Londrı, 4 (A.A) - İngtliz nazırlannın Berlln, .Moskova ve Varşova'da toplamış oldukları ma· 
hlmıt dzerlne huicf vaziyeti tetkik eden kabine lçtlmaını mftteakip iyi haber alan mahaf 11 İn· 
glltere slyaeetloln temıydllerlnl şa suretle tasrih etmişlerdir. 

1 - Şark andlaeması hueueonda İngiltere şarkta hiçbir teahh«lde glrmlyecektlr. Miltecavazln 
tarifinde ihtiVI edecek bir şark andlaımaeının aktf suretile emofyetlerlnin istikrarını temin eyle· 
mek alAkadar memleketlere alt bir lıtlr. İngiltere bununla beraber bu tarife iştirak etmlyecektlr. 
M1&maflb umumun emniyetini t.nılm için vukobulacak her teşebbftııe manen mOzabaretten geri 
durmıyacaktır. 

2 - İngiltere Avrupıda sdkunon iadesi mıkeadlle Almanya ile diğer devletler arHında bilhassa 
İngiltere orada kendiılnl Almanya'ya kartı ilcayı ahval ile bilvasıta umumi emniyetin tıozlmlne 
fıtlrak etmiye memur bir mutavassıt addedilecektir. 

~~~~-~--••• ..... •-•__.az..,----~~~ 

Habeşler HarhaHazırlanıy · r 
-~~~----~~~ 

Londra'daki Habeş Sefiri ltalya Aley-
hinde Şiddetli Beyanatta Bulundn .. 

Bay Hnseyln Aykut, Bay 1'111P" 
Ahmed ve Bay Refet Sa,... 
seçilmlelerdlr. 

Kaçak Etler 
Belediye et taldb memurla"" 

baelar1Dda Amirleri Bay Ô,.,ı 
Ltıtfl olduğu halde enlkl ,
lzmir'in belll·baıh geçld. ~ 
terini tutarak bir miktar ~ 
ddn ve oğlak eti yaka ....... 
lardır. Bu etler kokmuo •e -· 
yıf olduğu için baytarbkca I~ 
ha edllmlotlr. Halkı feaı 
yemekten kurtarmıya çalı .... 
lan takdir ederlı. 

Vali General 
Vail General KAiım Vttl~ 

dftn Foça kazaınnı ,;ltmlı " 
akıama dônmGtUlr. 

Halkevinde Roma'yı kunnlar.Eatrtllk'ler· 
dlr . • Irmak mana11aı olınk 
Romoa adını nrmltler Ye civa· 
rındakl bitin batakbklan kn· 

lılanbul, 4 (Huıosi) - Uoma'dan gelen haberlere göre, Hıbeılstan İtalya'ya kartı 
bir barb için hHırlınmıktadır. 

mahtm Dflnkü Konferans .a 
Dan lSğleden ıoara Balk• 

salonunda Uk tedrlnt mClfeadt 
lerlnden Bay Rauf lnaD _.. 
fından "Dera gezlntlıl,, meffl' 
la bir konferanı -.erUmlod'· 

Londra'dakl Bıbeo sefiri, İtalyan aleyhinde elddetll bir beyanatta bulunmuştur. 
rutmoolar, tehir etrafında bG _______ .................. ·--------

Telefon ytlk bir ıur yıpmıolar "Roma,, 
yı batan Lttlnyom kıt'aıının 

ticaret merkezi half ne getir· 

mişleraır. işi Ankara' da 
EtrGık'ler Romıda blyftk eeerler 
yıpmıılardır. (Kloako·Mıkrlma) GörQşQ)ecek. 
adını alan bayık IAğımlar, 

Trlyat mabedi, Seniytll kale· 
lerl, Palaten Mrnıclın mimari 
ltlbarf le herkeıla takdirini cel· 
betmektedlr. 

Ruim Eğdemir 

lıtanbul, 4 (Hoıusi) - Jz. 
mir telefon mftme11lllerl cu· 
marteal glnd Ankara'da mG· 
zakereye bışlıyıcakl1rdır. Bo 
mlzıkerelerde belediye baekını 
bay Behçet Öz de bulunacaktır. 

isyancı YunanZa- ökonomi 
bitlerinin Apolet- Bakanı 
feri Nasıl SökOld-o Teftişe Çıkıyor •. 

- Batı 1 inci yaıde - A L .. (H e) ÖL o.ara, .. osuıı - •O· 
lkıtaatın dizllmlt oldukları nok· 1 b L C 1 .. 1 B bAtA nom •••Dl e • ayar u un 
tayı geldiler. 11 inci Fırka ko· 1 L bir t tLIL b 

me~ eaette e • a aeyı •· 
mandanı, mevcod lutaatıa mlk· 
dan haJtkında mahlmat aldıktan 
eonrı c Lazırol:t emri verilmiı 
ve merulme baılınmıthr. Genç 
bir ıablt, harp diHDIDID kara· 
rını yftkaek ıesle okudu. 

Bundan :eoara mahk6.mlerla 
rfttbe 11raılle dlzilmlı oldukları 

tarafa gelinerek apoletlerinin 
ıôkdlmeıılne ve nişanlarının 

ahnmuıaa baılandı. Eneli ınl· 
nlay Stefanl Saraf'fn apoletleri 
abadı. Ve kendlılne y6kaek 
ıeale onalar ıöyleadJ: 

" - Sen bu rfttbeye •e bu 
nltana.ra IAyık deglleta,, 

Bu cGmleler, mahkdmlana 
hepılne ıô1lenmlt H her defa· 
11nda da kıt'at efradı tarafın· 

dan bir agısdan tekrar edil· 
mittir. Mahkumlar, Np un ke· 
ıllmlt oldaklırı halde hem tlt· 
riyorlar ve hem de göıyaılan 
döklyorlardı . 

Mahkumlardan y6ıbıoı Ste· 
fanakos, harbta kasanmıı oldu· 
ğu eon bir nlıının kendlılnden 
alınmamı11nı yal Hrmıo lae de 
yıl•anılın dinlenmemle Te göı 
yaolan nazan dikkate alınma· 
mıotır. 

Apoletler •e nltanlar bir 
torbaya konarak onblrlncl 
fırka kumaodınmı teıllm olan· 
dok.tan ıonra bir velvele kop· 
ta: Meydınbğın etrafında top 
lannut olan binlerce halk: 

- Balaler, ,.ı..ı.. 

tine çıkacaktır. 

ihtisas 
Mahkemesine 
Verildiler .. 

İıtınbul, 4 ( H aıusi) - Gftm· 
rdk ldareıl gtlmrak resmi 
kaçakçılığı yaptıkları carml· 
le altı klılyl lhtl111 mahkeme· 
ılne •ermiıtlr. 

------
Diye bıgmyorlardı. Kıtaattaa 

bir mtlfreze mıhk6.mlırın yü· 
ıtlne Ulklrtlrken feci bir man· 
zara bul oldu. Bu ıırada kor· 
dona yarar1k bıOÇ&YDf «Don· 
doe'on ybftae tlkftrea bir ıivll, 
mıhkdmua olddetll bir yumru· 
ğile yere yıkılmıo ve ığzındın 
kan gelmeğe bıılımııtır. Bu 
hAdiae, umumi bir infiale ıebe· 
blyet nrmiı ve mahkllm hıı · 

ça.oıon, halk tarafındın linç 
edllmesfne ramak kalmıştır. 
Mıhkôml1r Kifleyı'daa oto· 

mobillerle ve bir bôldk uke· 
rln mohafasaıı altındı haplı· 
haneye naklolonorken binlerce 
halk: Yuha. 

Diye haykırıyordu. 
latanbol, 4 (Husaıi) - Ati· 

na divanı hırblnce koroona 
dlzilmlye mıhk6.m edilen Serez 
aallerlnden ytlzbıtı Volonls ya· 
rıa koroona dJzllecektlr. Mu· 
hallf fırka relalerlnla lıyanla 

alakalan teablı olanmaıtar. 

lngiltere-Türkiye Ticaret Muahedesi .... ~~~~~~ 
Bunun Sebebi, Ingiltere-
nin Klering Esasını Ka
bul Etmemesindendir. 
Ankara, 4 ( Hosoıi) - İngiltere · Tar kiye ticaret mnzakeresi 

çok bıtl gitmektedir. Bonon sebebi, lngilterenln, klerlng es11ını 
kabul etmemeılnden ileri gelmektedir. 

Kl~rlng eııısında ihtilaf çıktığmdın mQzıkerat Uerllememek· 
tedlr. lhtll4fın hılU için ç.hşılmaktadır. ---· .... ·····--Fransız lktısatçı Alimler 

--·-· 
Yakında Istanhul'a Gele
rek Ankara ya Gidecekler 

lıtınbul, 4 (Hususi) - Franeız ayan meclfalnden lktıaatçı B. 
Flliple eski lktısatçılardan bir zatla şehrimize gelerek Aokara'ya 
gideceklerdir. Bunlar memleketimizde lktısadi tetkikat yapacak· 
)ardır. Bu tetkikat neticesinde hızı lktıeadi teşebbüslere glrl· 
şllmeıl muhtemeldir. --..... ··---
Kutuluk Kereste ihtiyacı 
Nasıl Karşılanacaktır. 

·-·-Tacirlerin Şikayeti üzerine Bakan
lıkca Bir Çare Bulundu. 

Ankara, 3 (A.A) - Ôkono· 
mi Bakanhğından tebliğ edil· 
mletlr: 

Bazı kotu fabr,kaları &1hlb 
lerl Ôkonoml bakanlığına ma 
1'8Caat ederek ellerinde bftyiik 
kıt'Jyat roheatnımelerl mevcut 
orman şirketlerinin kendilerine 

Şoför 
Anasını öldordn 
Kendisi De öldü 

l.etaobul 4 ( Buausi) - Hami· 
de btr şoför kız kardeşini fob· 
ıa teşvik eden Ovey an11ını 

ôldftrmtiştftr. Dıvardan geri 
bir kurıun da kendisini ôl · 
dClrmlfttlr. 

lhtlyacları nisbetlnde kereste 
vermemekte veyahud yOkeek 
f lat istemekte olduklarından 

şikayet etmiılerdir. 

Ziraat bakanlığı He aşağıdıkl 
esas dairesinde mutabık kalın· 

mıottr. 

Kutu ve kereste lşliyeceklert 
İktıaat Vekalctloce tasldk: edl· 
lecek fabrikalara ormındın yal· 
nız kutu kerestesi çıkarmak 

oartlle ve mıızayede sntetlle 
kat'i mılaaadesl verilecektir. 
Al4kadarlann n11arı hl4ına 
vazolunur. 

Bolu Belediye Meclisi 
Bolu, 4 (A.A) - Bolu bele· 

diye meclisi Nfaan toplantıaını 

bogiln bıeladı. Badce enclmene 
nrlldi. 

Genel Nflfus SayıJJJ; 
B o yıl içinde genel oO 

yazımı hazırlıkları beledl1ea' 

bltlrllmlıtlr. 

Vilayet Heyeti 
VtlAyet idare heyeti dilD ıof 

lanmııttr. 

• •••• 
B. Ş. Kaya 

• 
Ankara'ya Gitti•' 

İstanbul, 4 (Hoıuıl) - , 
ne'den dönen İçeri leler bt~ 
Bay Şftkrd Kaya bugfln AO 
ra'yı hareket etmlttlr. 

Avusturya'da 
Mecburi 
Askerlik .. .... 

lstanbnl, 5 (HoıosiJ - Af .,ı. 
turya kabinesi, Fenlar.dly• s' .,ı· 
mecburi aekerllk şekllalD 
bikini kabul etmiştir. , j 
Tokat Vilayet Mecl~ 

Tokat, 4 ( A.A) - Ya;,,. 
genel mecllıl bldce lolnl bl f1IJ' 
935 Yıh hoıoei mlyazeae _,f' 
çesl 560,811 Ura olarak 0 '1' 
lanmııtır. Bddcede 151,9~ 
naftaya 33,93 l lir• ~ 

7 :3,526 lir• a. 11hhlyeye ·~ 
mııtr. Maarif bldceıladt~ 
bdyftk mekteb lnoaall ,,,, 
badcesinde bayık bir ıoek ; 
yapılmaıı için tahılsat "°' 
muştur. 

1935 
Kasım 

149 

Arabi 1353 
l Moharaem 

Ev kat 
Gflneı 

Öğle 
İkindi 
Akpm 

Yat.11 
1mak 

Esaııf 

11.02 
5,39 
9,16 

12 
1,34 

9,18 
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8111
' 
0karı • Bugünlerde Dik-

1··~·~!;.~··~:::~· c•~~; •.. b;~; Su Tarifesi Yüksektir Nafıa KomiSeri katli Olmalıdır .. 
g~Q bakarsınız, elinize yeni 

~:,:1ş hır gazetenin bırıncı Gazetemı·ze izahat Verdi. 
1nı tutuıtururlar. Okursa· 

---·· ..... ---Mıntaka Ziraat müdOrlü~ü, 

bağların dondan mOteeHfr ot

maeı lhtlmıllne karıı alaomaeı 

Jıtzım tedbirleri imzalara bil· 

ııut E 
1 

' keerlyetle ( Niçin çıkı -
~ oru:z? ) veya (Ne için çıkarı· 
ı:t~t?), {Birkaç eöz .. . ), ( Baş· 
ti erı ... ) 114h... Gf hl haşhklar 
} hod, türlü uldlerle dolu 

11~1lar görürsünüz. Bu yazılar 
l mütemadiyen ümide eOrilk· tt .. 
t ' gotftrdr. Eh, dersiniz gaze · 
eeııık 
dıh semamızda bir yıldız 

A ' doğdu. Ve sevinirsiniz .. 
<ıtıd 
tı ao iki gtın geçer, ayni 
tcteıı müvezzlden laterslniz,· 

Çık 
«nadı, der. 

11 • 

1111 
•ıt:n bir mes'eleyl etraflıca 

g, •ınak istersiniz. ( • . • . ) 
teteeı . 1 

bııı nı a ıreınız. Aradığınısı 
tu •ınazsınız. Yüzünüzü buruş· 
tır it 

•I ' bir daha o gazeteyi 
Q:ııın 

•tı •ya karar verir, fırlatıb 
t&ıoız. 

• bı (;e~nde bir arkadaş şöyle 
t eu~1 sormuştu: 

tıı ......_ Bizde gazete mi. Az, oku 
CQ tla ll 

Mte u. Hatırımda k•ldığıoa 
'ôyle bir cevab verml .. tlm· 

......... v • 

~oa l!er iki cihetten r e fakiriz 
•um M Yııc:u • ohıurlr yokluğu okn· 

to~ı Yokluğundan, okuyucu 
d~ t!ğu da mnharrlr) okluğun· 

dogır!. 

Sı11 • 
't'td eoıa delisi bir arkadaşım 
dt 

1
'· Baf tada bir gün cebln

l,11~1ıete görürüm. Geçende 

!otd 
1 

inden bunun sebebini 
llın, derd yandı. 

•lıı' Aılzlm gazete her gQo 
tıtı, 

btılı 8•hlfesl çıkarmıyor. Hal. 

~•k ben onu yıldızları oku· 
f tıa için alırım . Neme lazım 
f,ı,: devletle f lşmekAn millet, 

~'Ilı it.imse ile filAn klaıse ... 
lıe ;rı ne yapmış? Joojllbert 

hııı emiş? 1\1orls Ş6valye'nln 
f 11 • 

tıııtı mı nasıl? Greta Garbo 

gtçıi~.Daba fazla dinlemedim, 

~.d • 
d, eeb~n. kurda bir do~tomun 
itti d tıde çıplak kadın resim· 

Seb~h~ltı nıecmualar yan gelir. 
·· Mal·"" um ... 

()~Q ., 
Ytıı h lllıya hf ç merakı olma· 
g~et lr tanıdık. Her gün bir 

taıda~ •lır. Sebebini sordum, 

' E bııtıu •de raflara, yolda şunu 
earm 1 

~'' •ya hım olur. Dedi. 
tıı Clkt 
~ tıd, llt gftn Karşıyaka vapu· 
ııllı, Y 1 nıuhuereye şahit ol
l~ı •zıyorurn : 

genç konuşuyorlar : 

Narıı komiseri Bay Mahmud 

Ek.rem; komiserliğe bağlı şlr· 

ketlerin vazlyetlerlnl, teeleatını 

teftiş ve tetkike devam etmektedir. 

Bay Mahmud Ekrem; f zmir'de 

eo ve elektlrlk ücretlerini yük· 

sek bolmoıtur. Tetkikleri hak· 

kında gazetemize aşa~ıdakl lza. 
hatı vermiştir: 

- Tetkiklerlm h enüz tamam· 

l11nmış değildir. Yakından bil· 

dlğlnlz gibi su şirketi ile Nafıa 

bakaolığ, arasında bazı muall&k 

mee'eleler vardır. Su şirketinin 
hOkümete 80,000 lira, İzmir 
halkına d.1 l :W,000 lira öde· 
mest lcab etmektedir. Ş!rkttin 

itlruı Nafıa bakanh ğ~oda tet · 

kik olunmakıadır. Yakında bu 

mu'eleoln oetlceleneceğiot tah· 

mln etmekteyim. 

Su tarifesi l~i de ehemmiyet· 
Udlr. Bunu henüz eııulı bir 

şekilde tetkike vakit bulama· 

dım. Zannıma göre lzmlr'in su 

tarifesi yüksektir. Eylul ayında 

toplaoacak olan tarife komlsyo· 

nu bu 1111 gözden geçirecek, eger 

lmk4o blsıl olursa su tarifesi 
lndfrllecektlr. 

İzmir elektlrlk ve tramTay 
şlrketile Nafıa Bakaolığı ara· 

111nda 9:12 yılında yapılmış olan 

mukavele muclbioce elektlrlk 

elrketloln inşasına mecbur ol 
doğu baz ı tr amvay hatları vardır. 

Tetklkatıma göre şlrkeı; bon· 
ları yapmıya amadedir. Bun· 

Jardan birincisi ve en mühimi 

Konak Kemer tramvay hattıdır. 

Şirket bu hat için Gazi lbulva· 

rına ray döşemiştir. Hattan 

Kemer'e gltmeel için beledi · 

yenin bazı lstim!ıik4t yapması 

lcab etmektedir. Derhal beledi
ye nezdinde teşebbOse girişerek 
bo hattın bir an evvd inşası 

- Aman blradf:.f! Ne yaz, .. 

Ne yazı .• Harika adet& .. Tavel· 

ye ederim. GünO geçmiş nüsha 

olmak itibarile 25 kuruşu kıy .. 

Yirmi beıllğe acıma .. 
Gazetenin lemi ne? 

( .... ) 
Yazının ldml? 
VuslAt gazett'8L .. 

Yahu şurada pir makale 

nedir o? 
içtimai lnkıldplar !. 
Güzel. .. 
Yazanın ismi? 

Mehmet .. 

. -~ .:.. 

var 

~TAYYARE SINEMASI ~ 
C: 3lsı Bu gfin Telefon: 3151 
•ee~n ıene (UARB) filiminde alkışladığınız Charles Boyer 

nna Bella gibi iki yüksek san'atkarın yarattığı ~aheser 

ÇILGIN l(AN 
( CARAVAN~) 
Haştan busa a~k, heyecan ve musiki filmi 

~·k· A Y R I C A 
(1' 

1k 1 Aşık (Gfilftnçlü karikatür komik) 
0 8 Dnnya Ha vadisi eri (Türkçe sözlü) 
~ Seans Saatleri 

tı;r:._o.nb: l 5-17-19- 21,30 -,r·olKKAT· 21 15 •"Ilı e: 13_
15 

1 
. Hnrgün son ' 

- ---• seansı ucuz halk ~11rtıa: ıa Mektepli seansı eeanııdır. 
te 

1
,. 

1 ·u · ~te~ 1 ve seansı vardır. 25- 30- 50 kuruotur. 

çareleri ol araoııracak ve temin 

edeceğim. 

Elektirlk kilovat tarifeelne 

gelloce, mayıs ayında elektirlk 

kilovat ücretleri gözden gecl
rllecek, lmkAn görülüree tari

fede tenzilat yapılacaktır. 

• • • 
İzmir su şirketi; Eşrefpaşa 

hastanesine verdiği soyu yalnız 

elit yatak ihtiyacına göre ver · 
lllekte idi. Hastanedeki yatak 

Avcılar Kulübü 
Kongre~i. 

Kulübün Halke,1ine 
B~ğlanınası Ka
rarlaş tırıldı. 

İzmir ve hnallsi avcılar ku· 
lübünün yıllık toplantısı yapıl
mış ve umumi heyetin lsteığf 

ile kulübün Halkt:vlne bağlan 
ması ve (Balk.evi avcılar derneği) 
adı ahında çalışmasını onayla

mıştır. Yeni idare beyt:tloe Bay 
Mustafa Burhaneddin. Bay Av· 

ol (Meserretçi) , Bay Mustafa 
irfan, Bay Rifat, tüccardan Bay 

Kdmll Ni~ll oğlu, Hay Vahdet· 

tin, Bay 1hrahlm, Bay Mehmet 
Lütfü, Bay Mehmet Tevfik ve 

· Bay Lütfü seçilmişlerdir. 

Bugün avcılar Comaova ı Da· 
hlyr.slnde Gtınerköy Lavslistnde 
bir efirek avı yapacaklardır. 

Atyarışları 
Bugün Başlıyor. 

Kızılçullu'da ilkbahar at ya 

rışları bugün saat ondörtte baş · 

hyacaktır· Bugünkü koşular 

beş tane olacaktır. 

Havalar müsaittir, bu yıl ko· 
şoların çok kalabalık ve heye· 

canlı olacağı anlaşılmaktadır. 

- Ha.. (Meşhurludao) de· 

ğll o azizim, çevir eayfayı .. 

Okumıy11 değmez. Falih Rıffh 

ne diyor? 

• - Gazatelerln gazete denile· 

cek tarafı yok.. Bitler bunu 

demiş.. Slr Con Saymon gide· 

cekmlş, gltmiyecekmiş . İtalya 
Habeşlere şunn teklif etmiş, 

beriki gitmiş.. Bir iki uydurma 

tefrika.. İşte gazete.. Bani mo· 
da, kadın sayfaları? 

* Neticeyi bağlamadan şu kü· 

çfik f,krayı da ili.ve edeyim : 

Evli bir arkadaş ahı yaeın · 

dakl oğluna sordu : 

Oğlum sen ne olacaksın? 
- Muharrir! 

- Aaaa.. Ben seni aç gör· 
mek istemem.,. 

• Yukarıya sıraladığım vak'a· 

fardan çıkardığım netice şo: 

Muharrir ve okuyucu kıtlığı 

olan memleketlmtzde bir gaze· 

tenin yalnız bir halk khleeloin 

ruhunu okşamaeı yaşamıyı nl· 

yeti olmadığını gösterir. Bizde, 

bir gazete yaşamak için her 

çeşit halk kitlesini tatmine mec· 

bordur. Edebiyatla eiy1&eti ayni 

sayfada birleştiren mecmualara 

kızmamalıyız. Onların yerden 

göve kadar hakları vardır., 

Cem-Han 

• 
mlkdarı Jae 130 du. Bıy Mah· 

mud Ekrem'ln teşebb(l~ü Oze 

rfoe su şirketi; bo şef kat mdes 

seResinln eu ihtiyacını tam ola· 
rak vermt'ğe muvafakat et 

mlştlr. 

Bay Mahmud Ekrem aeansö · 

rün vaziyetini de fenni bakı· 

mından tetkik etmiştir. Yakında 

beledf ye maki ne ve elektlı lk 
mühendlslerlle birlikte b!r tel· 

kik daha yapılacaktır. 

dirmlştlr. Havaların bugünler 

de uygun gitmemesi yilz'1oden 

don yıpmak ihtimali vardır. 

Bu mevsimde bağ gözleri, 

bahc;e ve meyva çtçeklerioe 

yapacağı zarar çok büyük ola 

cağından köylülerin şimdiden 

hazırlanmaları llzımgeldiği ve 
don yapmak ihtimali olan ge· 
celerln eabahlarında güoee doğ 
madan ÖDCP. kuru ot ve zlftll 

saman yakılarak bol duman 
K öyl erd c husule getirilmesi Te bo il)ln 

bütün bağcılu tarafından el· 

Muhtarlar Ne Kadar btrllğile yapılmaeı blldirll· 

Mühür Parası Alacak .. \..mi~dr. 
Köy mubtartarınıo mühür· ------------

lüyeceUerl evrak çe~idlerloden l{a rşı vaka 
alınacok para miktarı hakkında .1 

bir tartfo ht zırlanacak ve kay· 

makamlığa tHdlk ~ttirllecektlr. 

Tarifeden fazla ücret alıomıya 

caktır. 

Köy sınırları içindeki kireç 

ve tuğla ocaklarından da ~öy 
sandığı için resim alıııacaktır. 

Panayır için 
Hazırlıklar .. 
Komite Dün Toplandı 
işleri Gözden Geçirdi .• 

Panayır fail komitesi düo 

doktor Bay Behçet Uzun bış· 

kanhğanda toplaomışhr. Paoayır 

bürosu te;kll edilmiştir. Büro 

belediyede çaheacaktır. Umumi 

komite, öoümiizdekl perşem · 

be gOnil toplanacaktır. Bu 

toplantıda faıtl komite, umumi 

komiteye yapılan ve yapılacak 

Jşler hakkında izahat vere· 

cektlr. 

Umumi korolteoln başkanı 

Vali General Kftzım Dlrlk'tfr. 

Üyeleri Cümhurlyet Balk Fır · 
kası vilayet baıkaoı Yoz,gat say· 

lavı Bay Avni Doğan, g6mrtık 

başmüdür6 Bay Sami Pank, 

emniyet müdürü ~ay Feyzi 
Akkor, gazete başmuharrirlerl, 

Anadolu ajansı İzmir mümeesl· 
li, konsoloslar, acenta mümP.8· 

alileri, banka müdürleri büyilk 

ticaret evlerinin sablplerlle mü· 
c'ürleridfr. 

Beledi ye fen heyeti hıışk•n · 

lığı; bayıl panayırda yapılacak 

yentllkler hakkında bir proje 

hazırlamıştn. Dünkü toplantıda 

bu projenin esasları üzerinde 
de konuşulmuştur . 

..................... ,.1 
ANADOLU ____ , __ _ 

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Başyazgaru 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı işleri 

müdürü: Kemal TalAt KARACA 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler l!okağı 
C. lialk Fırkası binası içinde 
Telgraf : tzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutul!u 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuruştur. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone ücreti 2 7 liradır. 
Heryerde 5 Kuruıtur. 

Günü geçmit nüshalar 25 k.uruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Kaza Haline mi 
ifrağ Edilecek? 

Kareıyaka'nın tam teşkilitlı 

bfr kaza, Buroava, Gökçen, 
Kızılca n Bogaziçi'nlo de tam 

· teşkilAtlı öro ek nahiyeleri ha · 

ltne tfrağı için İçerilşler bakan· 

lığına ba~vorulmuşto. 

Gelen cevapta büdce zarureti 
dolayısile bu yıl blrşey yapıl 

maeına tmkı\o olmadığı ve ge · 

lecek yıla bırakılması muvafık 
görüldüğü bildirilmiştir. 

öğretici Filim
ler Gösterilecek .. 
Bunun için Bir Kanun 
Layihası Hazırlanıyor. 

Ankara, 3 (A.A) - Biz" 
verilen malumata göre ökonomt 

bakanlığı memleket içinde öğ· 

retlcl fillmler gösterllmeetnl 

mecburi k ı lan bir kanun layl· 

basını bakanlar heyetine vermiştir. 

Bu 14yihanın el!laelarana ~öre 
bütün sinemalarda umumi filim· 

lerln gösterllmesindeo öııce bir 

öğretici filmin gösterilmesi mec 

huri tutulacaktır. Bundan maada 

tamamen t"knlk ve ö~rettci 

mahiyette olar.:ık Te dtı•let dııi 
releri tarafından 1;etirllecek fi. 
Umler gümrük resminden muaf 

toto laca k tır. 

Fırtına Ağaçları 
Kökünden Söktü. 

K.arabie ıır, 4: (A.A) - Dün 
gece saat yediden dokuza kadar 

devam cı:den yağmurla karıeık 
şiddetli fırtınadan birçok evle · 

rln camları kırılmııJlır. Fırtına 

~ebire bir saat mesafede daha 
şiddetli olmuş ağaçları kökdn· 

den eökmılştftr. 

Kadınlar 
Kongresi için .. 

Muğla, 4 (A.A) - latan· 
balda ıçılacalt uluslararası ka· 

dınlar kongresine T . K. eerl 

batkevlnden Muğla kadınlırınm 
çeşid alanlarda çalışmalarını 

göetnlr muhtelif pozlar ve ve

sikalar yollanmıştır. Halkevloin 

topladığı bu malumata göre 

Muğla n köylerinde tütOn it· 
çisi olarak çahean onbln, tütün 

fabrikasında, halıcılıkta, keres· 

teclllkte ve ticarette çalışın 

liOO kıdıo vardır. 

himmat Ticaret•." 
Loodra 4 (A.A) - Siltih ve 

mühlmmet ticaretine d11lr Avam 
kamara<ıı uda cereyan eden bir 
müzakere P,SDaeında hariciye 

müstel)arı Lord Stanho1--e de· 

mletlr ki: 
SU4h lma14tının tahdidi için 

bir mukavelenin pek mahdut 

mahiyette olacığım ve belki de 

ancak moıyyen bir çaptan son· 

rakf topJarla muayyen cesamet· 
teki tankların miktarını tahJide 
yarayabilecoğlol teslim ederfz. 

Rusya'nın Iran Elçisi 
Moııkovı, 4 (A.A) - Sovyd 

Rusya'nın Tahran Büyük Elçisi 

B. Paetokof kendi talebi ftze· 

rlne vazifestoden ılınmış ve ye · 

rlne B. Cerolk tayin olun· 

muştur. 

ltalya'da 
Borsada Spekfi· 
lasyona Karşı Tedbir .. 

Roma, 4 (A.A) - Maliye 

hakanı kıymetler borealannda 
spekülA!!yooa mi.ol olmak için 

bundan ~öyle yapılacak biUQo 

vadeli satış Te alış f'mlrlerlnden 
evvel bu muameleler df'ğerfnde 

esham nya yüzde 25 nlabetiode 
nakıt yatırılmaıını mecburi kıl· 

mıştır. 

ltalya Askeri 
TeşkilAtı .. 

Roma, 4 (A.A) - Trıbloı'ta 

ve Blngazl'de buloomakt• olan 
a~keri kuvvetlerin merkezi Trab· 

lus'da olmak üzere tek bir te· 
şekk Ol hali o de birleetirllmesi 

üzerine Blogızi'dekt kuvvetle· 

rto kumandanı general Rad 

bu kuvvetlerin lr.omandaolığıo• 

tayin edllmlotlr. 

1937 Sergisi Açıldı 
Parls, 4 (A.A) - Doo 19:37 

sergisi umum komieerllğl tara· 

fından sefirler heyeti ıereflne 

verilen ziyafet esnasında lrad 

ettiği nutokt• B. Lnıl demlı· 
tir ki: 

- HOkdmet Azami şaşaa 

vermek azminde bulunduğu 

1937 sergisi aulhon ietlkball 

alınınd• }'ranea'nın bir amen· 

tüsCldür. 

Antalya Vilayet Meclisi , 
Antalya, 4 (A.A) - 40 ~U· 

dür toplanma dnrumonda olan 

vil4yet genel m~cllsl busün 
daimi encümen l!le ~iminl yapı· 

rık dağılmıştır. Kahı•~ edilerı 

vilayet büdcesl yekunu 531,671 
liradır. 

Askerlik 
31 Doğumlular ilk 

1 Yoklamıya Çağırıhyor 
İzmir askerlik şuLeainden: 

33 l doğumlu dradıo llk 

yokla •·ıularına başlanma~hr 

Meoınr nahiyde~e gitmiştir. 

Mezkur doğomlolardan İzmir 
in yerlici olanlar ve İklçef· 
melik charındakl mahalleler 

efradının nleanın 13-14 anc6 

günü İklçeemellk Halk fırkaıı 

blna~ında, 15 16 ıncı gtlnil 
Tilkilik Halk fırkası binasında, 

iO 21 inci günü Göztepe Halk 

fırkası binasında, 22-23 doca 

günü Babdbaba Halk fırkHı 
blnasJUda askerlik şubesinden 

tayin edilen memura mOracaat 

ile yoklamalarını yıptarmaeı 

ve bugünlere yetlşemiyenlu 

1 mayıe 935 den ltlbıren 

perşembe gilnlerl şubeye mil· 

racaat etmelerinin ilanını dl· 

lerlm. 
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· Aydın Torbalı 

Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

Tefrika No. 18 M. AYHAN 

Aybey, inPrenseslerininTürkSaray
larında ÇevirdikleriişleriAnlatıyordu 

, #"el 

~ TEi ).RASINDA._ ... ~.,. 

1efrika numarası: 18 

tnlyoroz.. Rüzglir bir yalın 

dalgası halinde esiyor .. 
Bava, . ateş, toprak ateş, 

rüzgltr ateş, bfttıln muhil ateş 

ve biz bo ateş içinde llerllyo· 
roı.. Etraf ta Arızalar var .. 
Bunlar ııanki eıca2ı iki kol 
arasında tesbh etmiş gibidirler. 
Bo yınan, tutuşan arazi Oze
rlnde biz sersemleşmiş, pişmiş 

mahluklara benziyoruz.. Ter; 
sırım sırıaı •• 

Kemal'e eorduın: 

- Ne bu vazı et? .. 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Gözlerini açmadın cevab 
verdi: 

- Bana, cehenneme yolcu· 
lok, derler. Bnraeı galiba, ce· 
hennemln kabul ııalonudur. 

Şimdi oradan geçiyoruz. Fıbt 
fııtlkbale gelenler yok .. 

Tren hiç durmadan Uerllyor. 
Artık Babrlhit'a yıklaşıyoruz. 

Demek ki, Lut kavmi buralarda 

helik olınuş . 
Şimdi Nevlo'Jn bol ış1kh 

bakışlnrını içimde buloyoram. 
O benim için fedakirlığa kat· 

Halkevinde -··-·----
Haberleri .. 

---·~·· ..... ---
Torbalı Tepeköy, (Hususi) -

Torbalı kaza merkezinde yeni · 
den bir belediye binası vücuda 
getirilmiştir. Belediye başkanı 
Bay Refik Coşkun blnanm 
nanın bitimi için geceli gftn · 
dftzlü çalışmıştır. Kazada ayrıca 
bir f ldanlık, şehitler korusu 
tesis edilmiş ve birçok ağaçlar 
dikilmiştir. 

Çocok oyun ve spor meydanı 
yakında çocuklara açılacaktır. 

Bu hususta başkan Ref fk Coş· 

kun'un gayreti görülmektedir. 
Torbalı köyaoün belediye 

sınırına alınması için gôstcrlleo 
isteğe dayanılarak köylilniln reyi 
alınmıt ve halk reyini kullan· 
mıştır. 

Bu köy Tepeköy kaza mer 
kezine 15·20 dakika mesafede· 
dlr. İki merkez arısında şfmf'n· 
dlfer yolunun iki tarafına ya· 
pılacak evforle kaza merkezi 
genlıllyecek ve htıyflytcektlr. 

NazilJi'de 
Yapılacak Fabrika 
için Halk 
Hazırlık Yapıyor .. 

Nazilli, (Hususi) - Kazada 
mekteb yapma df'preşmelerl 

bJzla yôriiyor, Kuyucak nahi· 
yesi merkezinde yapılacak mo· 
dern mekteb yapısının taş ve 
diğer yapı aygıtları hazırlanarak 

temel atma reııml yapılmıştır. 

A<1ağı NazlUl'de yapılacak 

mektep yapısınıu da temel at· 
ma :esmlnl n mensucat fahri· 
kaııile birlikte 15 nisanda ya· 
pılması dflşündlilyor. • 

15 nisanda, fabrikanın temel 
atma merasimine bftyilklerfml· 
zfn de gelecekleri NazllU'lerl 
çok sevindirmiştir. Nazilli'nin 
her yerinde şimdiden bDyflk 
hazırlıklar glirOlmektedir. 

GörO.şler 
Sezişi et• 

!~''' Yazan: Eczacı K. K~ 

Sandoviç .• , .. 
Bizim ekmek peynlrlo • 

oı:ıı· franga adından bahsediyor " 
~o> 

Tereyağh ekmek peynir, s0c f{e 
etli ekmek peynir .. Bo sand0 

t1ı:ıı· ne kelimedir? Diye merak et 
1 

nihayeti (Ovfç) 11 olduğu tçl; 
Sırb'ca galiba diyordum. Bir 
imdadıma yetişti: 

dı· 
- Sandovlç bir adımın ' 

dır. 

Dedi. 
roı1~ 

Bu zat çok kumar oyrı• ık· 
komar maeasmdan hiç ~· 

t' 
mazmış. GOnlerce uyumalrı 1 ~ 
mek ylmek glbl ihtlyaçlard• 

~·· uzaklaşır, elinde lskambfl t 
b olO ı 

ğıdlara oyuna dalar, saba 
ııııl:ı 

akıı•lD olur. O; oyunda 
ıoıf'· bu zatın adı Bay Sandovf Ç ' 
oııO 

Bir gun fena acıkmış, gır& tıl! 
çağırmış. Bir elinde lekııU 
oyununa devam ederken: 

ıı"' - İki dlltm ekmek ort• 1 
ıılt" 

blrtz tereyağı, azıcıkta pey 

Deaıfı ve yemeği bu olıı>~~ 
Hem bunu ısırıyor heıfl 

ıet· 
oyuna devam edlyormo,. 
şısındakfler fmrenaıişler: ~ 

Bay Sandovlç'ln yedl~fpd 
bize de! 

Demtvlar ve bôyleUkle o 1 
t' 

meğln adı Sandovlç kıl1JJ1f· 

Doğru ise gOzel bir ad ! , 
Ben bazın karnım acıkl•~ 

roO" 
Bay ~endovlç'i yıdedtyo 

tıflf 
Fakat tok karnmı akl• dO' 
gelmiyor. Aferln Bay S•0 

ııııtı 
vfç'e, bizim ekmek pey 
toptan bir ad bulmuş ... 

Alman ve in· 
giltere Hava KtJ.'

1

' 

vetleri Vaziyell•' --
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---------------
Bngön Alsancak eabaeında 

l!levshnln en hararetli maçına 
c\lt • 

ay · Göztepe karoıla~masın• 
flbld 1 o aca~ız. Bu maçı, Ahı · 
.. Ord İ d u · zmlrepor oyunu taklb 
e ecekttr ki, onun da ehemmi· 
Yeli mal~ d um ur. 

Ço:lrlnct maç, muhakkak ki, 

•ilkah ve heyecanlı olr•· 
ctlı:tar. Çtınko· 

l ' 
lı: - Takımlar arasındaki 
dı11''et farkı, pek fazla değil · 
hır, Binaenaleyh oyun, bOyfik 

; Zeyk temin edecektir. 

Pi - Her iki takımlda oam· 
ı )Onluğa ayni derecede nam· 
Lettlrter. Ve bltt•hl neticeyi • 
"elldl l ha ehlerfne bağlamak için 
bu:Gn kqvvetlerlnl, teknik ka· 
re )et Ye enerjilerini göste· 

Cekterdl r. 

te~ı - Oyunu, Bay Esad gibi 
._ ılığı, hosnfiniyet.l eabh ol· 

~bir genç idare edecektir. 

~1 60ku niishamızda, ilk iki 
•ıQı h 

)G ıklunda epeyce f lklr 
t. tGtiUmootOr. Bugiln de ha· 
llCQı 1 1 

CG O ile temas etmek istiyoruz; 

dııt otu, Yonanfetan'da ol 
de :ı gibi, Jzmlr hakemlerinin 
.._ çbır kulübe mensub ol· 
•QııJ 

df. , •rı111 çolc temenni eder· 

~"llçflrıkn hakem de nihayet 
laı •tıb bulunduğa bir teşek · 
L Grı f hma ve menfeatlerint: 
~.,, 

O ı bir l d d temayü oyabilir. 
tıı • bir fnsand•r. Oııun da 

•• :d hteeı ve gönül istekleri 
'e •r. Kendi nl bu gibi tabii 

'tıb· 
)•l 1 arzulardan kurtararak 

llıa 
le,. •azffeslne veren hakem· 
bı ' hakikaten pekıizdır. Buna 
ot' defalarca şıhtd olduk ve 

... lkt 
dt1tı •yız. Hıkemler hakkın . 
lt9.._

1 
lı:aııııt, o kadmr umumi· 

~lr ll, en Jyisl, en ıidll 

ve bitaraf olanı için bile za · 
man zaman lsnadlar vukubul· 

maktadır. 

Nitekim, bu hafta bazı oyun· 
cular için yapılan ihbarlar 

vesile edilerek, bo suretle ha· 

kemin mensub bulunduğa ku· 

lüb ve dolayıslle hakem üze· 

rinde tesir yapılm•k lstendl~I 

nsalre gibi şeyler söylenmeğe 

başlanmıştır. Bu gibi basit 

dedi koduları konuşmak hile 

yerli blr hareket sayılamaz. 

Bay Esad, yeni ve tecrübesi 

az olmakla beraber kısa bir 

zamanda vazifesini en çok kav· 

rıyan, temiz, dilrüst bir ha · 
kemdlr. 

Hataları, yani teknl k, görüş 
ve telikkllerlode değişiklikler 

balunablllr. Fakat hüsnüniyet 

Hhlbl olmaeı, hak.iki hakem 

iştiyakını çeken lzmlr'Hler için 

kafidir. Bay Esad, bu sempatiyi 

mahafaz1 etmeyi elbf'tte ister. 

Yaradıho bunu iktin ettirir. 

Çapraşık ve uzaktan gelen meo· 

featlerle ihdas edilmek istenen 

vaziyetlerin nasıl hazırlandığını 

da tabii takdir ederiz. Bf z ge· 

rek bay Esad'dan, gerek diğer 

bOtıln hakemlerimizden, Alsan · 

cak sabasına girince tam bir 
feragat h!!kliyoruz. Oradaki ha 
kem, saba harici o de f Han veya 

filin kulübe menıuh filan za. 
tıo varlığından tamamen uzak · 

taşarak lldnci bir loun olma· 

hdır. Halkın bu çok aamimi, 
bu çok haklı ihtiyacına cevab 

vermek, elbette 'eref lidlr, el · 
bette vicdani bir zevktir. Ha

kemin en bGylik mdklfatı, dü 

riistlüğftniin kendi vicdanında 

uyandırdığı haz olmahdır. Me

sela Göztepe'H bay Ferid, iz. - - .. -

Aylardanberl devam etmekte 
olan mektebltler fotbol şampl 
yooasınm finali dQn Lise ve 

MoalHm mektebi takımları ara· 

eında ve kalabalık bir seyirci 

kafilesi karşısında yapıldı. Ge. 

neral Vali Kazım Dlrlk ile 
Fırka reisimiz Bay A vnl Doğan, 

Ltee, Muallim ve Ortamekteh 

müdürleri de maçı seyredenler 

araemda buluooyorlardı. 

Ticaret, Orta ve Ziraat mek· 

tehi takımltrınm yaptığı maç 

ekseriyetle Ticaret orta mekte · 

blolo hakimiyeti altında geçti 

ve neticede 2 O Ticaret'in gıle · 

besile bitti. 
Sıra mühim maça gelmişti. 

Oyunun hakemi futbol heyeti 

reisi Bay Mustafa idi. Ltse ve 

Mualllm mektebi takımlara al· 
k1şlarla sahaya çık.talar. 

Lfee t•kımı: Cahid, Reşad, 

Ali, Cemal, Daniş, Ömer, Şev. 
ket, Abb88, Hilmi, Orhan, Nail. 

Muallim mektebi takımı: Mu. 

ammer, Cthad, İbrahim, Said, 

Hakkı, Coşkon, Hayri, Cahid, 

Oaman, Hüseyin, Haydar. 

Vail General KAzım Dlrfk'Je 
bt:raber mekteb takımlmrı bir 

arada fotoğraf çıkardılar ve Hat 

16,30 da Moalltm mektebinin 
akınlle oyuna başlandı . 

Ltse müdaf 11 Reşad'ın milda. 

halestle top kurtarıldıktan son· 

ra Ltseltler derhal hakimi yeti 

-------------- -
mlrepoı 'Ju hay Sabri, Ahınor· 

du'lu bay Mustafa, K. S. K. lı 

bay Esad ve Hlr gençlerimiz, 

hatt4 kendi takımlarının maç· 

larmı bile idare etmelidirler . 

Bu kadar geniş bir itimada 

mazhar olmak, bahtiyarlık de 

ğll de nedir? 

ele alarak oyana glrlştllP.r. Ge· 
rek maçtan evel gerek maç de. 

vam ettiği müddetçe kunet ve 

oyun tarzı lisenin galip gelece-

ğini gösteriyordu. Fakat mual· 
Um mektebi mukabil hncuma 

geçmekte geç kalmadı ve batt6 

lise kalesi milhlm bir gol teh· 

ilkesi atlattı. Oyan çok seri ve 

heyecanla devam ediyor. Lise 

müdafaaeı zorlu tehlikelere gö 
ğüs germekte. Bir müddet böy· 

lece devam eden oyun yavae 
yavaş lisenin hakimiyetine geçti. 

Bir hücum esnaeında mualllm 

mektebi kalecisi topu kornere 

çıkumak suretile muhakkak 

bir gole mani oldu. Bıınu ka· 

leclnln birkaç kurtarışı daha 

takip etti ve haf taym eayı!ız 

bitti. 

İkinci devre : 

Oyunun bu kıemında da der· 

hal bir hltdmiyet tesis eden 

llscıı betlncl dakikada keodi!ka· 

leci ve mildaf tlnln batmeı yü· 

zQnden blr gol yldt ve bu gol 

bir mağlubiyete mal oldu. Ca· 
hid muallim mekttblne oampi· 

yonluğu kazaodaran topu ağlara 

takınca ark"daoları taraf andan 

hararetle alkışlandı. Bu Hyı 

liseyi harekete getirdi. Fakat 

hfttiln hamleler bo~a gitti. 

Muatllm mektebi takımı oyundan 

1-0 g•llp çıktı. Mağlup olm•· 

eına rağmen lise çok gazel oy· 

namış ve eanssızlığı da bu ne· 

ticeyi vermiştir. Mualltm mek· 

tehi ise kuvvetli rakibine karoı 

canla baola çalıomıttır. Tebrik 

ederiz. 

kurama konseyinin gelecek t•bık k•lmışl.r n Anopa'nıo 

toplantasında tetkik edeceği siyasi nzl yetinin mdıtakbel 

mevıolarm serbest ve t•m bir lnklşa(ı ile münaeebettar olmak 

şekil münıkaş111na mini olma- üzere sıkı bir temas muhafaza 

yacaktır. edilmesinin lüzumunu ehemmi 

Varşova'da alınan Netice: yetle kaydetmfşlf'rdlr. 

Varşova, 3 (A.A) .. Royter ajan· Alman Donanması 
sanın iyi malumat alan mnhabtri · 4 Mietli Arttırılacak 
nln Vmroova mehafillnd6 elde Londn, 3 (A.A) - Deyll 

ettiği lntlbaa göre Bay Eden'in Telgrafın deniz felerl muburlrl 

ziyareti Moskova eeyabatl kadar Almanya'oın 1936 koo(eraoıına 
ehemmiyetli olmamakla beraber davet edilmeıinfo ihtf maiden 

bir muvaffakıyet teşkil "tmek· dah• k.onetll Mroey oldugunu 

tedfr. Dikenli Şark andlaomııı yazmaktadır. 
mee'eleatnde bile bu ziyaret Muharrir ııon bidieelerl.ı Al· 

tamamile netlceılz kalmış de manya'nın bahri si1Ahl•11 bırak· 
ğlldir. ma k.onferansma davet edilme· 

Praga jharekct: sini eHelı kıldığını ıöylemekte 

Varoon 3 (A.A) - B. Eden ve iyi membalmrd.a alınan ha· 
Praga hareket etmlotir. berlere göre, İngiltere, Amerika 

Resmi tebliğ: ve Japonya mahfcllerlnln bana 
istediklerini i 14 ve etmektedir. 

Varşova 3 ( A. A ) - Bay 
Almıoya'nın geoit bir pl4na 

Edenin Varşova'yı Ei)aretl m61.ia 
göre deniz cihf!tinden tanımatt 

eebetlle aşağıdaki reemi tebliğ bir emri nkl halindedir. Al· 
neorolunmoştut: 

manya a~gari olarak Fnnaa ile 
- loglliz morahh•n Bıy mibavat btemek.tedlr. BugGnkG 

Eden Voreon'dıkl ikameti es · dooanmaeının dört mlıll artmaeı 
smda relelcdmbur Mueşal demektir. Almanya'nın yeni 
Pilıtudeskt terafından kabul deniz inşaatı pro~r•mıoın ha· 
edllmlottr. Bundan baokı hay gGn yarın tnomeı beklenmek· 
Eden dıo itleri bakanı b•y Bek tedlr. 

ile de mOtnddld gôrGşmelerde İyi babet alan m•hfellerde 
. buluomnttur. Bay Eden bay bu programda cep modelleri 

Bek.'e Berlln n Moıkova'da 3 yerine btlyftk hacımda kru•a· 

şubat tarihli İngiliz · Fransız zörler tn,.eı Ue tayyare ve de· 
tebliğinin direktif lerl esas itti · nizaltı gemileri lotHı nrdır. 

haz edilmek: suretUe yapmış Amerika hazırlanıyor: 

olduğa görüemeler hakkında Vaşington, 3 (A.A) - Kon· 
malumat · •ermiştir. Bay Bek gre aıalarından blrlnlo haber 
zikri geçen tebliğde milnderlç verildiğine göre, Amerika harb 
mee'eleler bakkındakl Leh nok· lm•litıo• lbım olan mGblm 

tai nazarını izah etmlt •e ayol miktarda manranez, kalay, tun· 

zamanda A vropanın umumi va · gsten ve daha b•tka madenler 

zlyeti hakkındaki gör6tmelerlol al•caktar. Ba m•deoler ltok: 

anlatmıştır. Her iki devlet ada· h•llnde bir hırb ihtimaline 

mı malumat alıp verme kabl· - Lütfen çeviriniz -

l{ılavuzu No.9 Türk~eye Karşılıklar 
Y'ıl - Öz Ttlrkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) hcldeği (Alllmeti) konmuştur. Bunlurın her biri hakkında sırası ile uzmanlarımızın (Mfttahus18) 

2 
l"ını gazetelere vereceğiz. 

3 :- Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine glJre, Fransızcaları yazılmış, aynca ôroekler de konulmuştur. 
g~ı,11 KôkO TOrkçe olan Kelimelerin hugOnkft işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır: Asit ak olan hak, aslı ftgftm olan hDkOm, Tftrkçe "'Çek,, Lôkflnden 

() Şekil gibi. 
efet 

(ft.) tbek. - eavmak, itmek, 
(') '>4:Ptıleer, falre elofgner 

rllek b 
ti.._) : elAyı eavdım (defet· 
L 1 Cf9f 1 
lll:etıe Ilı er blrlbirlerlnl (e 
lı t •e 1 
ectetler) terler (cezp ve de· 

0-. dea ' •ttractlon et repul&I· 
l) corpa 

ef ın 
Oefıı e - gOmO, (fr.) tresor 
beft etmek - gömmek 

(it.) Ca~~e;- defter (T. Kö.), 

l>e1ı, 
Oeb il - ığız 

Dolllet etmek - yol gös· 
termek, kılavozlamak, (fr.) 

gulder, montrer le ebemin 

Örnek: kôyldler delalet etti· 
ter de yolu öyle bulabildim, 

köylüler yol gösterdiler de (kı· 

lavuzlok ettiler de) yolu ôyle 

bolabildlm. 

Delll (bdrhan anlamına) -

kanıt, (fr.) argument 

Örnek: delllslz davaya kimse 

inanmaz, kanıtsız dilen kimse •c... t (811-. ·h 
'"il, d "'· cı an, Alem) - ioanmez. 
llehıı llnyı (T. Kö.) Delil (vesika anlamın•) -
(} vCt - y ( (f ) d rllelt: 

8 
1 gı, r . terreur belge, ( fr.) document 

ebtet . 
1 

Alka dOoünce halk ô 
dıı tç ilde k ld rnek: tarihi deliller (vesi· 

IGllce b a ı, yıldırım k l ) iL- 1 b 1 1 
l>eba •lk yılgı içinde kaldı a ar ' tar u.ee e ge er. 

(, vCtQ ı b · Delll ( beyyine anlamına ) -
t.) ep rı lzaoı - eıogalık 
Ô ou,111te tanıt (fr,) preuvo 

tı'd tllek: aıl) 
1 

Delil (yol ıösteren anlamına) 
el. • deh er 8011 hücumla. - kılavuz (fr.) golde 
~ lar, •ı oeıo lohlzama uğra Dem - Lan 
"

1lld •Y•nlır .. 8 ••n 1 
1 ıon hdcumla· 

l>eht gı ığ• uğradılar 
'ıtattaık et(~ lnhizaoıa oğ;amak . 

.,... 1 ır) ' uebe · 1 epoınaoter 
' eta lohı 
, •ındı zama oğrıtmak 
"ter, r1111k, (fr ) epoov· 

l>eıa1 
(ft ) et etınek 

' •lgtaif 1 - göetermek 
ô- L er, lodlquer. l 

lll -.ıe11;• b • '«lreku u eôzler • onun kö. 
~ IGıl ~ine del&let eder 

~I ,:' 0000 kota yllrekli: 
uıterlr. 

Dem - dem (zaman anla· 
mına) (T. kö.) 

Demevi - kanlı, kansal 

DemgüzAr olmık - vakit 
geçirmek 

Denaet - alçaklık (fr.) IA· 
eh ete 

DenaetkArane - alçıkça ( fr.) 
lichement 

Örnek: Denaetkarane bir bile 

Ue onu öldilrdO, alçakça bir 

dekle (onu öldGrdtı. 

Deni - alçak (fr.) IAche 

Örnek: Dent ! Alçak! lam ak, ( fr.) comprendre 
Dendan - dit Ôrne~: Bu ioln gOçlOğfinG 
Der - kapı ldrıak edemedi. bu tein gQçlG· 

Örnek: Deri devlet, devlet iünü anlayamadı. 
kapısı. Dt>rman, derman (T. kö.) 

Der - de, içinde Dermeyan etmek, ortaya koy· 
Derağuş - kucaklama mak. öne silrmek 

Derağaş etmek- kucaklam•k Örnek: 80 fikri dermeyan 

Derbeder - dağınık, ealpak eden sizdiniz, bo d'1odoceyl 

Örnek: derbeder bir adam· • ortaya koyan (öne ıQren) elz· 
dır. Dağınık (ıtalpak) bir adamdır. diniz. 

Derbend - boğaz, dargeçlt Derplo etmek. göz önünde 
Dere - derç (T.Kö.) tutmak 

Derd - dert (T.Kö.) Örnek: Evveli bu işi derpio 

Derdest - yakalama (fr) ar· etmelidir. önce bu işi göz 
reetation, attraper öoftnı'e tutmalıdır. 

Örnek : polisler hıreızları der· Ders, dere (T.), (fr.) leçon, 
deste çalışmaktadır. Polisler, cours 
hırsızları yakalamaya çahşmak· 
tadırlar. 

Derdeet etmek - yakalamak 
( fr) arreter 

Derece - derece (fr) degre 
Dereke - dereke 

Dergah - derge 
Derhal - hemen 

Derk, idrak, an, anlama, (fr.) 
comprehenslon 

Derkenar, çıkma 

Örnek: Bu .. vrakı bir der· 

kenar yazıldıktan sonra yerine 

gönderlolı, bu kAğıdı bir çıkma 

yazıldıktan sonra y~rlne gönde

riniz. 
Derketmek, idrak etmek, •D· 

Deruhte etmek ilstQoe 

almak, yOklenmek (fr.) ee 
charger 

Örnek: bir vazfleyl deruhte 

etmek, bir ödevi aetüne almak 
Derun - iç 

Örnek: derununda ndfus 
tezkeresi boluoan bir çanta. 

içinde doğam k4ğıdı bulunan 
bir çanta .. 

Deruni - lçkel 

Örnek - deruni bir meeer· 
ret, lçkel bir eeYfnç 

Derya - denls 

Deıılae - dek, oyun, aldaç 
(fr.) raae, latrlgue, foarberle 

DeHas - dekçl, oyuncu, 

•ldatıcı (fr.) ruee, lntrlguant 

Dest - el 

Destar - earılc 

Deste - takım, demet 

örnek: bir takım oyoo kiğıdı, 

bir demet çiçek 

Destj?lr - yardımcı, elin· 
den tutan 

Destreı olmak - ele geçir· 

mek, eld., elmek erişmek, (ir.) 

obteoir, :?cquerlr 

Deot - bozkır, çöl 

Deva - em, ilAc (T. Kô ) 
(fr.) remede 

örnek: bu bmetalığın devuıoı 

bulamadılar, bn hutalığın 114· 
cını (emini) bulamadılar 

Devam - devmm (T. kö ), 
(fr.) conıiouatlon frequeatatlon 

Deveran - dolaşa 

örnek: deveranı dem, kan 
dolaııeı 

Deveran etmek - dolaşmak 

örnek: deveran eden haber· 
lere göre, dolaşan duyulara 

göre 

Devlet - devlet (T. ka.), 
(fr.) etat 

Devr - Devir (T. kö.) 

Devran - evrem 
Örnek: Atem gene ol Alem, 

devran gene ol denan - acun 

gene o acun, enen gene o n· 
ren •. 

Devre - Devre (f.) 
Devriye - gezek 
Örnek: geceleri jandarmalar 

devriyeye çıkıyorlar - gece· 

lerl jandarmalar gezeğe çıka· 

yorlar. 

Deyn - bot"Ç 
Dicur - karanlık 

Didar - yn~, çehre (T. kö) 

Dide - göz 
·dide - • görmGş 
Didebıo - bekç!, k'oll'n. 

nöbetçi, gözctl 
Dlcerbin - özg,cll, (Cr.) alt. 

rulıte 

örn~ ı.: dlgerlıln olanları her· 

keı eever, özgecil olanları bH· 
kes sever. 

Dikkat - dikkat (T. kö.), 

(fr.) attentlon 

Dll - yftrek, gönll 

Dtlira, dilrOba, dili lrtb -

gönCU alan, göntıl okpyaa 

Dlli•er - yiğit 
Dilbar - göoll inciden, 

batar kıran 

Dllbtz - göo61 eğleyen 

Dilber - gGzel 
öroek: dilber bl ' kız, gGael 

bir kız 
Dllglr - gücenik, kırgın 

Dilgfr olmak - kırılmak, 

g6oenmek 

Gnaek: bua eebebm dllgir 
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kerşı eeklanacaktir. Bahriye ~l~K~~l~d~~l\~f~~-M~~~~~~~.~~~~k~~~~~~• İzmir belediye iudeu: 

ış a a üs. ev. satın a a omisyo· 1 s 
büdcellfne bu mübayeat fçlo 70,70 lira bedeli keşif 1 
bn u i krediler verilmesine in· nunda ihaleleri yapılacak ilanlar adanın 12, 13 numaralı arsJ· 

tfzor edilmektedir . Mü t hkem mevki ee. el. ko. nundlln: Ankara M. qı. v. ea. al. ko. dan: lırı arasındaki molozların kal· 

Pnris 4 (A.A) - G zeteler Ctnel Mllrtarı Muhammen Beher kilosunun Teminatı muvak· Yerli fabrikalar mamulatından ve beher kilosunun tahmin d•rılmaeı işi belediye bıekAdP' 
um o mi ye.. itibarile Varşova bedeli tahmin edilen kate ık.çeel edilen f lati 188 kuruş olan 15000 kilo pamuk ipliği kapa la lfğlndekl 9artnameal .eçbfle ve 
mü Alem !erinden hiçbir yeni f iatl zarfla ekeJltmlye konulmuetur. İhalesi 14,4,935 pazar gdııü saat açık t-kslltme ile 20·4 935 en· 

L L L L L 11 dt'dlr. Muvakkat teminat 2115 liradır. Şartnameılnf 141 kn· • a a t 16 d tbıltı netice çıkmadığı 'lliltaleasanda· Kilo lra lrı a.r. lra .r. k martesı g o ıaa a 
ruşa almak ve örneklerini görme lstlyenler hergün komisyona d k l 1 k ı ı 6 Ur• dırlar. Ltikln her eye rağmen Yerli clva 1000 3300 3 30 247 uO e Hece tir. ~t fi ç n 
uğrayabilirler. Eksfltmfye girecekler muvakkat banka teminat L• 1 1 ı n'-D 

h , hl Aıkeri ihtiyacı için yukarıda clna ve miktarı yazılı bin ktlo mnn•:tat tem nıt e ıöy e azı g zeteler Polonyn nın r mektob veya maliyeye yatmlmış teminat mıkbuzlarlle artırma ıı 
az kendine geleblleceğı'nl ümld yerli cıva açık ek&lltme suretJle satın alınacaktır. İhalesi 16.nf · L k 3 dd 1 1 d 1 1 gftn •e uate kadar komlsyoD ea.alltme ıuunonun 2. inci ve Oncü mı c er n e yaza ı ve' 5 
etmek ieılyorlor. san.935 salı gOod saat 15 le lzmlrde kışladı Met. mv. 11' al. katırlı birlikte teklif mektoblırını ihale saatlnde4 enez bir saat mOracaat edilir. 99 

Pelit Parizien bay Bek Ue ko. nanda yapılacaktar. İstekliler şartnamealnl her gQn komi• · evvel M. m. v. ııa. al. ko. oona vermeleri. 28 31 5 10 889 

Mareşal Plleudeaki'n n kat'i yonda görebilirler. Ekelltmlye iştirak edtcekler ihale gftnd 2490 Ankara M. M. v. sa. al. ko. nuodan: 

orette olamaz demediklerini sayıla arttırma ve eksiltme kanunonoo 2 inci ve 3 ftnca mıd· Beher taneıinln tahmin edilen f latl yedlyQz kuroe olan yüz 
delerlnde ve şartnamede yazıla nslkalartle birlikte komlıyona hin tane portatif çadır kapalı zarf la ekslltmlye konulmoetur. 

te llm etmellylz, dedikten sonra 
mllrac11tlerl. 31 5 9 14 924: Çadırlar Avrupa malı olacaktır. İhalesi 9 '4· 935 cumartesi gOnft 

bay Laval'ın seyahati kaydedf. seat 15 tedlr. Muvakkat teminatı otuz bir bin yedtyüz elıt lira· 
llyor M t. Mv. ea. al. ko. dan: L b d 

1 
L 

1 1 · dır. Şartnamesini otuz beş lir mu.a llie e a ma• ve lSrneg n 
S L Reşadlye'de ciheti askeriyeye ald 24 78 lira 40 karaş keşif il 
abıa. mft teşarlardon bay Dö görmek lsdyenler her gün öğleden sonra komisyona 

T P blnılaran tamfri açık eksiltme ıuretUe mfinakasaya konmuştur. k k ı~ 
eeeant etil Jurnal de eöyle mOracaat edebilirler. Eksiltmlye glrece ler ınuoon ıar ıata 

yazıyor: ihalesi 13 ·Nisan· 935 comırtesl gtınü sa t 15 de kışlada Met. dairesinde muvakkat temlnatlarlle arttırma ve eksiltme 
l\lv. ea. ol. ko. da yapılacaktır. Teminatı muvakkate akç,.el 175 k 2 ı ı 3 ü ü dd ı ı d ki fL ı il hl Bay Laval'ın seyahati p0 . anununun . ne ve . ne ma e er n e ves .a ar e r· 
liradır. lateklller ş rtnıme ve keşlfoameelnl her giln komisyonda llL Lllf L ı tb ı ü ü ti d bl t lonya'nın sarih bir vaziyet ..ıe tea. me-.tup arını a e f? n ve saa n en enaz r saa 
görebilirler. Münakaeoeına lıztlrak edecekler 2490 sayılı artırma evvel koml•yona Ankara M M v sa al ko nuna~ vermi• 

takınmaaına belki de amil y g .. • • • • • • y 

ve ekeUtme kaounooon 2 inci ve 3 üncü maddelerinde ve şart· bulunmaları 22 2 3 5 530 
olur. Banu dOnya sulhu için 

temenniye şayan görürOz. 

Ge11e diğer bir makalesinde 
ayni gazete diyor ki: 

namede ya zıh vesi kalıırlle birlikte ihale saatinden evvel komh· il 11111 111111111111111111111111111111111111111 111 111111 
yona müraca11tları. 881 26 a 1 5 11 • 

M t. mv. sa. al. ko. d n: 1 Z M 1 R 

İzmir Ticaret mahkemeeiodetl 

Müddeialeyh Alsancak GılD' 
doğdu yeni Tilrkiye ıokağınd• 
5 numarada mukim iken ik•' 
metgAhı betll olmıyan Benjııne0 

Zllllkkerman. 
Memıllld Şark.iye Franııt: 

lzmlr şubesi tarafından lkıaıe 
edilen 1320 lira 3 kuruş be!I' 
bı arlye mOstenf den açı1•11 

davanın tahkikata için miiddel· 

aleyhin lkamıtgıihı belli oıoı• · 

ması itibarile ilan suretlle d•· 
vet edilmiş ise de tahkikat gl1· 
oft olan günlemeclndo lcabt1" 

medlğinden H.U.M.K. 00110° 

401 ncl maddesi hakmftoctı 
.Mo kon ziyareti bir movof· 

fakı yet, V arşova seyahati ise 

bir hezimet olmuştur. Bny 
Bek iki bloktan birini tercih 

kası 
Met. mv. in göstereceği yerde 999 lira :39 kuruş keşifli bir -

adet fırımn tev•• ve tamiri pazarhk suretlle y•ptarılac•ktar. lha. ~ Esnaf ve Ahali ha 
lesi 6 nl11&n 935 cumartel!I gflod saat l O da kışlada mst. mv. = 
eı. al. ko. da icra kılınacakhr. Teminatı munkkete akçul 75 

liradır. leteklller ihale saatinden evvel eartnameelnde yaııh vesi· 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

= gıyap kararı verllmle ve bff 
- güna muamele yapılarak tabkl· 

= kıt 21·4.·935 pazar günQ ı••' 
- onbeşe bırak•lmıştır. İşbo g60' 
- de lzmlr ticaret mabkemeılod" edemlyeceğinl eöylfiyor. LAkln 

maalesef kendisi seçeceğini 

seçmiştir. Ancak ha intihabat 
Fransa Polonya ittlfaktle kabiU 
telif midir? 

Eko Dö Paria gazetesi, allah 

vere de bay Lıval'in seyahati 

Polonva'yı atılmaktu lnad ettiği 

maceradan ku .tarmağa yardım 

etse .. Fakat biz hanı pek le 

gfivenmeyelim. Ayni gazete 

eu eöılerl ilave ediyor: 

Slr Con Saymen'ln Berlln· 
deki mük4lemelerlnl hültisa 

eden mobtaraSJ 1nglltere'nln 

yapmış olduğu tetkikata dair 
en mfiblm bir vesikadır. 

İstanbul, 4 (Bu usi) - Proğ· 
da bulunmakta olan Bay Eden, 

bir tayyare ile Londra'ya git· 
miştlr. 

oldunuz, bana sebebelz gücen 
diniz 

Bu sözlerden ~llglr oluşu 

doğra değildir, Bu sözlerinden 

kırılma ı doğru değildir. 

Dllgüdaz - yürek eriten 

Dilhıib - gönül t teğl, arzu 
(T. kö.) 

örnek: 1 ler dllhehı üzere git· 

medl, işler arzusu Qzere (gönül 

isteğlnce) gitmedi. 

Ullhıraş (bok: canbıree) gö 
not koparan 

örnek: bir eadoyı dllhıraş, 

gönfil koparan bir ees 

DUhun olmak - içi kan 
ağlamak. 

Örnek: onun bu dOşkOn ha · 

lfnl görfioce dilbtlo oldum -

onun bu düşkiln halini görün· 
ce içim kan ağladı. 

Dlllr - yfirekll 
Dllkfi,.a - iç açan 

Örnek: mohnlll dllkOşn 
f ç açan bir yer 

Dllpeeend - gönül beğendi 
Dllriş - ynreği yaralı 

Dllsuz - ycırek yakıcı, iç 
yakan, acıklı 

Dilşad - sevlr çll 

Dllşlkeate - gönlfl lurık 

UJmağ - beyin, (fr) cervc· 
an, cervellc 

Din - din (T,), (fr.) rclglon 

Dlnf, dloeel, (fr.) relfgleox 

Örnek: Dini mOee:eseler, din · 
sel kurumlar. 

Gayrldini, yaddineelı (fr.) 
trrellgieux 

Örnek: Gayrldlni hareketler, 
yaddinsel hareketler. 

Lldlnf, dışdlnsel {fr.) arell
ıleuı: 

kalırtle birlikte komteyona müracaatlerl. 994 

Muğla Defterdarlığından: 
Muğla vllftyetl köyceğl~ kıu ım ihata eden ve ııeoellğl on iki 

bin aç scnellAi otuz altı bin lira muhammen bedeli huluoan 

köyceğiz namı göl ile tevabii olan taşlı çay ve f şbu kazıyı_ mer· 
bot dalyan namı köyde mevcut dalyanda balık avlamak hakkı 

ve yfizde 12 saydlye resmi miUtezlme ait olmak üzere 1 ha· 
ziran 935 tarihinden 1 haziran 938 tarihine kadar aç eene 
müddetle lçara verilmek fizere ve ihale bedelleri 1 haziran, 1 

a~osto , 1 teerlnicvvel, l klnunuevvcl, 1 nisanda altı taksitte 
ödenmek şartll" 1 nisan 935 tarihinden itibaren yirmi gün 

müddetle arthrmıya çıkarılmıştır. 21 niean 935 tarihine müeadlf 
pazar günft saat 17 de ihaleel icra kılınacağından tılfp olanların 
ve şeraiti öğrenmek lstlyenlerln Muğla def terdarhğına ve köy· 
ceğlz mal müdiirlOğü.oe müracaat etmeleri llAn olunur. 

5. 7. 9 1 l 086 

lzmir Evkaf müdürlüğünden: 
Senelik 66 lira geliri olan ve kemerde tabir eokağınd 141 

numaralı kahve artırm1ya çıkarılmıştır. İhalesi 11 ·4 ·935 perşembe 
gGnü saat onbeştedir. lstlyenlerln evkaf idaresine müracaatları 

ilin olun ar. 2 6 11 948 

Örnek: Ulole hiçbir alikısı 
olmayan müessese ve hareketlere 

14dlni derler, dfnle hiçbir ilişiği 

olmayan koromlara ve hareket· 

lere dışdiosel derler. 

Dlrahşıan, parlak parlıyan 

Diraht, ağaç 

Dlrayet, usu~, ( tr.) adresse, 

lntellfgence, capasite 

Örnek: Bilgisi ne kadar vft· 
eatlt olurııa olsun, dirayetsiz 

bir loean tuttuğu işte muvaffak 
olamaz, bilgisi ne kadar geniş 

olursa olsun usoğsnz bir insan 

tuttuğu işi başaramaz. 

Dlreyeıll, usuğlu, (fr.) lntel· 

llgent, capable, adroit 

Örnek: O, pek dirayetli hı· 
reket etti, o, pek usuğlu hare· 

ket etti. 
Diraz - ozon, 

Ulrlğ etmek, esirgemek 

Örnek: Moavenettnlzl benden 

diriğ etmeyiniz, yardımınızı ben· 

den esirgemeyiniz, 

Dirin, dirine, eski 

Ôrnek: de'bi dirio, eski 

tör O 

Divane - deli, aptıl, ılak 

Diyar - el 
Örnek: diyar diyar dolaştık· 

tao sonra borayı geldi. El el 

dolaştıktan eonra buraya geldi. 

Dlzdır - kale eakmanı 

Doıt - dost (T. Kö.) (tr.) 
aml 

Ducret (zucret) - ııkıntı, 

dar lak 

Örnek: son senelerim ducret 

içinde gtıçtf. Son yıllarım sıkıntı 

(darlık) lı;inde g• çtl 

Duçar (ı:;irlf tur) - uğramış, 

yakalanma~, tutolmuo 

Duçar olmak (giriftar olmak) 

uğramak, ya' alınmak, tutulmak 

Örnek: 1 - bir derdi Qeva· 

n4pazire duçar oldu. İllet ha· 

lunmaz bir derde uğradı. 

2 - Duçar olduğu fellket· 

ten tahlisi glribın edemedi. 

Tutuldoğa feliketten yakasını 

kurtaramadı. 

3 - öld6r6c6 blr aeka gi· 
rlf tar oldu. öldOrücG bir aeka 
yakalandı. 

Dud - kurt, daman 
Duban - daman, t0t6n 
Duhter - kız 
Duhul - girme, girgin 
Duhuliye - girmelik 

Örnek: Duhuliye vermeksizin 
içeriye alınmaz, girmelik ver· 

mekslzin içeriye alınamar. 

Dön - aoağı, aşa~ıhk 
(Ast, madun) 

Örnek: Bu hıhyı dun bir 
f,fatle satmak istemedi, bo ha 

hyı aşağı bir paha lle satmak 
istemedi. 

Ne ddn bir fıtratı var, ne 

aea~ıhk bir yıradıhıı var. 

Dur - uzak 
Örnek: Allah kimseyi görda. 

ğünden ddr etmesin, tann kim· 

seyl gördatanden uzak bırak· 

masın. 

Durendit (durbln) - uıgö · 

ren, uzgörOr (fr.) avlse, clılr· 

voyaot 

Örnek: 1 - De•letln başı · 
na ~eçeo adıtmlar dtirendle ol 
malıdır, devletin baeına geçen 

adımlar uzgür6r olmalıdır. 

2 - O, durendiş bir adım· 
dır, o, uzgören bir adamdır. 

Dılrendlşlik ( durbiollk ) -

uzgörOrlOk 

Merkezi : i Z M i R 
Şubeleri: ödemi~, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. 

= lıhkilıtıt hakimi hozurooclt 
- ~ene gelmediği ve vekil dıb1 

= göndermediği takdirde o taoD' 
- nun 405 ve 408 et maddeleri 

ı t I V ı '~ '~ 
' r ---o---

llertnrlü Banka ~luamelatı Yapar .. - mucibince bir daha mohakellltı ' 
- ye kabul olunmıyacağı ve b••· 

Bir @eneUk m~vduata o/o 6 
Alıa aylık ., 
Vadesiz hesabı carilere 

111 111 11111111 111111111 11111111111111111111111 111111 1111 11111111111 il 11111 111 llJ 

mın dermeyan ettiği vık'ıl•f1 

ikrar etmiş sayılacağı ve bff 

örneğinin de mahkeme div•0' 

hanesine asıldığı llinen tebll~ 
İzmir Sulh Hukuk hılkim· 

Hğlnden: 

.Müddelyeler İstanbulda Ka· 
dıköyünde Modada mektep so· 
kağıuda 20 numaralı hanede 
mukim Baron Van Eml tlra 
veresesinden kızı Vendi ile Do· 
na ve lı"'eyln şayıan mutasarrıf 

olduldarı Oğlanağaeı çiftliğinin 

lzalel şuyo davaeından mdddel· 
aleyhlerden Durmuı o~ln Halil 
varisi oğlu Ali hakkında gıyap 

kararının gazete ile Uantn tebliği 

Du~lze ( bak: bikir ) - el· 
değmemiş 

DOmdar - artçı (fr) araiere 
gar de 

Ôrnek : dümdar kollarımız 
düşmana hftcom etti. Artçı kol· 
larımız dOşmana hücum etti. 

Dümti - gözyaşı 

Dünbal - kuyruk 

DOrbOn - glSrgtıç (fr) lorg· 
nette, lunette. 

Örnek : zahitler uzağı rGyet 

için d6rb0o istimal ederler. Sa· 

baylar uzağı gOrmek için gör
gOç kullanırlar. 

Düruğ - yalan 
Dürü t - doğru, düzgQn, dü· 

rilst (T.Kö.) (fr) exact, correct. 

DOrflşt - Sert, kaba 

Örnek : dürOşt hareketlerlle 

hepimizi gOcendlrdi. Kabı (sert) 

hareketlerlle hepimizi gücen· 
dlrdl. 

OOetur - dOetur (T. Kö.) 

(fr) code, regle generale, Cormole 

Düşnam - eövgü 
Örnek: büyOk fee f rlşenler 

onun bunun düşmanından kork· 

mazlar, bOyük loe girişenler 

onun bunun eövgüsOnden kork· 
mazlar. 

Dtlşver - güç, zor 

Düyun - borçlar, (fr.) dettes 

Düyüou umumiye - genel 

borçlar, (fr.) dette publlque 

Dftzd - hırsız, (fr.) voltıur 

E 
Eazım - büyükler 
Örnek: Tfmor devri eazımın· 

dan, Timur d,,vrı bilyüklerlnden 

Eh - haha 

Eb'ad - ırımlır 

ıureıile gıyaben icra kılanın 

muhakeme netlceeiode müddea· 

blh 9 kıt'a gayri menkuUin 
şuyuonu izalesine 31. l :l. 934 
tarihinde karar verilmiş oldu· 

ğfindan müddeialeyh Alinin 
müddeti kanuniyesl zarfında 

muhakemeye müracaatla temyizi 
dava etmediği takdirde bu bap· 

takt hükmün kat'iyet kesbede· 

ceği tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilanen ihbar olunur. 

Örnek: eb'adını mesaha et· 
meli, ıramlarını ölçmeli 

EbatU (hık: batıl ltlkad) -
hoşlnanlar, (fr.) ıupersthlons 

Örnek: ebatlle bağlı olanla· 
rın aramızda yeri yoktur, boel· 

nanlara bağlı olanların aramız. 

da yeri yoktur. 

Ebed, ebediyet - sonrasızlık 

(fr.) etrernhe 

Örnek.: bo fani hayat içinde 

ebediyet dOşQncesl bir te@ellf. 

den başka blrşey değildir, ha 

Olez hayat içinde ıonraaızhk 

düşGncesi bir avunmaktan baş· 

ka blrşey değildir. 

Ebedi - ıonrasız, (fr.) eter· 
nel. 

Örnek: tbedi bir huzur ve 

sükuna kavuşmak istiyordu, 

sonrasız bir baysalhğa 

mık istiyordu. 

Ebediyen (Uelebed) -

kavuş. 

hiçbir 

zaman, hiçbir vakit, hiçbir 

dıha, ( fr.) eternellemeot, a 

grand jamıfs 

Örnek: gözleri hiçbir daha 

açılmamak üzrre kapandı, ses 

yeox se sont fermes eternelle· 

ment 

Onu hiçbir daha görmlye· 

ce~lz, noos ne le verronı pJuı 

jamıis 

Dnzeltme 
DOnkü kılavuzda (Cidal keli· 

meılnden sonra şu sOzler gele· 

cektl: 

Mücadll - Uğraıkan. 

olunur. 990 

Aydın demlryolo omam oıO· 
dilrlOğünden 

İlkbıhar at yarııları 

5, 12, 19, 26 olsan 1935 
ve 3 mayıı cuma ganlerl sa•' 
14 de Kızılçolloda hışhyıc•~ 
at koşuları için Alsan~ak1111 

saat 12 ve 13,20 de hoıo•i 
trenler tahrik edilecek ve ır•0 

~l· edecek zevat saat 13,55 de 
sancakt&n hareket eden ödeOJU 

trenlle de koşu mıhalltne ser'' 

hat edebileceklerdir. 

Bilet ücretleri 
lo· 

Aleancak n İzmir kemcır 

den koşu mahalllne gidip gelıO" 
Birinci mevki büyükler fçlll 

25, 7 yaşından küçftk çocok1'
1 

o~· için 15, dçQncü mevki bflY 

ler için 15, 7 yaşından kiJçO~ 
çocuklar için 10 kuruştur. 

Koşu mahallinden İzmit 
~.,. 

merl ve Alsancağa yalnız glt°'e 

Birinci me•kl büyüklrr fçfO 
15, 7 yaşında küçük çocuk1'

1 

için 8, ilçdncft mevki bQytit;ıet 
için 1 O, 7 yaşında koçak ("' 

cok.lar için 5 kuruştur. 

Yukarıdaki acretlerde fert 

dahildir. 

Alaancak.tan saat 16120 ae 
hareket eden 70 numarah ır"" 

~ 
motorbftsle tahrik edllece~ 

f' 
71 katar olarak 17,10 da • 

det edecektir. 

Üniversitede DlSçent, 
(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safi ttiJJ 
Ağız ve Diş HekiıJJ 

Haetalara hergün öğledeO 
ıoora bakar. 

1etild41 .-.addeıi .N~· ::. 
Ankara apartmanı 2 ancı V J.. 

Telgraf • 1 S TA N JJ SO 
Telefon : 492 
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Ea. No. Me•kil Eski Yeni No. Clnıl DepozltoT. L. ğ•:~:: ortırmı 114uı: Parayı ~ BANK O di ROMA = 
4o9 kantaı dtıygu sokak 6 6 ev 120 çevrilen gayri menkuliln ne =: = 
463 karııyabdı alaybey mı· 27116 21 arsa 104.,50 M. 2 27 olduğa: Anonim şirketi - Sermayeal Ltt 200,000,000 tamemen -

halleıl gdUd ıokak. Etrafı tel örğiUO tarla ve ~ tediye edilmiıtlr. Merkezi ve omam müdftrlüğfi = 
karııyaka donanmacı ma· 7 9 « 54.0 .. 110 derununda kule ve kdmes ~ Roma - Tesia tarihi 1880 -- ......... _. __ 526 

552 
halleıl aydın sokağı Gayri menkulfln bulunduğu ~ 
kareıyaka osman zade mı· 2 6 w 208 " 42 yer mahallesi sokağı numarası :: Haırö~ôt~şkDDcat ;;;; 

673 
halleıl rahmi b. sokağı ilçkayuJardı Urla caddesinde = 
kareıyıka oıman m. lklucl 19 18 " 843 " laO kAindir. = ŞUBELFRI 

575 

576 

S77 

583 
645 

686 

747 

820 

858 
8So 
860 

892 

963 

986 
ıoıo 

aydın sokağı 

karf1yaka oıımın zade mı. 
hılleef reeıdfye c. 
kırtıyıka oıman zade 
mahalleııl reeadlye c. 
kare1yaka oııman zade 
repdlye caddeıl 

karatıe ıelahane caddeıf 

dolıplıkuyu mahılleııl 

" caddeel 

" mıhılleıl lımail 

efendi sokağı 

58 

36 

36 

17 
113 

13.1 

mecidiye mahılleıl molla 16 
ahmet ıokak 
ikinci ıtUeymınlye mahal· 
leel kamu pıtı c. 
gGzelyurt mahılleıl 30,3.30,4.32 
azizler ıokak 
burnavı yıkık minare 

M bımltll yolu 
orhınlye mahalleııl 
k4mll efendi sokak 
kareıyıka oııman zade 
mahalleııl reeıdlye c. 
burnava balıkçıpaea çiftliği 
k4tlb oğlu mevkii 
tozcu mahılleııl molla 
kısab hızır mıhalleıl 

24 

7 

37 

8 16 
10.12 

60 

36 

31,2 

111 
127 

16,1 

22 

120 

38.40 

26 

11 

31,l 

38 
6 

930 

" 877,SO « 

M 1257 " 

c 

area 53 « 

evin 28, 128 ıehtml 

n dilkkAn Ye avlunun 
yansı 

evin 9,48 eehlmt 
tarlı koyula 16335 « 

ev 

190 

180 

190 

300 
60 

8 

8 

35 

400 

60 
150 
200 

arııa 5075 c 620 

bir helrtar 8380 m. 2 tarla 200 

evin yarıııı 

dakkln 
60 

400 

'1 ıerltcller çarem 
"'t Ctkl Ye numaraları yukarıda yazılı eml&Jdn peıln para ile eatıelırı 20,4.,935 camırteıl gilnü 
•lÇtı°lldı ihale edilmek flzere arttırmıya konolmuetur. İetekll olanların hlzaltrında yazalı pey 

crı111 Yeınembe yatırarak artınlmaaına lttirak etmeleri 14zımdır. 5 10 18 980 

Q_,•I 
~gt Tapunun T. ve 
hııp r bir ktnunuaanl 

ı,, hın 929 

No. 
30 

31 

32 

.\b 
la:P dGk. k&nunoıanl 33 

929 

kıounuııanl 35 

Gayri menkul UAnı 
Menemen icra memurluğundan 

ITakdlr edilen k. Mevkii Hududa 
12000 Lira taebın Yemini: berber receb 

1000 Lira 

750 Lira 

800 Lira 

800 Lira 

800 Lira 

taıhan 

ıokığı 

Keılk 

uıta dakklnı, ye11rı 

ve arka!ı eu yolundın 
belediyeye geçen dük· 
kin cephesi yol. 
Y emf ol: bele dl yenin 
tıehanı 1 yeııarı bin· 
başı cemal, arkaııı 

taobın, cebbeıl tı · 
rlk 

Yemini: kaııab mlhal 
köy ca· vereaeıılnden hazineye 
mll ıoka. kalan fırın, yeaarı be· 
ğı tediye dükkAnı, arkası 

c: 

c 

« 

belediyenin telgrafhı· 
nesi, cebbeal tarik 
Yemini: ve yeaarı ııu yo· 
tondan belediyeye ge· 
çen dakklnlırı, arkaıı 
belediyenin telgnf hı · 

nesi, cebhesltarlk 
Yemini: yesarı ve 
ark111 su yolundan 
belediyeye geçen dO'k· 
kAnlar, cebheel tırlk 

Yemini: yeearı ve 
arkası sa yolundan 
belediyeye geçen dOk· 

---

İzahat 
45 odayı havi 
kiremitsiz ha· 
len ahır ola· 
rak kullanıl 

maktadu. 
Balen kahve· 
hane olarak 
kullanılmakta 

ve önünde 25 
metre meydan· 
hğı vardır 

Demir kepenkli 

lı kAnlar, cebhesl tarik 
dı. 'lllr . · M l ıe d l ceıııf ve ıball bankaııına maıırafeız n fılzsız 545fi lira vermeğe borçla eoemen bele· 
•bııı11~ teılnln lebu borcundan dolayı mezkur bankaya 9 2 ·929 tarih ve 3 numaralı senet mu· 

45 g(ı,1 e ipotek "yledJğ yakarıda clnıı ve evaıfı yazıh olan gayrlmenkullerl 7 4. 935 tarihinden 
t'ııe lnftddtıle açık arttırma ıuretlle mOzaytdeye konulmoıtor. Birinci arttlrma 7.5 935 tarl· 

1 1>ııı:ıı:Q~dif salı gftnd sıtat 10 da yıpılacaktır. Yevmi mezkurda yapılacak arthrma neticesinde 
ıt•le ı 6 1Y1Xletln % 7 5 ini bulmadığı takdirde çok pey sürenin taahhiıdft baki kalmak. şartlle 

•lcıi 1 gftn uzıtı,arak 22·5 935 tarihine mGsadlf çarşamba KilnO ayni eaalte en çok para verene 
~ ~b cra kılınacaktır. 
nııı:ıı:ll b:rç 2280 numaralı kanonun mevkll merlyetfoe vızından evvel doğmut olmasına binaen 

:•ttlııta d ıyınettn % 75 ini bulmadığı takdirde ihale muamelesi lcrı edllemeyOp mezkur kanunun 
:dı, ebe •lreılnde borç bee mfteavf taksite raptedlllr. İşbu gayri meoknller ftze.ılnde bir bak 
leı lıatdllltrln 20 gftn içinde evrakı mftebitelerfle birlikte dairemize mOracaıat etmeleri lbımdar. 

~ S,ltlı~ e Yapılacak paylaemadan mahrum bırakılır. 
t 1tıı •er 

1

1 
konulan bu gayri menkuller başkaca İzmlrde Denedi paryentfyede mahcuzdur. Mütera· 

•ttbı11d g ile Yftıde ildbuçuk dellAllye resmi mtleterlye alddlr. Bu hoıustakl şartnameler 7.4 935 
l' en hlb k d •llplerı artn on gftn miiddetle herkesin görebllmeıl için açık bolundnrolıca tar. 

08Yııı101 ° Yftzde 7 pey akçesi veya milli bir banka mektublle dairemizin 935 5~ 7 numaralı 
l'ııt ve fazla izahat almak lstlyenlerlnde m6nadlye veya dairemize mftrıcaatlerl 1140 olunur. 

lgtıttu 8 ~k-:-:-------=-------=---=---------------.--
)G tırg0u0,0 ak hAkhnllğinden bulunmadığından ll&oen vaki Müddeialeyhin tarihi lldodao 
~I> tıd,11 rtı,:uıı Kôkkaya kö· davete icabet etmediğinden du· başlayarak bet gftn içinde itiraz 
U C.ıı •1ııı ~et kıza Hna'nın ruımaeı 10.4. 935 tarihine hı· edebileceği, etmediği takdirde 
~·--.. •l b' ôyden Balfl oğlu rakalmıe ve llAnen gıyap kararı muhakemenin gıyabında görft · 
._~ırıı,,:1 ~De IÇhğı nlkAbın tebliğine karar •erllmlo ve bu leceğl tebliğ makamına kaim 

delaJe bJ 0•ıından öttırft celııede eıhltlerio dlnlenmeıfne olmak üzere lllu olunur. 
1 

D oturdo~u yer kırar verllmlıtlr· 982 

-Artırma yapılacak yer, gün, -
İsviçre 

Tftrklye 
Sariye 

Kiaııeo •• Luglano 
İstanbul ·· lzmlr 

Halep ·· Beyrut •• Şam 
Humus .. Antakya •· Trablus 

-
saat 6 mayııı 935 tarihine mil· = 
eadlf pızıutesl ıaat 11 de bl · = 
rincl artırması ve ikinci artır· ~ 

-

-ması da 22 mayıs 935 tarihine ~ Fflfstln Hayfa •· KudQı •· Y ıfa 
Tel nlv müaadlf çırıımba gaoft ıaıt --on birde iz mir f kinci lcra dal · - Valeto Malta --reıılnde yıpılacattar. =: Müntehip Bankalar 1 - İıJbo gayri menkulün =: -ırtırma eırtnameel 22·4 ·935 = Banco dJ Roma (France) Parla 

İtılo •. eglzlano İskenderlye 
-

tarihinden itibaren 9::12·18'74. = · Bınco -
-numara ile İzmir ikinci icra = Mümessil Daireler ---dairesinin muayyen uamarasan· 

da herkesin görebilmesi için 
açıktır. İlAnda yazılı olandın 
fazla malumat lstlyenler 22 nl· 
san 935 tarihinden itibaren 
işbu artarmaya 932·187\l no 
maraııı ile memurlyetlmize mil· 
racaat etmelidirler gen., bu 
tarla alacaklı it bankasına 3351 
Ura mukabilinde bltincl dere · 
ce ve sırada ipotektir, 

2 - Artarmaya lotlrak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçuğu teminat g6sterlle· 
cektlr. 

3 - Hakları tıpa sicili ile 
eablt olmayan ipotekli alacak· 
lılarlı dl ğer altkadarların ve 
irtifak hık ııahlplerlnln bo 
hakları hususile faiz mıarafa 
dair olan lddlılarını ltbu UAo 
tarihinden itibaren yirmi gfto 
içinde e•rakı müııbltelerl Ue 
memurlyetlmfze ~bildirmeleri 

lcabeder. Aksi takdirde hakları 
tapa sicili ile sabit olmıyanlar 
eatı11 bedelinin paylaımaıından 

hariç kılırlır. 

4 - Gesterllen günde ar· 
tırmaya lttirak eden artırma 

ıartaameainl okumuş ve lfl 
zumlu malumatı almıe bunları 

tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunur. Üattlnde bıraka · 
lan gayri menkulün bedeli za· 
mınında verllmezae gayri men· 
kul ikinci bir artırma ile ııah · 

lır. Ve bedel farkı ve mahran 
kalanan yüzde beş faiz ve diğer 

zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmakaazan memurlyetlmlzce 
alıcıdan tahıll olunur. Bee nu· 
maradakl oart tahakkak etmek 
kaydlle ilç defa bağrıldıktan 

eonra gayri menkul en çok 
rrtıranın üstfiode bırakılır. 

S a r t tahakkuk etmezse 
arttrma geri blrakıhp alıcı 

taahhtıtlerlnden kurtulur. Ve 
teminatta kalkar. Bu gayri 
menkulftn 15·2·934. tarihinde 
yapılan açık artırmaaından ve· 
rllen bedel takdir edilen kıy· 

metin yüzde yr.tmlş beşini bul· 
mamıt olmaaana binaen borç 
2280 numaralı kaouoa göre 
tecil edllmle ve borçlu birinci 
sene nihayetinde verilmesi lca 
beden taksit borcunu ''ermediği 

cihetle tekrar artırmaya konul · 
maotur. Bu defa yapılacak ar · 
tırmı sonunda her kaç kurueı 
alıcı çıkarH kat'i ihalesi yapı· 
lıcaktır. 

5 - Artırma ikinci olması· 
na ve gayri menkule taalluk 
eden kanuni baklat' ve eatıean 

tarzına göre diğer eartlar oart· 
namede muharrerdir. 

Yukarıda gösterilen gayri 
menkolOn ikinci artırması 22 
mayıs 1935 tarihine müsadlf 
çarşamba günu saat onblrde 
İzmir ikinci icra dalreıılnde 
verilen şartname dairesinde sa· 
talacağı llAn olunur. 992 
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Türkiye Ziraat bankası Izmir 
şubesinden: 
Mevkii Sokağı Cinsi No. Muhammen K.. 
Burnnva topuz hane 37·29 6500 
Karşıyaka fevzlye fırın 39 35 5100 
Buca mecidiye hane 82 10200 
Bayraklı menemen caddeıi hane 24 6000 
İklçeemellk asmalı mescld dükk&o 175·153 6000 
Darağaç demirhane kota fabrikası ::\3.35 97800 
Darağaç sepetçi pirina fabrikası 123·127 52400 
Seydlköy mazgına mevkii 1 5 hisse foııkolo çiftliği 9700 
Boca gQl hane 11 ·9 10000 
Buca fstaeyon caddeııl hane 77·21 17500 
Buca halk hane 23·9 15000 
Boca IBtaııyon caddeıl hane 81 ·2 l 20000 
Reşadiye bahçeler araaa hane bahçe 8 10500 
Darağaç tramvay caddesi 7·24ı hisse depo 123·121 15000 
Darağaç aelAmet area bllA 12000 
Darığaç tramvay caddesi arsa 14ı 48500 
Darağaç tramvay caddeei kahvehane 53.69 7200 
Daraf(aç tramvay caddeııl 1·6 hisse un fabrlkaea 119·117 15000 
Buca mecidiye forbeı 7956 metre murabbaı tarla 6000 
Alsaucak mecidiye caddeıl ırıBa 18i 100 ) 0 

Alııancak meıudlye caddeııl arııa 162·192 5600 
Altandağ köy altı kandere 3·4 h1118e 70 dönfim zeyllnllk 8000 
İkinci kordon hane 162·422 35000 
Darağıç tramvay caddeııl mı mGıtemllAt depolar 101 ·133 40000 

Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali gayri mdbadll bonosu 
veya peşin para ile 5·4·935 tulhlnden itibaren kapalı zarf usulü 
Ue sahtı çıkarılmıştır. Kıymeti mohammenesl lklblo Ura ve daha 
ziyade olan emvalin ihalel kıt'lyelerl Jstizane tabidir. M ılın sa· 
tıldığı ıedeye ald devlet ve belediye vergi ve reslmlerlle sair 
masraf Jar mOşterlye ılddir. İhale 24·4·935 çarşamba gftnüdür. 
Tzllpler istedikleri mala ait teklif mektubunu bir zarfa koyup 
mühtırleyecekler ve üstilne muvazzah adreıılerlnl ynzacaklardır. 
Bo zarfı talip oldukları malın muhammen kıymetin yiizde yedi· 
buçuğu nlsbetlnde teminat makbuzu veya banka nıektubu ile 
birlikte ikinci bir zarfın içine koyacaklar ve bu zarfı da mfi. 
hürliyecekler ve zarfın ftstüne talip oldukları malın adresini 
yazarak ihale günü saat 14,30 za kadar bankada müteşekkil 
satış komisyonu riyasetine.ımüteııelsll numaralı bir makbuz mu· 
kabilinde vereceklerdir. Taliplerin ihale günü saat 14 30 za ka· 
dar ziraat bankHına miiracaatlara. 981 

lzmir Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 
.Mektebimlzde yaphrılacak olan 127 3 lira 73 kuruş keşif 

bedelli Atatürk ve inkılap köşeıılnln inşaası acık ekslltmlye 
konut olmuştur. 

Eksiltme 20·4 1935 cumartesi günd ıaat 15 te ve maarif mü 
dOrlOğO binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. ilk teminat 
95 lira 53 koroştur. isteklilerin mimar •e mfihendle olmaları 
veyahut bir mimar veya mühendlsio meıı'ullyetl kabul ettiğine 
dair noterlikten muaaddak bir taahhdtname gösterilmesi şarltu. 
Eksillmlye girebilmek içia malsandığıoa yatttılmış teminat mak· 
bazlarını veyahut kanuna ve numunesine göre banka mektup· 
tarını ekılltmentn belll olan giln ve saatinden bir eaat evveline 
kadar komisyona vermelt-rl gerektir: Keı;if ve şartnameııl ger güo 

mektepten öğrenilebilir. 5 9 987 

Izmir ithalat Gümrüğü J.\ılüdürlü
ğnnden: 

Eetonya ltflAfıoı bağlı kont'eojan llatealne giren neenelere alt 
beyannamelerden sabl~lerl ellerinde olanlarmıo 7 nisan 935 
aktamana kadar mutlaka gümrük idaresine getirip teslim etmeleri 
aksi takdirde kontenjan sıralarının gecikmesinden doğacak mes'o 
Uyetln sahiplerine att olacağı fülD olunur. 5 7 993 

lzmir Vilayeti Köy Bürosundan: 
Köy bürosu için 935 yılı içinde bastmlacak bhlklerln eksilt· 

meal 15 nl110 pazarleııl eaal 11 e bırakıldığı il4o olunur. 979 
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lstiyenler Şahap SIHHAT 
ECZ NESi Sıhhat Snrgftn 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından Hamdi Nüzhet 
ve Eczanelerdr.n 
Arasınlar. 

Ucuz, taze, temiz llAçlar bulunur 

11 Başdorak - Büyilk Sa· 
~ lebçt Hanı karşısında. 

1: DOK TOR 

Fahri Işık 
İzmir l\femleket Hastanesi Rontken MOtaha!sısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTİRİK TEDA VJLERİ. 

Yürümi,en ve Billıa88a RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Viole 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Y npılır. 

• 1kinci Beyler Sokak Fınn Karım No. 25 •Tele. 2542 

lzmir Defterdarlığından: 
1sslsloln vergi borcundan ötOrü t•hslll emTal yasasına göre 

haczedilen balltkoyu mahallesinde hacı ali caddeetnde k4ln 73 
sayılı hane tarihi 114ndan itibaren yirmi bir gOn müddetle ıatı· 

lığa çıkarıldığından pey sürmek letlyenlerin defterdarlık lahsllat 
kalemine müracaatlerı. 29 5. 12. 17. 907 ...................................... 

Hamza Rüstem 
F@t@ğrra1flh1anesü 

---··---
1 - Bayram gOnlerl açıktır. 

Muhterem mfişterllerlmlzden gördüğGmOz rağbet ve 
teveccühe naclz bir mukabele olmak Qzere bayramın 
birinci gününden Mutan nihayetine kadar resim çek· 
tlrecek saygılı müşterilerimize birer zarif hediye ver· 
meği düş6nd6k. 

Müşterilerimizin bu hediyemizi kabul etmekle bizi şeref· 
lendlreceklerlnl Qmf t ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
ve umum fotoğraf malzemesi b6yOk tenzfllt ile 11t1l· 
maktadır. Muhterem mftşterllerlmlzln btlhassa nazarı 
dikkatlerini celbederlı. 

Resne Fotoğraf hanesi Sahibinin 
Müşterilerinden Bir Ricası .. 

İkinci Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kapattığımı saygılı 
müştnllerlme ilin ederim. 

Kllşelerlml Emirler çarşısında Bay Hamza Rüstem fotoğraf. 
hanesine naklettim. Slpırle vermek lsriyenler liltfen oraya oğ· 
rasınlar. 

Ben de şlmdlHk ekser zamanlar oradayım. 

BAHAEITİN • FOTO RESNE 

İzmir l\llllf EınlAk müdürlüğünden: 

Buca aşağı belediye caddesinde 6 numarah dakkln 60 
» "' " « 62 eekl 50 taj » 120 
c: < dçkoyular c 15 » 100 

" " çay eokağt 18 c 200 
H " kocaman sokağrnda 6 eekl 6 tıj " hane 250 

c yukarı tınaztPpe so. 21,23 eski 17,1 c .. dilkkAo 100 
•• " " .. 6 numaralı " 60 

" ~ doatepe eo. 12 eııkl 10 taj » " 200 
Karşıyaka alaybey mimar el nan sokağındı 18 eıkl 18 tıj 150 
numaralı hane. 

» •• c .. " 18 c 12 c 125 
u bayraklı hafız abmet soka~ıoda 24 tıj No. lı dükkAn 150 

Bal'1r bedesteninde 12 eski 12 taj numaralı dükkAn 180 
Yol cı küçük hamam sokağında 2 eeld 2 taj No. h 11 400 

Yukarıda yazılı emvalin m6lldyetlerl peşin pıra veya ikinci 
tertlb m6badll tasfiye veslkaelle ödenmek üzere 18.4.935 per· 
şembe gQnfl saat 14 te ihale edilmek Qzere mOzayedeye konul· 
muıtur. Taltblerln o saatte Milli Emllk mQdftrlftğftne mftraca· 

ıtlerl. 2 6 10 1' 951 

Aylık elektirik 

Masrahnız yüksek mi? 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

Bu marka az sarfiyat, bol ışık, 
ve uzun ömQrlüdür. 

==============================• 

Mehmet Tevfik 
Bflyflk Elektirik, Telefon v~ 

Malzemeleri deposu. 

Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"TELAMON" vapuru elyevm limanımızda olop l nisanda 
Anvers, Roterdam, Amsterdam ve Hamborg için yok alacaktır. 

11STELLA,, vapura 6 nisanda beklenmekte olup yükünQ bo· 
'alttıktan sonra Burgae, Varna ve Köatence Umanları için yük 
alacaktır. 

11ULYSSES,, vaputo 8 nisanda gelip 11 nisana kadar Anvere, 
Roterdam, Amsterdam ve Bamburg limanları için yok alacaktır. 

SVENSKA ORIENT L1NJEN 
11VlKlNGLAND,. motörü 2 nisanda Roterdam, Bamburg, Co 

penbıgen, Dantzlg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskandinavya 
limanlarına hareket edecektir, 

11SMALAND,, motörıl 14 nisanda Roterdam, Hamburg, Co· 
penhagen, Gdynla, Dantzig, Goteburg, Oslo ve İskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

11ROLAND11 motöril 2 mayısta Roterdam, Hamburg, Copen· 
hagen, Dantzlg. Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskandinavya Uman· 
larına hareket edecektir. 

SJ.:RVICE MAR1Tllı ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

11 PELES., vapuru 6 nisanda geJlp 7 nisanda Malta, Cenova, 
Marellya v., Bareelooa hareket tdecektlr. 

"ALBA JULYA,, vapura 1 mayıeta gelip 2 mayısta Malta, 
Cenevo, Marsllya ve Barselon'a hartıket edecektir. 

Yolcu n yük kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

İzmir Nev·York ırasında ayhk muntazam sefer 
11RINOS,, vapuru 25 nisanda ( Doğru ) İzmlr'den Nevyork 

için yok alacaktır. 

Hamiş: İllnlırdakl hareket tarihlerindeki değlolkllklerden acente 
mee'uUyet kabul etmez. 

Fula tafsillt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye elrketi 
binası arkuında Fratellf Sperco acentalığını mQracaat edilmeel 
rica olunur. Telefon: 2004 . 2005 

. V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee .. 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 

11ALAYA,, npuro 21 marttı 
Anvers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına hareket 
edecektir. 

"AKKA., vapuru 31 martta 
bekleniyor. 4 ola.na kadar 
Anvers, Roterdam ve Bamburg 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

11MOREBA,, nporo 15 nl· 
sanda bekleniyor. 20 nlııana ka· 
dar Anverıı. Roterdam, Bam· 
bcrg ve Bremen için yftk 
alacaktır. 

" DERlNJE ,. vapuru 5 nl· 
sanda bekleniyor, Anverı, Hım· 
burg ve Bremenden yük çıkıt· 
racaktar. 

DEN NORSKE MIDDELHA VS· 
LINJE D S. A·S 

SPANSKELINJDNLO OSLO 
11BOSPBORUS,. vapura 16 

nfııanda bekleniyor, Dleppe ve 
Norvec limanlarına yftk ala· 
caktır. 
0 NEPTUN,, SEA NAV1GAT1· 

ON COMPANY Ltd. 
BUDAPEŞTE 

"DUNA,, vapuru 5 nisanda 
bekleniyor, doğru olarak Brafla, 
Budapeşte, Bratlslava ve Viyana 
f çln yük alacaktır. 
TBE EKSPORT STEAMSHıP 

CORPORATıON 
" EKSMOUTB ,. vapuru 9 

nlaan , doğru btklenlyor, Nn· 
york, Flltdelffya ve Baltlmor 

Olivier ve şilrekii
sı Limitet Vapur 
Acentası 

CendeU Han. Birinci Kordon 
Tel. 2443 

The Ellerman Llnee Ltd. 
11GlTY OF OKSFORD,, va· 

puro nisan bıelangıcında Lon· 
dra ve Anvers'ten gelip tahll· 
yede bulunacak ve ayni zaman· 
da Londra ve Hull için yük 
alacaktar. 

11ROUMELIAN,, vapuru 10 
nisandı Lherpool Seveansea'dan 
ıellp boşaltacaktır. 

"RUNO,, vapuru nlııan 110· 

nuoda I~ondra, Holl ve An· 
vere'ten gelip tahliyede bolu
nacak ve ayni zamanda Lon· 
dra ve Hull için yük alacaktır. 

Deoteache Levante Ltnle 
"DELOS,. vapuru Hamburg, 

Bremen ve Anvers'ten gelip 
yOkünd booaltmıştır. 

Not Vurul tarihleri n va· 
purlann lılmlerl berine deni· 
şlkllklerden meB'uUyet kabul 
edilmez. 

limanlarına yük. alacaktır. 

" EKSELSIOR,, vapuru 3 
mayısa doğru bekleniyor, Nev· 
york limanına yftk alacaktır. 

11EKSMINSTER,, vapuru 19 
mayısa doğru bekleniyor, Nev· 
york limanına yük alacaktır. 

N. B. - Gello tarihleri ve 
vapur tarihlerinde ıceotemk 

hiçbir meı'ullyet kabul etmez. 
Telefon No. 2007 · 2008 

,111111111111111111111111• Doktor "WlllllllllllllllllllllH, 

= A. Kemal Tonay I 
- 1 = Bakteriyolog ve bulaşık ile salğan hastalıklar ~ = birinci sınıf mfltahassısı ~ = Basmahane istasyonu karşısında dibek sokak baıandaki l\filftd~ ~ 
=: det salonu üstünde 30 sayılı ev t'e muayenehanesinde sabah sa•' ~ 
_ dan akşam saat 9 a kadar haatalannı kabul eder. ~ 
- Müracaat eden hastalara ~)apılmaeı lazım gelen sair tabliUt ft ~ 

mikroı;kopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaı g'fr ~ 

~lllllen Y~:~:.otorakill~tti"illtllliiiiıllıııiiı"ilıiüiı~littiiıü"illlttUttliiıiliıiiı j 
Türkiye Palamutçuları Anonioı şit' 
ketinden: 

Tarkiye Palamutçuları Anonim şirketinin ıenelik adi o-0~ 
hissedarlar toplantısı 28 Nt11n·935 Pazar gann ıaat 15 de ı.ııı 
Ticaret ve Hnayi odası salonunda yapılacağından hfssedırı.t" 
toplantı gününden on gün evveline kadar şirkete mtıracııtl• tof 
lantıya girme kartı almaları rica olunur. 

İdare Mecliıl 

Müzakere Ruznamesi 
1 İdare heyeti ve mftrıkip raporlarının okunması 
2 BllAnçonun taedik:Ue idare heyetinin lbraeı 
3 Nizamname mucibince mOddetlerl biten iki azaaıD ret 

lerf ne kendilerinin veyahut başkalarının seçilmesi 
4 - Karın tevzi eoretl 
5 - M6raklp intihabı ve tahsisatının belll edilmesi :1& 

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

u~möır Şulbesö 
ikinci kordonda Borsa civarında kendi btnaeındı 

TELEFON: 2363 __ ,. ......... __ 
Hertfirlil Banka Muamelatı, Emten 

Kumusyonculuğu •. 

Atnsait şeraitle mevduat khuJ edilir 

Hububat, ftzftm, incir, pamuk, zeytinyağı, afyon ~e 
sair emtia kumusyonculuğu ·yapılır. Malların v~· 
donda sahiplerine en mflsait şeraitle avans verilit• 

lzmir l\taarif Müdürlüğünden: 
11
• 

İlk okullar için 987 llralık defter, cedvel vesaire yaptı~ 
caktır. Bu it 24.3.935 gilnftnden baelamak ftıere 15 gtlO 111, 
ekelltmfye konulmuştur. Yapmak. lsthenler nGmunelerlol, ,,1ıt 
llsteelnl ve hosoııi outnımeslol görmek üzere hergOn 111 ~· 
müdürlüğQne, ekıılltmiye girmek isti yenler de 7 .4. 935 pııır,. 
nü saat 9 dan 12 ye kadar 74 lira 4 kuruşluk temlnıt 
bozu ile birlikte vllAyet encO.menlne milracaatlerl ilin oıooot· 

24 29 l 5 8~ 

Manisa Vilayetinden: "° 
1 - Manlea-Turgutlu yolanda 11+582 kilometreden 17..f- ı' 

ıncı kilometreye kadar toprak teniyeıi ameliyatı il~ 
21 inci pazar gOnQ saat OD beoe kadar mGddııJe 

2 
3 

ekelltmtye konulmuştur. 
Bu işin keşif bedeli 5500 Uradır. d.,ıJ· 
Şartname vesairesi parasız olarak nlfıa bao mftbeO 
ğloden ılınır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 412 Ura 50 koraoıar. Je 
5 - Ekııiltmlye 1 ştlrık etmek htlyenlerln birinci ID•ddel o· 

bO O 
gösterilen vakıttan evvel encGmenl dalmlde hazır 9 maları llAn olunur. 96 

Tayyare Piyangosu 
6 inci keşide 11 Ntean 1935 

ADET LJRA -
1 Mak4Cat soooo 
1 ikramiye 200000 
1 " 25000 
1 " 

2000° 

1 
" 

1500° 
1 

" 
1000° 

1 
" 

5000 

2 
" (2000) 4000 

10 
" (1500) ısooo 

20 
" (1000) 20000 

100 
" 

(200) 20000 
300 

" (70) 2ıooO 
562 

" 
(50) 2sıoO 

1500 
" 

(ıiO) 60oo0 
~ 

5200 493100 

22500 
" 

(20) 331soo 
:..:.--::: 

25000 Adet s:ıo60~ 


