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. Ankara, Afyon, Antalya, Denizli, Eskişehir, lstanbul, Izmir, 

••• 
~: Konya, Kütahya, Sıvas, Tokat, Muğla, Niğde, Yozgat, Çan

kırı, Kastamoni'den Birer .l\f üstakil Saylav Çıkarılacaktır. --------. ---------
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Atatürk Diyor i: ''Her n eı~ esile le l)üşiln ü lerini 
içinde \e ~.,ırkalılar Arasında Olduğu Kadar iyi ve Temiz 

e aptı larını Fırk 
Bütün Yurddaş arın 

i:i 
f.:1 

Da furakuhesine rz tme)İ \azife ayan fiır mızın Bu Kararını Bildirir n 
11'11· a 'l'eşkilatımı7A.ian \e fiır alı l~inci Müntehilılerden \ukarı a Yazılı F~v fi 

lll 
• j 

MU ta kil anı7.etlf r teriın. ,. 

1 
fstanhul, 2 (A,A) •· Önder Atatftrk'ftn COmburi· Divam, yeni mecliste de mftetakil Oyelerin bulun· fırkadan rıamzed gösterilmiyecektir. COmhuriyetçi ve 

: yet Halk Fırkası ,.e ikinci !eçmenlere beyannameıi: masma imkan vermek için fırka namzed listesinde milliyetçi olmakla beraber fırkamız programından ! 
~uhatnı ıekizinci cuma gtlnft yapılacak saylav se- 16 boş yer bırakmıya karar vermiştir. Aşağıda ya· başka bir programla \'C fırkalı olmanın tabii ka) ıt· • 

çimi i~leri (1zerinde çalışan Fırka Umumi Reislik zıh l'illlyetleriu her birinde birer saylavhk ) er için •• Devamı 2 inci sahifede .. • 
'-:?:?:·=tt-:z:.o.-:--~--ı-;;::,::-z-:-:.-·· --:.:-:::.-~:::::::.-.::::..-~.z-::::.-.z-==:::..-:·:-::::.:.:-:.:-:,:-;.:-::---=---:·-···-:::::.-z~-7-:Z~-::z.7~.,..--.·-·.·-z-~~-""X"-*··-·.: .. :::::---=--:.:-:.• .. ~--:-.~.-:-.;~--=-~- ··-·.·- ··-·· •••• -- - •• ---

Saylav Namzedleri Dü.n Kil- lzmir'de · M;~I.~; "iıas!~f;kı;·;;~·v;;·~-•-;o 

milen Teshit Edildi.. Mostakil.Say- Hastalıktan Korunmak 
-

l.ıi te Bı rio ilan Edilecek. AkalJiyetler amın 

taubul'I an ~ 

t kil amz d_li_l_e_r_iı_ıi ___ ......_d ___ _ l)a \ rdır .. 
lıtanbuJ, S (Buıuıi) - Ata· 

~k'nn batkulığnıd•~ Do1ına· -
Askeri 

Rttthelerin 

bahçe aarayında Bakaralar ve 

.Farkı gurubu heyeti bugün d~ 
toplıntııını devam etml§tlr. 

Bog6nkü toplıntadı, C. H. 
F. saylav namzedlerl lleteı!I 

Tttrkçe Karşılık-
1arı Hazırlanıyor. ~ 

İetınbul, 2 (A.A) - T. D. 
T. C. umumi kıidbllğlnden: 

Aıkeri rfttbelerJn Türkçe kar· 
t•lı~ı !ıalduodı bir f ki gOoden 

beri "azetelerde çakan h~berler 
tı1111111Ue yanlıetır. Askeri te· 
rlnıler için eply zımıodır harb 

•kıdeınlelnde çalıeılmaktı idi. 
'l'tırkçe karealıklann bulanma· 
811•dı T. D. T. C. ve barb aka· 
denıfelnde Atatürk'Go yokıek 
~'t•dlırındao lııifıde etmlolrr· 

lr. Bayok erkAoıharblyenlo 
tetkf k etmekte oldoğu bo kar· 
O•hklır arasandı gazetelerde 

nencdUmtş olanların hiçbiri de 
Yoktur. Barb ıkademlıJnde ve 
llınbafız alayının bazı kıtala· 
tında tecrübe olarak tetkik 
~au L 
, OJe&te olan eözler bu tetkik 
ke tecrtıbe bittikten eonra ma· 
•nıdan resmen otdoya ıehlfğ 

edilecektir. 

C.R.F. genel k6tibi Bay Receb Peker 

tesbh oluomootur. Listenin bu 
akşam Anadolu Ajansı tarafın· 

dan ınatboıtı tebliğ edllmeal 
mubteıneldlr. Bu akııım veri· 
llree geç vakit ltıteyi aynen 
bUdlreceğlm. Olmadığı takdir· 
de liste yarJD ( BugOo ) 114n 

edilecektir 

C. U. F. Başkanlığına imzasız Yazı 
Gönderenler ve Bir izah .. __ _.. . ...---

Anadolu gRzeteal neşriyat ıni1d6rlfiğ0ne : 
:Fırkaya şunun bunun aleyhinde yazılmıı f ınzaaız yazılar 

geliyor, Bugiln bir tane de Çeıme'deu aldım. Adıoı n ken· 

dleinl kırınhğa eaklayınlan biz en bayağı görenlerdeniz; oku· 

n:ıuyoruz. ŞikAyetlerlnin ahına adlarını yazamayanlar beyhude 
Zahmet etmeaiDIM. 

Bu yazımın gazetenizde basılm11ını rica ederim. 
3 · 2 · 935 VllAyet fdıre heyeti başkanı 

ve Y ozgıd say lavı 

A. Doğan 

Aldığım malQmata göre, akil· 
llyetlerdl'!D de nylıv namzedi 

göıterUecektf r. Donen haberlere 
göre, akalllyetlerden doktor Bay 

Tıptaı ile Bay Kereateclyın 

ve Bay Ahravayı da 1etanbul· 
dan müstakil nımzed gösterile· 
cekJerdlr. 

leıanbol, 2 (A.A) - Tebliğ: 
2 Şobar 1935 COmhuriyet 

Balk: farkHı umumi riyaset dl· 

vaoı, umumi heyeti, fırka mec· 
llel grubu idare heyeti n fer• 
Vekilleri 2 şubat 1935 te Dol· 

mababçede Ôader Atatilrk'ün bao· 
kanlı~ında toplınmıılardır. Ye· 
ol 1!4"Çİm eeaeları millete arz· 

olunacak beyannamede mOetı· 

kil Saylavlann yulerl ve aded· 
leri hakkındı mtıhtm m011ke· 

reler cereyan etmlıtlr. Mftetıkll 
Saylavlır ır11ında a1hkları 

mensub yurddıılardın dahi 
Saylav ıeçilmesl için Ctımbu· 

rlyet Halk fırk11ıncı yırdım 

edflme!İne esae itibarile karar 
verllmiotlr. 

AtatOrk müzakerelerine 3 
Şubatta devam edecektir. 

Bakanlar Anka· 
raya Döndftler .. 

İstanbul, 3 ( Busnıt) - Dol· 
mabahçe'dekl içtimalar için dftn 

eehrimlze gelen Bıyrndırhk ve 
KOltür Bakanları Bay Ali ve 

ZeyneJAbidfn Ankarı'ya dön· 
mOelerdlr. 

Adliye Bakanı Bay Saraco~lo 
ŞOkrft, Maliye Bakanı Bay 
Fuat, Milli Müdafaa Bakını 

Bay Zekai de Ankara'yı git· 
mişlerdlr. 

Fındık Fiatleri 
Gireıon 3 (A,A) - Son gün· 

lerdc f1ndık içi fiatları 49 kurut· 
tan 4i bu~nga, kabuklu tombul 
fındık he 24 kurMştan 21 bnçu&ı 
diltmftftilr. 

lav Namzedleri için Yapılacak işler •. 
Bay Halil Don 
Namzedliğini Koydu 

Milaslı Bay Ilalil 

Mtııtakll İzmir eayJavı MI· 
lblı Bay Halil Dftn belediyede 
saylav tef tlı heyetine bir istida 

- Sor.u 4: neft yazdedlr -

Sıhhat Modnrlüğtt, Hastalığa Tutul
mamak için Yapıla-

lşle ri Birer Birer Anlatıyor •. 
~----·~--·-.----~~-Son günlerde şehrimizde ge· Şehrimiz hDkumet dalrele· 

rck halk, gerek mekteblerdekl rinde memurlardan mClbl m bir 
taleb" anunda grip ve bunun 

@lbf menim hHtalıkları aalgın 
halini almıotar. Muhtelit ilk 
mektcbler baomualJf mlerlnden 
Maarif müdürlftğOne hlldfrlldl· 
ğlne ı;öre talebeden yüzde 15· 
:10 zu rahatl!:ız olduklarındın 
mektebe gelememektedir. 

Şehrlmfı ııhbıt Ye içtimai 
muavrnet müdOrü doktor Bay 

Cevdet Sıracoğlu, dan erkek 
muallim mektebi ile kız llıcsl · 
ne giderek talebenin aağlık do· 

rumlarmı gözden geçlrmfıtlr. 
İstanbul gszett.ltrlode okodo· 

ğomuza göre orada da grip 
salgını devam etmektedir, 

lngiliz ·Fransız Müzakereleri 

Bay Saymon Herşey 1 yi 
Gidiyor Diyor. 

Londra, 3 (A.A) - Fransız. 

1og1Uz na&ırlarıoan konuşmıeı 

İngiliz Baıbıkanı Bıy MıkdooaJd 

~dan ö~leden ıonrı bıılamıı •e 

111t 21·80 da f11ılı verllmlıtlr. 

Fransız nazırları alelacele yemek 

yl mek O zere otellerfoe gftmfş. 
lerdlr. Mtızıkereler hakkında 
hiçbir tebliğ neoredllmemletlr. 

YalaJz bay Sfmon gazeteci· 
lere demletlr ki: 

- HanQz bitirmedik. Fakat 
hcrıey çok iyi gidiyor. 

B11y Flaoden'tn dan bay Ber· 

rl'ye yapmaeı mukarrer ılyaret 
bugOne bıralulmııtır. 

Mali işler: 
Londn, 2 (A.A) - 1ogllfz 

hükumetinin mali mftıavlri Slr 
Roe bugtıa Frıaıız nazırlarmı 
ziyaret ederek görOımGotOr. 

Londra, 2 (A.A) - Royter 
Ajın11 muhabirinden: 

- Sonu 2 inci 11hlfede -

Sıhhat ınüdiirü Bay Cevdet Saracoğlu 

kısmı da gene mevelm hasla· 
lıklarından yatmakta oldukla· 

rındın vazllelerl hııını gele· 
memektedirler. Bolaııcı h11ta· 

hldarlı mevsim haetahklarının 
duromo n bu haetıhklırdaa 
korunma çareleri bıkkındı ıeıh· 
rlmlz Sıhhat ve 1çılmıt Muı· 
vtnet mO.dftril Doktor Bay 

- Sauu 3 Gncll sahifede 

Yeni Tefrikamız 

ölüm Kanunları 
---···---

Yeni tefrlkamııı yakındı 

neıre bıılıyoruı. (ÔlQm K.a· 
nonları) boyak bir heyecan 

ve zevkle okuyacağınız larlht 
bir romandır. 

ölüm Kanunları. 
Pek )'akında ( A A DO

LU) sOtunlarında •• 
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Atatürk'ün 
Beyannamesi. 

- Baştarafı 1 inci sahifede -

ları dışanda serbest çahşacak samimi yurddaşların 
ulus kOrsOsilnden yapacakları tenkidler ve slSyliye· 
cekleri mOtalealarla milli çalışmanın kuvvetleneceği 
kanaatinde bulunuyoruz. Bu yolda geçirdiğimiz dört 
yıllık tecrnbe fırka esaslarımızın ,.e fırka ho.ktımeti 
çalışmalarının ulus ônOnde yapılan tenkidlerle kar· 
ştlaştırılmasına fırsat vermiş ''e yurdda~ların sıyasal 
olgunluğunu artıı·mıı;ıhr. HergO.n her ''esile ile dil· 
şnodOklerini ve yaptıklarını fırka için"e ve fırkah-
lar arasında olduğu kadar iyi ve temiz bntnn yurd· 
daşların da murakabesine arzetmeği vazife sayan 
fırkamızın bu kararını bildirirken fırka teşkil4tımız· 
dan ve fırkalı ikinci mO.ntehiblerden yukarıda yazılı 
''asıftaki nıfistakil namzedlere rey vermelerini isterim. 

Birer saylavlık yeri bırakılacak olan yerler şun· 
lardır: 

Ankara, Afyon, Antalya, Denizli, !Fskişehir, fstan· 
bul, İzmir, Konya, Ktıtahya, Sıvas, Tokad, Niğde· 
Yozğad, Çankırı ve Kastamoni. 

....................... ·=-·-..,_. ..... -................... -.................... -.. ,, 
Baltık Devletleri Durumu 

I~ehistan, Şark Misakına 
itirazlar Serdediyor. 

Alman Mes'elesinin Bundaki Rol ve 
Ehemmiyetini Tekrarlıyor. 

Varşova, 2 (A.A) - Diyet 
mecllet dışarı Jşlerl komisyonun· 

da yıpılan milzakerelerden son· 

ra dış işleri bakanı bay Bek 
hatlblere karşı şunları söyle· 

mlştJr: 

- MOzakereler eınsıoda bir

çok batlbler Lehistan ile dost 

devletİer arasında yapılan eiya· 
ul konuemalar1D muhteviyatı 

hakkında birçok esassız iddia· 
larda bulunmuşlardır. Bilhassa 

şark misakını ald Romanya ile 

yaptığımız noktal nazar teatlle· 

rile Baltık devletlerinden Le· 

tonya ve Estonya'ya seyahatim 
sırasında bu memleketlerle olan 

konuşmalarım mevzuu bahse· 

dildi. Bu iddialara karşı bugün 

ellAhsız bulunuyorom. Bunun 
sebebi kolayca anlaşılır. Mahrem 

siyasi bir muharebeyi iCşa ede· 

mem. Çfinkil bu muharebeyi 
yaptığım hfikiimetlere karşı teah· 

hddlerim vardır. Yaloız şunu 
eöyliyeylm ki, gerek Romanya 

ile, gerek Baltık devletlerile 

yaptığım noktal nazar teatileri 

hakkında, tefsirler hakikate 

kıt'Jyyen mutabık değildir. 
Baltık devletlerini teminat 

altına almak mes'eleslne gelince 

bu husnsi dOşünceleriml ken· 

dtlerloe btldirdlğim hükumet· 

lerle bu mes'ele taVlzzuh et· 

mlştir. Fazla birşey söyliyemem. 

Ancak şunu eöyllyeylm ki, bo 

devi etlerin topraklarını miişte· 
reken garanti etmeldiğlmlz bize 
teklif edildlğl anda, Lehistan 

hflkômetl ehemmiyeti, bOyftk· 
lüğft ve kuvveti her ne oloraa 
olsun bnkOmraniet olan Ahar 

hiçbir devletin tşlerl hakkında 

karar veremlyeceğlmlzl ce•aben 

bildirdik. Ve Lehistan bundan 

böyle de mllmesU tekliflere 

ayni cevabta bulunacaktır. 

letlerlle bunu yaptık ve. aldığa· 

mız cevablar Sovyet hOkılmell· 

nln t~klU ettiği ıiyatıi veelk:a · 

ouı tahakkuku için lüzumlu 

olan oneorları ihtiva etmiştir. 

Bu bir metod. Ben şu kına. 
atteyim ki, himaye istemi yen 

herhangi bir kimseye himaye 
teklifinde bulunmak tebltkeli 

blrteydir ve nihayetinde sulha 

faldeli bir tarzda yardım ede· 

mez. Şark misakı haH ında 

Fransız hOkumetlle aramızda 

mOzakereler dnam etmektedir. 

ÇOnkfl bu mes'eleyl bize bil· 

diren Fnnsız hOkiimetl olwuf· 

tor. Bu işte de tafsllAta glriı · 

mek çok milşklldlr. Fakat 

yapılmakta olan mOzıkerelere 

zarar getirmekslzlo eunu eöyll· 
yebHfrlm ki, Cenevre'de 934 

eyhllftnde Fraoee dıe bakanı 

müteveffa Barto'ya verdiğim 

muhtırada Alman mc5'ele11lnfn 

bu işteki roldnft ve ehemmlye· 

tini sarahatle bildirdim ve 

Lebfetan hükumetinin görO@finQ 

de tasrih ettim. 

Vatandaşlar 

Dikkatli Olunuz! 
Ankara 2 (A.A) Sıhhat ve 

İçtimai Muavenet VekAletinden: 

Son zamanlarda yakın, uzak 

birçok memleketlerde grlb sal

gınları haı göstermiş ve yurdu· 
muzun bazı eehlrlerlnde de 

nezle ve boğaz hutalıkları 

ıdeden ziyade görftlmeğe başla· 

mışhr. 

Şimdiki halde ne dıeırıda ve 

ne de içeride görQlen vak'alarda 

hastalığın herhangi diğer ağır 

bir hastalıkla kırışması görOl· 

,·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiılılılıiı--------------------------·---, 
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Almanya'da M!churi AskerJik ay Yung 
d 1 b 1 

Ağaç dikme mevelmlnio bit· 

Ağaç Dikili yor 

Bir Nisan an ti aren a- Memleketi- mek Ozere olması eebebile be· 

G • • ı • ledlyece her tarafta ağllÇ dikme 

d Ed • ı k • mİze etirl ıyor.. faaliyeti artmlmıştır. ( Celil e } ece tır • 1etanbul, 3 (Boeuei) - Mil· Bayar) ve (Şnkrn Kaya) bul· 

İstanbul, 3 (Bueuei) - Berltn'den gelen haberlere göre, A\ 

manya, bir N'Jsandan itibaren mecburi aekerllği iade edecektir. 

Bay Göhels'in Yeni 'Nutku 

letler cemiyeti mesai bürosu varlnrınıo ağaçları tamamfle di· 

ikinci müdürü Bay Yung Ôko kllmlştlr. 
nomi Bakanhğında iş barosuna s or Filmi Bugün 
mütahaseıe olorok getirilecektir. P 

M 'd Gene Gösterilecek 
3 rmara a Beden terbiyesi ve her tdrlft 

Almanya Hukuk Müsava-
• Oniki Zel-

lı Yolunda Uğr!lşacak! 

sporun teknik kısımlarını da 

göeteren spor f tllml bugflo 

genP, tayyare sinemasında ıaat 

onlklde gr.nçlere ve sporculara 

parasız gOsterilecektlr. 

AI-Bay Göbels Ulusal Sosyalizmin 
manya'daki Eserlerini Anlatıyor. 

Berlfo, 2 (A.A) - Propa· 
ganda nazırı Boy Göbele cuma 

ganü akeamı 20,000 NRzl 
önünde günOn iç ve dış poll· 

Bny Göbeli 

tlka mee'elelerinden baheednek 

ulusal sosyalist rejimini o za4fa 
uğramadığını, bflAkiıı kuvvet• 

lendlğlnf ıöyledtkteo sonra de· 
mlştlr ki: 

- l O seneden beri tarafı· 

mızdan mftdafaa edilen nazari· 

yelerln doğra olduğunu, yeni 

ulusal refah ve saadetin ancak 

ulusal haeeaslyet ve hfirrlyet 

f lkrl ile kabil olduğunu lsbat 

ettik. Milllyetçlllk yalnız var. 

lıkh insanların bir imtiyazı, 

ıosyalletlikte f lklrlerlo bfr va· 

zlfesl değildir. Fikirlerde birlik 

içtimai sınıf tarın da yekdlğerile 

mezcolonmasını temin edecek

tir. Ulusal sosyalist rejiminin 

k.uruldo8u gnnden beri hiç 
borç yapmadık. 

Bandın sonra Bay (;öbele 

faiz mlkdarının indirilmesin· 

den ve ibtldıt maddelerle dö· 
vlz plyaeaemın vaziyetinden 

bahsederek şunları söylemiştir: 

Ameleyi yeniden işe koymak 

için blrcok mOşküllerin lktl· 

hamı icab etmiştir. 

Bazı sanayide iptidai madde· 
lerlu terkibi bir tarzda imali 

Yunan 
Takas Bonoları 
İstanbul, 3 (Huııusl) - Yu· 

nan takas bonolarının bımka· 

larden başka eşhas ve mfieBBe· 

aat arasında ciro edilmesi kabul 

edilmiştir. 

Kalimnos'tan 

keyf fyetl o kadır llerlemfştlr 

ki ecnebi memleketlerden Htın 

alınmasa beyhudedir. 

Hatib hükumetteki ıelAhattan 

bahsederek A!manya'nıo dıt 

pollttkaeındaki mevkii için 

merkezi bir siyaset tdaresln!n 
ehemmiyetini kaydetmiş ve @öz 

Jerfnl ~öyle bitirmiştir: 

- Hukuk oıOaavatını elde 
etmek için sarsılmaz bir admle 

mücadeleye karar verdik. Bu 

hususta hiçbir yanlış mOmkftn 
dt.!!tldfr. 

lngiliz 
Fransız 

M ilzakerelerj .. 
- Başa 1 inci sahifede 

Nazırların bugün Dovlng 
Strlt de içtimaı hafta sonu için 

pek alel4de bir h4dlee değildir. 

Bu h&dlıe İngiliz, Fransız mtı· 

kalemelerlnde mOhlm inkişaflar 

vukobuldoğuoo tahmin ettir· 

mektedir. ZannedHdlğlne göre 

nazırların bu içtimada milna· 

kaşa edecekleri ma vzulardao 

biri Almanya'nın askert kuv· 

veli hakkında Franeız nazır 

)arı tarafından yapılan iddia · 

nm takdir ve teıbltldh. Fran· 

sız nazırlarının Almanya'oın 

teslfhatı hakkında Fransız er· 
k&nıharbiyesl tarafından tanzim 

edilen mahud dosyayı İngiliz 
nazırlarına tebliğ ettiklerine 

dair bir rivayet olmaktadır. Bu 

dosyanın evvelce loglllz nazır
larına kat'iyen tebliğ edilme· 
diğl zannedilmektedir. Bu dosya 

muhteviyatı ağlebi ihtimal İngl· 
Uz umumi erkAnı harbiyesi 

erk4nınca çoktan bert mahlm 

idi. Bu rivayet doğra olduğu 
takdirde, mevzuubahis vesika· 

om öğleden sonra cereyan ede· 

cck ohm İagtllz . Fransız mil· 

kAl~melerlndcn evvel f nglllz 

kabinesinin bu enbahld i .. tlma· 
ında ciddiyetle nazarı dikkate 

alınması İcab ettirecek bir mevzu 

teşkil ettiği tahmin olunmak· 
tadır. 

Yalan Mı? 

zele Olmuştur •• 
letınbol, 3 (Hoınd) - Mır· 

mara'da yeniden onlkl zelzele 

olmuştur. 

Yugoslavya 
ökon omi işlerini 
Düzeltmeye ve lşsiz
Jiği Azaltmaya çalışıyor 

Belgrad, :~ (A.A) - Başba 

kan Bay Yevtlç dün akşam 

radyoda söylediği bir löylevde 

Yugoelavya'oın mali slyat!etine 
tem11 ederek demiştir kf: 

- Vergiler mes'eleelnl t:n 

mühim iş olarak telAkki edl· 

Bir Konferans 
BugOn öğleden sonra Bur· 

neva Ziraat mektebinde çiftçi· 

liğe dair bir konferans verile· 

cektlr. Konferansda Ziraat mek.· 

tehi talebeel bulanacağı gibi 
çiftçilerden de istlyenler bolu· 

nabllecek ve konfeunsları taklb 

edeceklerdir. 

Ceza Gördüler 
İyi çalışmadıkları belediye 

relsllğlnce yapılan teftle netice· 
sinde anlaşılan belediye tahsil· 
dar ve zabıta memurlarından 

clört kişi cezalan~ırılmıttır. 

yoruz. Diğer mOblm bir mes'e· Ergenekon 
le de umumi ôkonoml flatle· 
rint artırmaktadır. Hnknmet Temsil Kolu .• 
mtııt ökonomlyl dOzeltmek, Tebıell sahasında çalışan Er· 

fşeidlğe karşı mücadeleyi kuv· genekonlu gençlerin ônft.mftz· 

vetlendirmek ve torfzml teşvik deki perşembe gilnft akşamı 
etmek için büyQk nafıa işleri Tilkilik mahfelinde Lir mftsa· 

yapılmasına dair bir brarname 

çıkarmıştır. Bu bdyftk nafıa 

işleri modern yollar ve şfmen. 

diler hatları yapılmasına dair· 

dlr. Bu itler için bddce de 

tabsia edilen paradan başka 

hükumet yirmi milyar dinar· 

lık yeniden para bulacaktır. 

İki sene de earfedllecek olan 

bu yirmi mllyar dinar lçerde 

ve dışarda bulunan bakanlar 

nezdinde mü-ald şerahle ve 

obllgasiyon şeklinde elde edile· 

cektlr. Bu obliı;asiyonlar vaeat 

'fAdell olacaktır. 

ökonomi 
Bakanlığında. 

işleri Zamanında 

Çıkarma· Tedbirleri. 
Ankara, 2 (A. A) - İktısad 

Vekaletinde, muameleleri alellde 

mes'elelerde 48 saat, tetklka 

muhtaç mes'elelerde bir hafta 
içinde intaç ve a16kadnrlarına 

tebliğ edilmemi~ hususları ve 

bu bapla alakadarlar tarafından 

vAkı olllcak elkl\yetleri taklb 
için maam,.IAt müfettlşliğl adile 

hususi bir müfettlellk teeiı 

edildiği malt1mdur. Bu mdfet· 

tişllk tarafından sene sonu mft· 

nasebetlle yapılan letatletlğe 

nazaran, 1934. senesinde lktısat 
Vekıiletl Merkez dairelerine, 

52,603 mektub gelmiş ve gerek 

bunlara cenb ve gerek re'sen 

alakadar 49,401 mektub çık· 

mıetır. Aradaki rakamlar hıfz. 
edilen veya muameleye muhtaç 

mere vereceklerini doyduk. 

Ced vel Yapılacak 
Ziraat Bakanlığından vllAyete 

gelen bir boyroltuda 934. yılı 

içinde kontenjan izlnlerlle dı· 

earı memleketlerden getirilen 

ve memlekete giren haynn 
miktarı ile ihraç edilen hay· 

vaolıırm nevi, clnıt, ırk ve 

miktarlarını, ithal ve ihraç 

edenlerin adlarını gösteren bir 

cednl hazırlanması bildirilmiş· 

tir. ıJu ietatletik Ziraat Bakan· 

lığana gönderilecektir. 

Fakir Hastaları Pa· 
rasız Tedavi Ediyor .• 

Genç doktorlarımızdan Askeri 

haeteneel teşrlhimarnzt mfitahaa11ıı 

yfiıhaşı Bay Kemaleddin RııedG, 

Gfizelyalı'dn tramvay cadde· 

sinde 917 numaralı Anadolu 

apartmanında muaytne evi aç· 

mıştır. Genç doktor fakir hal· 

kımızı paraeız muayene ve te· 

davl etmektedir. Kendlelnl, bu 

lneant hareketinden ötur6 teb· 

rlk ederiz. 

Konya'da Balo 
Konya 3 (A.A) - Halke•I 

salonunda dördOncn etlbb• 

odası çok istekle karşılınıD 

bir balo verınf ş ve bnlo sabah 

saat 6 yu kadar eürmOşUir. 

ŞUBAT 
1935 

. Keım 
89 

4 1935 
Gnn 

28 

Pazartesi 
Arabi 1353 
80 Şevval 

Rumi 1350 
2 el Klnan 22 

Lehistan hilkt1metl ahar dev· 
letlerlo işleri hakkında her 

hangi bir karar ancak bu dev· 
Jetlerin kendi arzuları ve mu· 

vefakatlerf ile verebilir. Ve hl· 

naenaleyh t klb edehlleceğlmfı 

yegAne yol bu devletlflrle gö· 

rüşme~tlr. işte biz Baluk dev· 

memektedfr. Bununla beraber 
halkımızın çok dikkatli davra· Kaçanlara 

L'>ndra 2 ( A.A ) - Deyll 
Telgraf gazeteılnin yazdığına 
göre Bay Flanden lnglllz mı· 
llye nazırı ile yaptığı müzake· 

relerde frangı bir İngiliz lirası 
90 frank olacacek derecede dd· 

şürmeğl ve altın f iatlnln de 

bir oozo 524 franktan 686 
franga çıkarılmasını teklif et· 

mletir. 

olmayan kôğıtlardır. Muamele· 

lerl bitmediğinden dolayı 1935 
eeneelne devredilmiş k4ğıd 

adedi 171 dlr. Ev kat 

Gilnee 

Öğle 
İkindi 

Aktam 
Yataı 

İmek 

Eznnt V aaad 
1,41 7,09 

narak soğok almağa ıebeb ola· 
cak hallerden mümkün olduğn 

kadar çekinmeleri ve hasta 

ziyaretine gitmemeleri ve her 

suretle eıhbatledni koromağa 

çalı~maları cavuye olunur. 

Ateş Edildi .. 
İstanbul, 3 (Hususi) - Kı· 

llmnos'tan bir motörle kıç· 

makta olan Rum ahali ftzerlne 

ltalyın'iar tarafından hombar· 

dıman edlldlğl bildirllmektedfr. 

Resmi Fransız mehaf ilinde 

bu haber lekıf b edflmekte ve 

bonun hiçbir ce:ıeı 

beyan edilmektedir . 

olmadı~ı 

Bir Tayin 
Sofya, 3 (A.A) - Bulgar 

kredi banka ıuın eski mOdüra, 

tanınm'ş maliyecilerden Kleskof 

Bulgar milli bankaeı mfidOrlfl· 

gnne tayin dilmiştir. 

6,fl8 ı 2,28 
9,43 15,ll 

12 17,28 
1,33 19,00 
12,00 5,jl 
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Kılıbıklar -6~--·•ı ırsızlık 
Memleketi.. 'J,nretler Belediyenin yeni Bütçe-

İzmlr'in meşhur kıhbıklerı, 
dan bir yerde toplanara • elle· 

rine geçirdikleri bir gazeteyi 

okuyorlardı. İzmir kılıbıklorı· 
nın böyle bir toplanll yaptık· 

T' rkiye'de si ( 966,220) Liradır .. 
Para için 
Spor Yoktur! istikraz Borcuna Verilecek Olan 

(300) Bin Lira da Bunun lçindediı~. tarını haber alınca : 
- Acaba nerede toplandılar? 
Diye soruşturruağa başladım, 

arı yan berşeyi bulur, dedikleri 

gibi ben de kılıbık.lano top 

!andığı yeri bulmakta zorluk 

---+-•----
Spor i~lerimiz ı:ok bozuktur. 

Adamın bozuk demiyc bile dili 
varmıyor. Çünkü, bozuk olan 
bir işin hiçohnnz&a temeli olur. 
Bizdeki sporun tenıcli var mı, 
yok mu? Bu bile henüz anlaşıl:ı· 

çekmedim. mamıştar. 

Odadan fçerl ıı;irlnce, kılıbık· letanbul'daki eon kanlı çar· 
b pıomaoın > üreklerimizde açtı~ 

tarın hepsi bir asııd n ağır· yara bula kapanmadı. lzmir kn· 

ınağa boşladılar : liipleri arasındaki knmrn·karışık 
- Şimdi söyle bakllhm Şa vaziyet de birtiirlil düzelemedi. 

kacı! Biz bu çeşit kılıbıklar· Bu yüzden, cuma ı;Ooü ı;ene maç ya· 

dan mıyız, değil miyiz? ptlıımndı~ını dünkü gazeteler yaz· 

Damdan dfişercesine bir eoal.. dılar. 
f 1 Biri.ez ılalıa ar;ıkca onlnşıldı 

Daha oturmadan, key soru 
ki, por i:lerimize mutlaka hir 

modan böyle bir sualle karşı· diizen vernıi, e borçluyuz. Spor 
laemak beni şaı;ırltı. Kılıbıklar · demek, futbol demek değildir. 
dan biri, eaekıohğımt görmfış Hele, futbol ;:lemek kan dökmek, 
olacak ki, elinde tuttuğu l şo kafa patlatmak, göz çıkarmak hiı: 
bat tarihli Milliyet gazetesini değildir. Futbol olanlarında \'ak'" 
okumağa bseladı. Gazete, şöyle çıkaran, kanlı hidieelere sebcb olan 

Türk gf!ncleri, kemli hu uııi ha· 
yazıyotdu : yatlarında diinyanııı en kibar, en 

°Kılıbıklar memleketi. ... Ne . ·nsnnca düııt'ı'nen 
temız ve en ı .-

o, dudaklarınızı büktünilz? gcnclcridir. Bu böyle i ·en, gene 
- Böyle yer olur mu? hu genelerin futbol nıaçlann<la 
Diye mi dü~ünüyorsunuz? hadi e çıkarmalıırma ne denir? 
Hiç merek etmeyin .. Dünya Bizce, hunun ~a~ılacak hiçbir 

da olmoz, olmaz. O.oun için tarafı yoktur. Spor i~lcri bozuk 
düzen, temebi.ı ve hattli baş ız 

arzın üzerinde ·adıolorın mut · olduktan sonra \'nziyet de hundan 
lak b kim oldukları bir yerin lıa~ko olamaz. Eğer i~ bütün hü· 
bulunduğunu söylersek hiç şaş tün çığnndan çıkmıyor ve çıkma· 
mayın. mı~ i e, bunu herşeydcn önce 

Bura 1, Port~klz Glne'st el· eporcu Türk genclerinin fıtri ne· 

rafındaki adalardan büyük Oran· zabctlcrinde aramak lazımdır. 
Sporun bu dfizeıısi:r. gidişi, 

go adasıdır. gporun bir para kazanmak. '°atı· 
Buradaki kadınlar ve genç ta!! oldu~u şeklinde lıir kanaat de 

kızlar \"tlı::I bir hürriyete sahip uyoodırmı~tır. Bunun en yeni 
tirler. K dıolarm dediği dedik, örneği, Jstanbul'da profesyonel, 
Çaldığı dOdüktür. Erkeklerin yani para ile oyun oymynn ku· 
irapta zerre kadar m balll yok· lüblcr tefkil edilmek istenmesidir. 
tur. Burodu, kodm isterse her· Haoka memleketlerde hu çe,it 

kulübler olabilir. Olsım, bıırıdou 

eey olur. bize ne? Türkiye'de pıırah sporun 
Etrafınd kl adaların hemen yeri yoktur ve olamaz. Türkiye 

hepsinde erke bftkOmraolyetl idman Cemiyetleri f uifnkı rei i 
cari olduğu halde bu odada yal· Bay Aziz bu mes'ele hııkkında 
nız kadının sözD geçer. Orango şöyle diyor: 
adasında erkeğin, evleneceği ka· cTe~kilatımızın esas nizamna· 

d 8 meei profesyonelliği nıtnetmi,tir. 
ım eeçmelie hakkı yoktur. u 

tı Öyle tahmin ediyorum ki, ımha· 
hak ancak kadına verllmhtir. d larda yirmibeş> lıinden ziya e se· 
Kadın kimi beğenir e onunla yirci görmedikcc profesyonelliğe 
evlenir. Daha açık bir tehirle mfis:ıade edilse de, bu işin nltın· 
bu adada görücfiye çıkan er· dnn çıkacak kulüb yoktur. Temiz 
kek.tir. Eğer kadm beğenmezse bir terbiye içinde Lo,iimeeioi ie· 
erkek ömrOnilo sonuna kadar tediğimiz Türk spor geneliğinin 

§U ve hu ıermayeıların ~u veyn 
bekAr kalmaya mahkumdur. bu haris mütclınkkim id:ırccinin 

Bir kadın tarafmden beğe menfeat ve keyfleriııe ir olma· 
nilmek erkeğin düny evine gir· sına kat'iyyen razı olamayız. Spor, 
rneei için kAf I bir sebeb değildir. por için olduğu kadar yurdu 

Çünkü kodm bu arada eğer korumak için de i tcnilir. Her· 
b k b 1 halde ııoru para için yapmak 
aş alarmı bulureo h ozn 

veva }aptırınak, millj ıncofeatlerc 
mu~, zavallı erkek otlatılmış ; kn11ı birncvi cinayet y:ıpmnktır. 
dernektir. Nizamnamemızm milııaadesi 

Orango•da herşey kadınmdır. hududu içinde memleket sporcu· 
Bunun bir tek isti naeı vardır : Jull'unun inki .. afı için, mümkfin 

" IIutma! H nrm yı erke topla olan bcr tedbir nhnmaktadır. 
dı& ı 1 Bay Aziz ııözleriude yerden 

" 1 ç n bu onun malıdır. 
B göve kııd:ır haklıdır. Fnknt, ııpor 

t · ı u gayet garip olan içtimai hılı inde ieiıniz saıleoe lnımlan 
CJ rn Orango'oun harici eıya· ibaret değildir. Sporun bir para 
1 •na kat'fvyen tesir yopmqz, kazanma vaeıtası oldu~u knoııatini 

Ucrkee bu vaziyeti gördüğft za doğuran amili de bıı,ka . yerde 

man zanneder ki kadıolor ta· aramıyalım. Seviıneiz hıidıs~le~e. 
rafından idare edilen bir yer, echcbiyet veren bozuk clüzenlık, ışı, 
dan bl ııürükli)·e sürükliye ta par:ıya kadar 

yaoın en sulhperver r rn 1 götürüyor. Bunu böylece kabul 
ern ek.etidir. Hayır. Maale ef ettikten sonra, yapılma 1 gereken 

Orango'da vaziyet hlrte böyle d "' if, derhal keı:clini gösterir. 
eğildir. Bu adanın kodınlau ,ıf:l(: 

gayet cengôver, kavgacıdırlar. \.. ./ 

Fakat bizzat kendileri horbet· ~mağa ba,lıdı ve ihtiyar bir kı · 
nı zler, erkekleri harple kav· hbık, bana bakarak ordu : 

gıya \kederler VA erkek eğer 
kadının gösterdiği yola gitmez· 

e artık mahvolnıoe demektJr. 0 

Gazetedeki bu yazı okunur· 
lı:en, ben de dahil olduğum 
halde, bfitOn kılıbıklar başları 
ÔDCine eğilmiş vaziyette duru· 

yorlardı. Okuma bitince, öne 

dOşen başlar yauş yavaş kalk· 

Bu yazıyı okuduktan son 

ra, bizlere kılıbı ~ dentr ml? 

Anladım ki, benden teselli 

bekliyorlar. Hemen cevop ver· 

dlm: 
- Orango adası erkekleri· 

oln yanında sizler, birer kah· 
ramaneınızl? ... 

Şakacı 

~~------~----.... ------------
Bı>lediyenio yeni yıl hotçesl raz t•orcu için bu yıl \'erllecek 

tamamile hazırlanmıştır. Bele· 300,000 lira da dahildir. 

diye dairelerinin isteklerfnl lh Yeni yıl içinde; gf'Çl!n yıl 
tlva eden ve baekanlığa verilen bütçesindeki ma rafın "ynen 

biltça l,307,000 liralık idi. 

Daire müdürlerinden mürekkep 

bu mi encümen tarafından yo· 

pılen toplantılarda bütçe açığını 

kapamak lazımgeldiğl göEönilne 

aluımış \'e nihayet muhtelif 

fasıllardan yapılan toearruf ne 

ticesfnde bütçe 966,220 liraya 

indirilmiştir. 

Bütçede varidat ve masraf 

milvazcr:vılldir. Bu parada istik· 

YspılmHı düşünülmektedir. 
Bütçe; bf'lediye daimi encü· 

menine vrrtlecek ve encümende 

tetkiktı beşlanacYktır. Nisan ricv 
resinde toplanacak ol on Şehir 

mecJI i yeni büıçcyl tetkik ede· 
cekıir. 

§ - Şehir mecliel hiilı;tı en· 

cümeni dün bdedlyt>de toplan· 
mış. Bulvar şirketi ile belediye 

ara mda JhtllıH lı m .. e'elelerl tel 

kikle mregul olmuştur. 

Mevsim Hastalıkları Var 

Hastalıktan Korunnıak 

çin Yapılacak işler ----- Başı 1 inci yüzde 

Cevd.-t Saracoğlu; dün kendisini 

gören lıir muberrirlmlze aşağı· 

dokt izahatı \'ermiştir: 

- 932, 933 ve 934 yılla· 

rınm ayni oylarında görülen 

bulaşıcı ha_tahklnrm nyı_ı ile 

eoa yılın ayni ıylarrnda gfüfı 

len bnloşır.ı ha tolıklıırıo sayu!t 

arasında fazlahk yoktur. HntıA 

935 Ktiounusanlsl ~32, 933 ve 

934 yıllurına göre bulaşıcı bas 

tohklor bakımından daha az 

bastalıkh geçmiştir. 

Me\Slw itibarile korlzs, bron 

şit ve trukeft ile beraber grib 

vak'alnrı g~rülmP-ktedir. Bu 

hastalıklar gayet eeri seyret· 

mektedir, Sayıları oldukça foz 
tadır. Yalnız grfble alelAde ko 

rlzo ve bronşitin birbirine kn · 

rıştmldığı görülüyor. Doktor 

olmıyanlar, biltOn bu baetalık· 

lardan grlb umumi namı al· 

tında bahsetmektedirler. Haki · 

ka.tte bunlar ayni haetalık de· 

ğildlr. Korlza ve grib gayet 

hafif geçmekte ve thtllfttat yap 

maktudır. Grlb bostolığı bilbae· 

sa çocuklorlo gençlerde görü 

luyor. f htlldt yaptıkça da kısa 
bir zamanda geçiyor. 

Fakat tehlikeli ihtilôtlor da 

yapması ihtimal dahilindedir. 

SıLbat dairesince gerek mek· 

teblerde çocuklann ger ek bal 

kın bu bastolıklardan korun· 

ma ı için 31·I·l935 tarihinde 

toplanan VllAyet umumi hıfzıs· 

sıhha meclisi karortle tramvay, 

otobll ve arebalara konmak 

Qzerc ö~ütler bastırılmaktadır. 

Bu öğütler şunlardır: 

1 - Ağız, burun temiıll· 

~ine her zamandan artık özenç 

gös• t.riolz. 
2 - Her yemekten evel 

ellerinizi mutlaka yıkayınız. 

3 - El ıkmayınız. 

4. - Basta ziyaretine git· 

meyiniz. 

5 - Soğuktan, ıslanmaktan 

eakınmak ve sıcak yerden dı · 

şarı çıkorken iyi giyinmeli ve 

kapalı olruağa ôzenç gösterlnlz. 

6 - Nezle olmaktan sakı· 

oınız. 

7 - Nezleli, öksfiruk.ln ve 

ateşiniz ydksek olunca ilk gün· 

de yatınız. 

8 - ÔkeOrüp aksırırken ağ· 

ZIDIZI kapayınız. 

9 - Kalabalık \'e dumanlı, 

lıavıısı kapalı yerlere gitmeyiniz 

veya çok oturmayınız. 

10 - Ateşiniz yük elloc~ 
hemen hekiminize bUdlrinlz. 

Grip ha talığı ekseri vak'a· 

lerda ilk defa teneffüs borula 

rınd n bnelu. Sirayet a~ızdan 

veya hurundao, etler ve salya ile 

bulaşık eşya ile, öpmekle v., 

daha birçok yollarla geçebilir, 

her vok'ada ha tanın sağlam 

iken mutlaka bir basta ile le· 
mas neticesinde olduğu gnrfil· 

mektedlr. 
Bu ha taı.k dolayıslle umumi 

mahallerin ve mekteplerin, bll· 

hee a İzmir gibi nfifueo oldukça 

çok olan bir eehlrde umumi 

mahalleri kapatmanın ha tolığın 

istllıi ve tevessü üne biçbf r fay· 

da ı olmaz. Bu noktal nazar 

bllha sa mektebler hakkında da 

vakidir. Bergilo sağlık yoklama· 

srndon geçirilerek şüpheli görö 

len talebesi çıkarılan mektebler; 

çocuklar için dabo güvençli bir 

sığınakdır. Umumi mahallerin 

kapanmasından basıl olacak: mab 

zurlar bu yüzden elde edilmesi 

dO,fioülen feidell neticeye nlıı · 

helen hiçtir. Bu ho o 1920 
de grfb enlganının icrayı bük 

mettlği bir ~elılrde tetkik t>dil. 

mlş, bütün müe e atı umumiye 

açık olduğu halde vak'Rların 

ozomi hodıll, umumi mfie.seee· 

lerl kapalı olan diğer §chtrlere 

nazaran duha fsıla olmamıştır. 

Şchlrlcrrle çok vı.k'a çıkan 

mekteblerde ynhuz odaların 

f cnni temf ~ltnmelerlne kdf 1 
gelecek kader bir müddet, mc· 

eelti lkt, üçgQn glbl kısa bir 

müddet mekt~blerl kapamak 

lüzumu da düşOnülebtllr. Co· 

cuklar mektepten ziyade mek· 

teb dışında elrayete maruz ol· 

duklarmden bu tatili yapmak 

ve uzatmakta ameli bir fnlde 

yoktur. 

Kısa on madde içinde huliaa 

edilen öğüdler gözöoünde bu. 

lundurularek şehirde görülen 

gripten korunmak kabil ve 

mDmkOndnr.tSıhbat müdOrlügü 

ve teşkilatı icra ı mOmkOn ve 

faydası mohak.kok olacak olan 

biltün tedbirleri almış ve al· 

maktadar. 

Beledi ye sıhhllt teşktldh da 

umumi nakil vasıtalarınm ve 

lzmir'de 
---·· .... ---

Müstakil Say-. 
lav Namzedleri .. 

---·····---- Beeı 1 fnct sahifede 

ile mfiracaat ederek tzmir müs 

tak.il aylavhğına namzedllt'lni 
koymuetur. 

Bay Halll'den ba~kn SelA· 

nlklt Bay Galib Saf feci odıo. 

da bir zatta tefli, heyetine bir 

t tida vererek mü_takll lzmir 

eaylavlığana namzedllğlnl koy· 

duğunu hilıJlrıolştir. Uu iki 

müracaat ueulen tahkik için 

emniyet müdürlüğüne havale 

edilmfştir. 

İzmir müstakil eaylavların· 

dan Boy Hü nü'nün de Muğla· 

da açık bırakılan nıü takil 1ay 

lavlığa talih olarak namzedliğlol 

koyduğu habt>r alınmıotır. 

§ - Saylav 8eçhni teftiş 

heyeti öoiioıüzd,.kt çareamba 

gün fi seat 1 i ,:30 da belediyede 

toplanacaktır. 

Bavagazı 
Belediveye Ne Vakit 

.t "' 

Geçmiş ()lacak tır? .. 
Bavagazı şlrketh.ıio belediye 

ye devri için yapılmakta olan 

gfüü meler kat'i ndlceye var 

mı' glbiulr. Yalnız bir nokta 

hakkında bav gazı şirketi mü 

dfirlüğO; Loodra umumi mer 

kezinden talimat fatemlştir. Ta· 
llmat g~llnce havagezı tesl alı 

nıo belediyeye devrine eu kü 

çok bir môni bile kalmnmış 

olar.ak, devir mukaveleai ha 

zırlunacaktır. 

Öğrendiğimize göre havıgazı 
şirketinde bulunan leçllerden 

bir kıamı tekrar baymdırhk 

komf erliğine mOracaat ederek 

bangazı etrketi beledfyt>ye dev. 

redildiğl takdirde tşl ı•rioden 

çıkarırlarea 

tarafından 
kendiltrine clrket 

tazminat verilaıt.sl· 

nln temini ve yıllarca süren 

çahşmalarının karşılığının veril· 

oıeaint istemişlerdir. 

Kaçak Barut 
Acıpayam (Bu usi) - Pota· 

gen nnbtyesinde Ömer oğlu 

HOeeyln, Mebmed, Çakır oğlu 

Rıza, Elmalılarm Baı:ıan Ali ve 

Mustafa oğlu Ali'niu kaçak 

barut imal etttkleri duyulmuş 

tur. Yapılan araştırmada (50) 

kilo barut, 13 kilo göberçele, 

bir adet barut kazanı, iki kal· 

bur, lkt dibek ya ılannııştır. 
- ------

toplu halk kitlelerini mQte· 

madiyen ontrol alundn bu. 

landurmaktadır. Ve bu ııavaşa 

faeılaeız devam edecektir. 

lete görüyorsunuz ki mem 

lekette mevcud olan grip has· 

talığma karşı alakadar merciler 

tedbir vazifelerini yapmakta· 

dırlar. Gazetelerin böyle zo· 

manlarda ınhhat memurlıırınıu 

kendJlerlnden rica ettiği eekll· 

lerde neşrlyatlarile kendilerine 

büyük yardımlarda bulunablle· 

ceklerl şüphesizdir. Bu cOmle· 

dea olarak on kısa maddede 

hula a ed!len gribe ve benzeri 

hastalıklara karş. korunma ça· 

releri dalma gözönQnde to· 

tulmalıdır. 

) - Karantina'da lhlH RI· 
fat Paşa caddesinde Kadit' 

oğla l\Justafa'nın evinden hurda 

otomobil parçalarını çalan 'ıı 

satan 1emaU Hakkı ve Ahmed 

tutulmuş, haklarıoda tahkikata 

başlanmıştır. 

2 - Birinci Mıbçılar cad 

desinde Bey Süleyman'ın CA 

binden 25 lira ım çalan 1arz 
tırlı Emin tutulrnuş, adli)l'Y~ 

verilmfştir. 

3 - Kestane paunnda ara 

bacı Ömer oğlu Bny Be an'ıo 
oemeiyeslni çn!ao eabıkalılnrdan 

Uifat oglu M"hmeı, tuıulmue, 

hakkındu tahkikata başlanmıştır. 

4 - Aleaucsk'da Aydıo De:· 
mlryolu kumpanya ının işçi ev· 

ininden hlriodc oturan Kômil 
oğlu Bay Şe\•ket'io paho u ça· 

homıetır. Hırsız zabıtaca aran· 
maktadır. 

Rakı ve fhçnk 
Kf!mer caddt>sindı: bakknl 

l\Jehnıed oğlu fjay Hosan'ıo 

dültkôuıno sıırlıoş ol rak gidrn 

Kuola'h Sült•ymao oğlu llo nv; 

dükldioda çıraklık eden Ali"dro 

bir şişe rakı alınış ve parımnı 

vermemek isı~ınlştlr. Aralarında 

çıkan k vıterla Süle} mun oğlu 

Hasan bıçoklo All'yi t~hdld 

ettlglndcn tutulmuştur. 

Umumhanede 
Ktmer'de umumbaneci 

yeıı er'in evinde kız mes'ele· 

sinden çı an kavg sonunda 

Hacı oğlu Ali, Mell:'k; Mehmed 

oğlu e~yyar eıtlıcı Ömcr'i mer 

divrnlerden aşa~ı }Uvurlıyarak 

başınıfon ynraloıırı1asına ebrhl· 

yet ver(ilğlnden yakalanruı§hr. 

Yaralandı 
E~eiki gece Birinci kordonda 

telgraf tevzi memuru Arab ou'lu 

Bay Necib oğlu Şükrü Ur. ar· 

kadaşı tevzi memura Hay Meh· 

med oğlu Ali Rıza arasında e kt 
bir buaumet yüzünden bir vak'a 

olmuştur. 

Ali Rıze; tramvaya binmiş 

olan arkadaşı ŞükrO.'yft demir 

parçaslle vurarak baeından ağır· 

ca yaralamıştır. Y erıılı basta o eye 

kaldırılmış ve nk'a faili tutul 

muştur. 

Yakalandı 
Dikilhatta bhıek araba ildi 

cü il Arif oğla Hikmet, evvelce 

ralarıuda geçen bir mes'eledeıa 

dolayı llnyım kı .. ı hııynn Ette· 

rln oda ına taarruz ed~rek tış 

ve sora llc camlarını kırarken 

yakalıuıo:ışltr. 

Kn·şehirdc C. H.F. 
Vilayet K9ngresi .. 

Kırşehir 3 (A.A) - C.JI.F. 
vllftyet koogresl bugün Vali 

Mitad Saylamın bir yıllık ç · 

lı~mayı bildiren söylevlle eçıl · 

mış, öuumQzdekl yıl görOlt'cek: 

işler arasında kapatılan vlliyet 

matbaasınm tekrar açılacağı, 

Kırşehir tarlhlnt yazanlara 500 
llra m6kafat verllcceğl eôylt'n· 

miştlr. 

ye 

Giresoıı Haberleri 
Gireson, 3 (A.A) - Heledl· 

başkanı 8. Eşref Dizdar 

meclisin ıuhHl toplantısını dlln 

açmıetır. Meclis belediye i~leri· 

nl gl>rüşmeğe baı,lamıtlır. 

Glreeoo, 3 (A.A} - C.B.lı". 
yeni idare heyeti üyeleri dün 

yaptakları ilk toı;lınhda fırka 
başkanhğına eski başkan Bay 

Fahri Belgeni, mubaeibliğe Bay 

Hakkı Çakmakçıyı yaıganlığa da 

Bay Ooğan'ı eeçmişlerdir. 
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aşağıdaki ıekll· 

Yunanletan'ın birkaç zaman· 

donberi ulusal müdafaa vasıta· 

larım kuvvetlendirmek için bir 

program hazırlamakta olduğu 

ve bunu yakında tatbik etmeğe 

baefıyacağı malumdur. Yunan 
hükumetinin bütün a14kadar 

dairelerle le birliği ederek ana 
hatlarını hazırladığı ve Balkan·: 

lar meclisinde uzun uzadıya 

tetkik ettiği bu program, ulusal 

mahiyeti ve tatbikinin uzan 
yıllara tukeim edilmiş olmaH 

dolayısHe, ket'i şeklini alma· 

don ve kanunlaştırılmodan 

evel, buna benzer diğer genf'l 
ulusal işler de olduğu gibi, son 

~ünlerde bugün fırkalar bnekon· 
tarından mürekkeb bir meclise 

verilml~ ve halen orada tetkik 

edilmekte huluumu~tur. 

Ulusal müdafaa konseyi ile 
müştereken hükumet!o hazırla 

dığı ha program hakkında Prola 

gazetesinin verdiği malumata 

göre, Yımaoisroo'an uluı?al mü· 

dafan tertibatı 8 9 yıl içinde ve 

blrbldni takib eden üç merha· 

lede tamamen bitirilmiş ola· 
caktır. 

Birinci merhalede varılacak 

gayeler şunlardır: 

Adedi tesblt edilmiş mikdar 

da fırkaların ııeferber edilmesi 
hakkındaki planı tatblL: etmek 

için lbımgelen malzemenin ik· 

mali, kora v" deniz kunetlerl 
ile milnaslb bir surette bir 
hava filosunun teşktlf, deniz 

kuvvetlerinin Skaramaugo'da 

inşa edilecek ve lnea ı üç yıl· 

dan evel bitecek olan iki tor· 

pldo muhribi ile takviyesi ve 
askeri oaklf yat için lüzuma 

olan mfitemmim demiryolları 

nın yapılması. 

Programın bu birinci kısmı· 

nan tatbiki lçto, yapılan tetkik· 
lere göre, kara ordusu için 2 

milyar, hava ordosn için 1 
milyar 200 milyon ve deniz 

ordoeu için 500 milyon drahmi 
sarf edilecektir. 

Üçüncü yıldan altıncı yıla, 
yani 1940 yılına k dar sürecek 
olan ikinci merhalede varıla· 

cnk gııyeler şunlardır: 

Asker veriminin nilfusun 

yüzde onu nlsbetinde teebltl 

fırkaların adedinin fazlalaema· 
eını lcab ettirdiğinden harb 

halinde fırkalaran fazlalaştml· 

ması için lazım gelen tedbirle· 
rln "alınması, kara ve deniz 

ve havft kuvvetlerinden başka 

uzun seferler için ayrı ve mile· 

taktı bir hava kuvveti teşkili, 

deniz kuvvetlerinde eeki deniz 

üstü ve denizaltı gemilerinin 

o zamana kadar tamamen tec· 

dldl, kara ve deniz topları 

mermilerinin, el bombalarının, 

torpillerin, haf ff toplarıD, ma· 
kinell tüfeklerin vesairenin 

Yunanlstın'da yapılmasını mOru· 

kilo kılacak bir aekeri Baoaylnfn 

tesisi. Programın bu ikinci 

kısmının tatbiki için de üç 

milyara yakın drahmi sarfolu. 

nacaktır. 

Programın eon flç yıllık 

üçüncü merhalesinde ise hilyfik 

merkezler tahkim edilecek, 
bunların bava müdafaası için 

tam tertibat alınacak memleke

tin sahil müdafaası ikmal ola· 

nacak ve nıOnakale vasıtaları 

dış vaziyetin inkteafı dolayıslle 

vücuda gelen askeri lüzumlara 

tevf lk olunacaktır. 
Yuoanietan'ın bugünkü as· 

kerf kuvvetleri ihmal edilml· 

yecek bir vaziyette tee de hii· 

kumet, depolardaki biltün ıe· 

ferbtrllk malzemesini lazumu 

takdirinde tam surette istimal 

edebilmek için ikmal etmeği 

doğru bulmaktadır. Bu bakım. 

General Kondilis 

~dau bilhasıııa seferberlik giyim 

ihtiyaçlarının cferhal tamaml11n· 
ması ve bu eahadıki 500 mil· 

yon drahmilik eksiklerin mem· 

leket dahilinde Yunan fabrika · 

larında bir yıldan az bir za. 

manda y•ptarılması çok Jiizuınlu 

göriilmektedlr: Piyade lutaları· 

oın tüfeoklerJ, ağır ve haf lf 

makineli tüfekleri tam oldu· 
ğuodan bu kıt'alar için yalnız 

tsyyyare makineli tüfenklerl ve 
refakat havanları alınacalr.tar. 

En eon sistem ağır ve haf lf 

bıataryalarla mücehhez olan 
Yunan topçu kııelarının ihtiyacı 

bataryolerle traktörler takılması 
ve havai ftşeok miktarının 

doldurulmasıdır. Ayni zamanda 

tayyare bataryaları teşkili de 

lüzumlu görülmektedir• Sıhhiye 

levazımının tamamlanması ve 

bfr hafif tank kuvvetinin teş· 

kili ile ordu, tam muharebe 

kıymetini almıo bulunacaktır. 

Hava kuvvetlerine gelince; 

ordunun şimdiki milbrem fhti · 

yacı ayni zamenda talime yara· 

yacak olan yüz tayyaredlr. Bo 

tayyareler 4 5 kara ve deniz 

muharebe f iloeundı iki tıkib 
ve iki bombardıman filosuna 

teksim olunacaktır. Sivil tay· 
yareclllk için 14zımgelen tayya· 

re meydaolannın ln,aeı içinde 

175 milyon drahmtuk: bir is· 

tlkraz akdi düşflnülmektedlr. 

Deniz filosu lıe bidayette 

iki açık deniz torpido ve mnh· 

rlbl ile ve bil4hıre ayrıca iki 

torpido muhribi, l zırhlı .kru· 

vazör ve muhtelif torpil muş· 

Jarı ile takviye olunacaktır. 

Büt6n bu programın tama· 

mile tatbiki 8 9 mHyar drah· 

mlye mal elacaktır. 

Fırka başkanları konferanBl· 

nın bir celsealoden çıkarken 

Harbiye başkanı General Kondflls 

bu ulusal müdafaa programı 

hakkında şn beyaoatta bulan· 

muştur. 

Fırka başkanları ile memle· 

ketin ulusal mddafaHı hakkında 

verilen malumat bir f lklr edin· 

mek için tamamen k4fidlr. Bu 

iş, muhalefet gazetelerinin gayet 
garlb bir aurette söyledikleri 
gibi bir fazla sll4hlanma değll, 

fakat yalnız lüzumu takdirinde 

aeferberllk planının tatbiki için 

IAzımgelen noksanların ikmali· 

dlr. Bu raporumuzda sarih BU· 

rette btldlrllmlştlr. Eğer bu 

hususta bizden fazla izahat iste· 

nillree bu izahatı vermeğe ha· 
zarız. 

uız Kara SınırJarına Aittir. " 

Maliye bakanı B. Pezmazoğlu 
fee şunları ııöylemlıtlr: 

Ulusal mddafaa programının 
tatbiki için yeni vergiler kona· 

cağı hakkındaki şayialar aeılsız· 

dır. N" yeni bir vergi .konacak, 
ne de hPrhengi bir ıuretle olur· 

H olsun uluıa yük olacak bir 
tedbir 11 !anacaktır. 

Balkan o 
nevı·e'dek · · 
J)ost 

Atlna'da çıkan Prolya gaze· 

teei yazdığı bir makalede Tflrk 
Elen dostluğunun ve ittf faluoın 

&ı;lttikçe kuvvetleomekte oldu· 

ğanu yazarak diyor ki: 

«Lüzumu takdirinde iki 

memleketin birbirlerine askeri 
yardımda bulunmaları huıueu 

için ·aylardan beri başlamış olan 

müzakerelerin pek yakında ne· 

seyinin Ce
o ))antısı .. 

• 

IIararetli 
Neşriyat Yapıyorlar. 

Dört devlet Dıı i~leri Bakanları bir arada. 

Bükreş'te çıkan Vllıorul, 

Balkan andlaımasanın Roma 

andlaşmaları ve Şark andlao· 
ması hakkında konuşmak fizere 

Cenevre'de yaptığı toplantı hak· 

kında diyor ki: 

Bu toplantının hususi ehem· 
mlyetini tebarüz ettfrmeğe uğ· 

raşmak bile fazladır. Bu içtima 

blrkaç gün evet gene Cenevre· 

de toplanan k:üçflk aodlaşmaoın 

kararlarını, menfeat blrll~i ve 

barışın kuvvetlendirilmesi hak· 

kandaki kuvvetli azmi ile tak· 

viye ve itmam etaıiştlr. 

Kliçük andlaşma ve Balkan 

andlaşmaeı her olueal hAdise 

karşısında vaziyet almalıta ve 

80 milyon ndfualuk bir blokun 

azmi ile mQnaeib kuvvete olan 

görtışlerlnl bildirmektedir. 

Bugftn bo iki büytık: taazzuv 
şuna kanidirler ki barışan em· 

niyeti ve muahedelerln kat'iyetl 
haricinde bütdn uluslararası 

mee'elelerlnde kendilerine da· 
nışılmaeı elzemdir ve evvelce 

kendilerinin muvafakati alınma· 
dan verilecek her hangi bir 

karar tam tesiri yapamaz. 

Balkan andlaşmaeı konseyi 

de küçük andlaşma konseyinin 

vardığı neticelere varmış ve 
Roma andlaşmalarmın Şarki ve 

Merkezi Avrupa'da barışın her· 
kldllmesi ile al4kadar bOtOn 

memleketlerin durumu ne ka· 

dar gözönüne alınırsa o kadar 

kendisinden beklenen netice· 

leri vereceğini bildirmiştir. Yeni 

başka kelimelerle iki andlaşma 

da demişlerdir ki: 

Roma andlışmaları, bununla 

doğrudan doğruya alAkıdar bu· 

lonan memleketleri teşkil et· 

melerl haeebile, küçQk ınd· 

laıma 9e Balkan andlaşmaları· 

nın Roma ındlışmalarıoa ta· 
mamen iltihak ettikleri ve bo 
andlaşm::lımn tatbiki için 88· 

mimi eurette davet eyledikleri 

nisbette, semereler verebilir. 

Balkan andlaşmasının tehll· 

ğlnden çıkan sarih mana f şte 
bodur: 

DİMİNEATZA gızetzsl ise 
şunları yazmaktadır: 

" Küçük andlaşma ile Bal 

kan andlaşmasıoıo müşterek 

siyaeaları, A vropa'nın fstikl&· 
linf ve esaslı barışın devamlı 

esaslar üzerine kurulması im· 

kdnını alakadar eden esaslı 

mes'eleler karşısındaki mfişte· 

rek diplomatik cebheler•nln 

Haıih bir surette tecellisini gös· 

termektedir. Merkezi Avrupa· 
da vaziyet ve barış, kQçük 

andlaşma ve Balkan andlaşma· 

sının Ali: menfeatleri haricinde 

temin ve tersin olunamaz. ,, 

Adevarul diyor ki: 
0 Harbin yok edilmesinin, 

tam anrette, ancak: aralarında 

ittifak veya andlaşmalarla bağlı 

bol onan ayol f ikf rlerl ~ilden 

bir diplomatik cebhe teşkil 

eden ve bir lhtllAfı sllAh yollle 

halletmeye kalkan herhangi bir 

kimseye karşı birleşmeyi ka· 
rarlaştırmış bulunan devletler 

araııında kuvvetli grublar teşld 

il ile kabil olabileceği kanaa. 

tine ilk önce Fransa ve küçük 

andlaşma devletleri varmıştı. 

KQçilk andlaşmaoın gayesi bu 

olduğu gibi Balkan andlaşmıs· 

sının gayesi de budur. Fransa, 

şark aodlaşmasını ve akdenlz 

andlaşmasını vücuda getlrmeğe 

çılııırken gene ayol gayeleri 
gdtmektedfr.,, 

Ayni meıı'eleye temaıı eden 

Vradlnl gazeteal de diyor ki: 

"Bu TOrk Elen mukavelesi· 
nfn değeri aşlkArdır. Balkan 

andlaşmaeının kuvvetli yardı· 

mını haiz bulunan dış siyası· 

mız bu suretle çok mühim 

bir destek daha kazanacak ve 
umumiyetle iç vaziyetin ve 
ökonomlk vaziyetin yflkeelmeal 

için mücadelfl! eden Elen ulusu 

bundan aonra istik.bal için daha 

rahat bir surette çalışabilecektir. 

Elen gazetelerinde: 

ticeleneceği 

tedir. 
haber verilmek· 

Berkesin malumudur ki, ge· 

çen iki yıl iki memleket ara· 

eında 1apılan yeni bir anlaşma 
ile genişlemiş olan Türk-Elen 

itilafı, kendilerinin Balkan 

hudutları bir tehlikeye uğradığı 
takdirde bir askeri iş birliğini 

de gözetmektedir. Tark· Elen 

anlaşmasının mantıki bir neti· 

cel!İni te~kil eden bu müşterek 

hududun karşılıklı korunması 

ve temin( anlaşmanın en mü· 

hlm noktasım teşkil dmekte 
f di. l\1uahr.ıiı-lne dayanan re· 

jimio tareiıııne muadil olan 

bu teminat, Uulkao barıçıoı 

mühim surP-tte sağlamlaştıran 

bir uk'a iıii. Nitekim Balkan 

dcirt!er andlaşması da genel 

b11kımd110, Bıılkao barışını Hğ· 

lamla~tıran bir hadi e olmuştor. 

••Fakat barış yalnız imza· 

!arla ve mühürlerle sağlamla~· 
tırılmaz. Bınoı temin etmek 

lc;in, 11ynl zamanda barıoın Hğ· 
lamlnı,tırılmıı!lı için gerekli mad· 

di vasıtaları "e Balkanların harb 
sonrası arazi vazlyeılne karşı 

yapılııcak her hangi btr mftda· 
baleyi önleyecek vasıtaları bir 

slsttm halinde tanzim etmek 

te JazJmdır. Aıkeri iş birliği 

hak.kındald Türk Elen hueuııi 

anlaşmasının akdi, işte barış 

emniyetinin bu soret\e kurul· 

ması amacını gütmektP.dlr. 
~Eten sil bakanının Tilrkfye 

Cümhurlyetl merkezini zlyare· 

tinde yapılmış olan ihzari gö· 

rilşmeler bu sefer itmam edl· 

lecek ve bu yolda bir takım 

pratik neticelere varılacaktır. 

"Bu Türk · Elen aekeri mu· 
kavelesinln Ud memleket era· 

sındaki bağları btıyük mtkyaeta 

inkişaf ettireceği tabiidir. Bu 

tarzda bir it birliği hlttahl kar· 

şılıkh bir emniyetin evvelce de 

mevcudiyetini nazarı dikkate 

aldığından, iki memleket bft. 
yflklerlnin mdıeaddid defa ııöy· 

lediklerl gibi, Balkanlardaki 

Tilrlt · Elen ııınırları bundan 

aonra artık yalnız idari: bir 

kıymeti haiz olacaktır. 

" Şano da teharilz ettirmek 
}Azım gelir ki, yakında imzala· 

nacak olan bu TOrk · Elen 
' mokaveleei iU memleketin 

yalnız kara aınırlarına t1alhlk 

edecektir. Bnnon sebebi açık· 

tar. iki memlP.ket aralarındaki 
anlaşma ile Balkan ortaların· 

dan gelecek muhtemel bir teh· 
ilkeye karşı topraklarının ve 

umumiyetle barışın emniyetini 

sağlamlaştırmışlardır. Ege de· 

nlzi tee Şarki Akdenizin bir 

havr.aeıdır ve Akdeniz ise, Tür· 

kiye ve Yonanlstan'ın dostu 

olan büyük devletlerin de men· 

featlerl bulunan bir denizdir. 

Radlnl gazeteai Fraosız'lırla 

İtalyan'lar araBJnda lmzalanen 

Roma endlaşmıları bıkkındı 

Balkan ınd~aşmaııının tebllğlnl 

tahlil ederken de şöyle demek· 

tedir: 

cRoma andlaşmalarıoın ehem· 

miyetl büyüktür. Nitekim Bal 

kan andlaşması da bu andlaş· 

maları, Avrupa barışının knv· 

vetlendlrllmeei yolunda çok 

mühim bir merhale olarak 

64 P. paci 1:-1 75 15 25 
20 G. Abdullah 11 50 11 50 
84 
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Salihli 

den: 

hukuk hAklmltğln· 

Salihli'nin mltıtpııa mahal· 
lesinden saraç mehmed kızı 

fatma tarafından o mahalleden 

kocası ealt aleyhine açılın bo · 

şanma davasının muhakeme· 

alnde mdddelaleyhln mahallf 

ikameti meçhul bulunduğun· 

dan fl&nen tebllğat icrasına 

karar verilmiş olduğundan 

muhakemenin muall&k bulnn· 

duğu 2,3,935 tarihinde pazar 

saat 10 da Salihli hukuk mıh· 
kemeslnde hl zzat hı zır bulun· 

ması veya bir vekil gönder· 

meal U&n olunur. 354 
~~~~~----~~~~~-

Bundan dolayıdır ki Türk·Elen 
anlaşmaeı iki memlekeı aahll· 

lerlnln mftdafaasına bağlı kal· 

mamııtır. Eeuen Akdeniz dev· 

letlerl, Akdeniz mee'eleel ile 

meşgul olm•ktadırlır ve zan· 

nolunduğu gibi Akdeniz and· 
laşmaeı vücude gelirse o zamıa 

muhakkak: surette Türkiye ve 

Yunanlatan, ayol zamanda ken· 

dt bayati menfeatlerinl de ko· 

rudo~una inanarak bu andlao· 

maya bOytık bir memnuniyetle 

katılacaktır. " 

kaydetmiştir. Fak.at Balkan 

andlaşmıaı Fransız • İtalyan iti• 
lafını ııel4mlarken bu ltllifı, 

muall&kta bulunan bilUln ulua· 

lararası mea'elelerlnl, haseateo 
Balkan andlışmuını allkadar 

eden mea'elelerf ihtiva eden 

ve muhtemel bir gayri tabllllk 
için bütQn kapıları kapıyan 

daha genel ve geniş andlaı· 

malara bir başlangıc olarak 

tel4kkl etmiştir.> 
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Namus Uğrunda ~!i(:tK •) 4:;J Istiyerek Mi öldürdü 

Yazan: Arnoıdcalopen ._detılıelr.20g~rd=unu:.:~:.:··a.::: Futbol Heyeti ,Dün Han- Yoksa Kaza_Mı Oldu? .. 
- Yüzftnüzde bazı ...._. B c· . 

d • bıraktı. Bu adam önünde du- 1 ı K ? ir ınayetın Muhakemesi gôriiyorum. Bundan anla ıgıma • • ( 
go~re bı'zl daha ziyade üzmiye· ran küçük kartvizite şöyle bfr gı ş erı 0fl U ş U • ç k G 

eşme azasının ermeyan - l'ek iyi duymadıru, belki 
rek hereeyl doğruca anlatacak· göz atın~• haf lf tertib şaşalar köyünde Bekir oğlu Htıseyin'f f ki defa olacak. Demiştir. 
aınız. BlSylesl de sizin için gibi oldu. Sonra: Liglerden Çekilen K Uf ühf erİD Şi- bir tarla mes'eleeinden tabanca Bundan sonra köy muhtarı 
hayırlı olur. l\fektupta intihar - içeri alınız.. kurşunile öldürm .. kle su•·lu 

... .. Bay Mehmed dinlenmiştir. Hay edeceğiniz yeri de bildirmiştiniz. Dedi. Bir saniye sonra, kayetlerİ Yersiz Görülmüştür. Hüseyin oğlu Ballrtn durot Mehmed; soçhıyu köy odasıııa 
Orıdı '-an lrlnde, yQzü belir· meçhul ziyaretçinin heybetli _ masana dün A6ırcezada bııalan· 

... " d k " " getirdikleri sırada gördüklerini 
siz bir adam bulduk. Üzerin· cüssesi, küçük 

0 anın apm Dün akşam haftalık toplan· şlkıiyetlerfn yerııtz olduğu ka· mıetar. Suçlu lialU vak'ayı ve orada: 
önünde duruyordu. Bo Alon hsıoı vapan Futbol heyeti·, naatl hisıl olmuştur. 8eyet va- •öyle anlatmı•tır. deki vesikalara göre o adam 

Edgar PUdlr. Maamaflh Edgar 

PUin intiharı belki de zabıtayı 

iğfal için yapılmış bir hareket· 

tir. Belki de onan ölümünde 

elz alikadarsınız. ~özlerlnlzle 
eerar perdesini kaldırınız ve 

bizi tenvir ediniz. 
Bu sırada hayretim büsbütün 

attmıetı. Son defa gene bir 

cinayetle hbam ed!Jiyordum. 

Bu sırada memur; beni büsbütün 

şaşırttı, müstehzi bir eda ile: 

_ Edgar Pli ile müna:ıebe · 

tinizi evvela itiraf, :ııonra inkar 

ettiniz. Araoızda sıkı bfr mü 

naııebet bulunduğu muhakkak· 

tar. Er:fgar Pilio üzerinde bir 

kadın fotoarafı bulundu. Hu o 
genç kadın sizin karıoızdır. 

Onunla Ceymle Skol arasındaki 

müoa!!f'bcti göstnen deliller 

vardır. Bllbas~a fotoğrafının 

altındaki kendi el yezıe1 ... 
Memurun biraz da hakkı 

vordı. Hiçbir şey eöylemlyen 

bir adam kflrşısında nasıl talı · 

rnlnler yüıüteceğlnl bilf:mlyor· 

du. O sırada f<;imden gülmek 

gddl. Fakat vaziyetin çcık nazik 

oluı;n beni gOlmekten menetti. 

Memur gene ıalayh bir tavırla 
devam etti: 

- Filvaki lnsan, başına ge · 
len bu gibi feldketlert hir baş 
kasının ağzından işitmeyi sev· 

mez, falı.:ııt ne yapalım, haklka· 

tin tezahfirfi için bu gibi Aile 

mes'elelerlnl mevzuubahis et· 

mek bazen zaruri oluyor. Mün· 

tehirin üzerinde bir kadın 

resmi bulunduğunu size söyle· 

mfştlm. Bu resmin .karmıza 

lid olduguno anladık. Çünkü 

flzerlod~ bir yazı cümlesi var. 

Memur· bu son cilmleyi 
' 

eöylerken bir fotoğraf uzattı, 

ilzerlnde 11Sevgtll Skol'ı; ebedi 

bağlılık nişanesi .. ,, yazıh idi. 

Memur; klmbillr be!?i bu 

ifşaat ker9ısıoda ne derece 

müteessir olacağımı merak edi · 

Yordo. Halbuki benim akhm, 

f lkrlm hep Edlt'te idi. Şu anda 

sergOıeştlmlzin gazeteler tera· 

fından haber ahnarak ozon 

Uzadıya mevzuubahis edilmiş 
01ı:naaını düşünüyor, içim içime 
Sığmıyordu. 

işte lsticvabım tam böyle 

gatlb bir saf haya dahil olduğu 
eırıda bir polis memura ellnd" 
~r kart olduğu halde fçerl ___ .................... . 

ANADOLU 
-------

Günlük Si,,.asnl Gazete 
-------~----.;_;;J_;..~--~~~~ı 

Sahip ve Başynzgana 
lınydnr Hüşdü ÔKTE.l\I 

Unıumi nevriyat ve yazı işleri 
knüdün1: Kemal Talut KARACA 
idarehanesi: ·---

C İznıir Jkinci Beyler sokağı 
· Balk Fukası binası içinde 

l' Telgraf: 1zmir .. ANADOLU 
elefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

AB01 'E ŞERAiTi : 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuru,tur. 
Yabancı memleketler için senelik 

•bone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Knru~tur. 

G~ 
~(i geçmi' nüshalar 25 kuruştur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

d ld' J " " - Bir kazı.dır oli:fu diye 
Dlkeon'dan baş.ka birisi eğl ı. rnuhtelif mes'elelerl görü•müa zfyetJ de federasyona bildirecek - Sürdüg· ümüz ve ektl!I· 

v v , ağlamakta olduğunu eöylemiştlr. 
• • ve aşağıdaki kararları vermiştir: ve kulüblerln şikayetlerine ce· mlz tarla için aramızda lhtllif f ddia makamını işgal eden 

Bizim üstad; polis memurunu ı - Altınordu .. Türktıpor nb verecektir. vardı. O ekmek istiyordu, ben d 
mü deiumumi muavini Bay 

eöyle bfr eelamladıktan sonra maçında hakeın Rıza'ya karı.ı 5 - Bu cuma yapılacak ioıe kendim ekecektlm. Bu yüz· s ki 
" , ev tobancanın emniyeıl mü· 

gelen Tüıkepor'lu Şahab'ın ce maçlar ve hakemleri eöyle lt'8 den aramızda kavga çıktı, Hü cadele eırasıoda düftüğii kahul 
sordu: 

zası itiraz edilmemiş olması iti· btt edilml~tir: seyin'io birdenbire tabıncaetm edllıoe bile iki ddh birbiri ar· 
berile taııdik t'dihulııtir. Saat !) da lzmtnpor · Türk· çektl"'inl eördüm. Tabancayı d d k d' k d 

- Bu adamın kim olduğunu 

teshil edebildiniz m\? 
- Evet. Bu adam (Gold 

Miting Kompani) yi dolandıran 

Ceymis Skoldür. 

" o .., ın an en ı en ine pıtlama· 
spor ti takımı bakf'm Re~ad, yakaladım, ellnd~n almak iste eı kabil ulub olmodığıuın ,.

0 
2 - Bazı ı:t lıebleılc geri 

kalan B takımları maçlarile 

- Bayır, yanılıyorsunuz. Bu 
adamm adı Edgur Pildlr. 

Bu defa hayret etmek sırası 

memura gelmişti. Gayri ihtiyari: 

- Buoun Edgnr Pil oldu· 

nundan emin misiniz? 
"' Kat'i surnıtt: 

- O halde Lir 
herif benimle aJsy 
d .. m .. k? 

eminim. 
eaatteoberi 

f'diyormuş 

Bu suale DikF.on ı:nrlh bir 
cevab vermedi. Fakat başile 

yaplığt ieaıetteo (Maalesef öylr.) 

demek fetediğl earlh bir surette 

anla~ılıyordu. 

.Memur; bu derece eaf dlllik 

gi>etermesinden utanarak ilk 

fikrinden vazgeçmek istemiyor, 

bhtokırn sualler soruyor, me 

selA deniz kf'narıudıı bulunan 

cesedin neye delalet edebilece

ğini anlamak istiyor, Dikson 

biç Jstiflni bozmadan memurun 

suallerine cevab veriyordu. 

- Sono var -

Altınordu · Türbpor maçının 

da bu hafta ba§tan tekrarlan· 

maeıoa ve ikinci devre ligle 

rine dP. 15·2 9:!5 tarihinde baş 

lan mıtıuoa karar ,·ertlmiştir. 

:3 - Jımirspor, Şarkepor, 
Altay ve Türkııpor takımları 

nın ll~lndeo çekildlklerl na· 
zarı dikkate ıılıoarak hı>r hafta 

bazı takımların çıkmaması fh 

timallne bf oat'D bazı maçları o 

bo~ gt>çmemcF.I i~·in J 0·2·9:~5 
tarihinde bir toplantı yapımya 
karar veruılş ve bütün kulüb 

murahhaslarını davet etm!şı;r. 

Bu toplanllya murahhas gön · 

dermiyecek kıılublerln l.ldncl 
devreye iştirak ettiril meme~! 

takarrür ettiğinden ikinci de\'· 

renin iştirak <·dııcek dört veya 

sekiz takım arasında yapılması 

kabul edilmiştir. 

4 - Dört kulübün 1"uıbol 

heyetine vtrdfğl altı maddelik 

şikayetname üzerinde uzun· 
boylu konuşmalardan wura bu 

eaat 11 de Şark@por · Buca 8 dim. Böyl" boguourkeo mavZf'r vukuf ehli ıarafından teıklkiol 
takımı hakem Küçük Mustafa, markalı olan tabancanın emnl letedi. Mabkemt:cf': bu dilek 
eeat 13 de Göztepe · Altınordu yet tctig· 1 dü~lfi ve tabanca ı. b l dtld. 

aa u e ı ve maktulü nıua· 
8 takımı hakem Baha Kona hirden patladı, Hıl11eyfn de ya· 
ralb, saat 15 de Türkııpor · Al · ralandı, yere düştü. O aırada 

tıııordu A takımı Ahmed Öz tarla komşuJarı da geldUer, hu 

Girgin fdareeiod~ yapılacaktır. ölüın bir kaza yüzünden oldu. 

Bu meçlardon yalnız Göz Aramızda hiçbir lmeumet ve 
tf'pe . Altınordu B takımlara eskiden g çtnlt bir vak'a yoktu. 

araı!ındaki maçın yapılacağı ve Kendbini çok severdim. Kendi -

diğcrleriııin ligltrden çekill'.n mi müdafaaya çalışırkl'.n bir 
takımlar arasında olması dol11 kaza y01üııd«'o öldü. 

yıslle hu maçların yapılamıya Suçlunun Eözlerindeo eoora 
ceµıoı zannediyoruz. eabld D"mtr oğlu Beki ve lb. 

Diğn israftan Türluıpor'un rahim dioJ,.ndl. Bunlar; vak 

Altınordu takımına çıkacağı aom olduğu gOn o civardak.t 
rivayeti de vardır. taıJalarında çalıotıklarını, bir· 

• df'nbfre fki sih\h sesi duyduk· • • 
Bu son var.iyet üzerine dört larmı ve s\IAb seeinln ~eldiğl 

Jrnlübüu fednaeyona müracaat yt>re gelince tarJada Hüseyni 

edecrklni habl'f alrnmışıır. orada iki yerind.-n yaralı olarak 

Dört kulülıtin epor sabaıından yatı rken gördülderlol, bir müd-

çekilmesile hem takım oyun- det fOtıra da öldüğüufi eôylc 

cularmıo spor zevkltrt kmldığı mlolerdir. Bunun üzerine mab 

\f! hem de mahdud olan tıpor keme başkanı Bay Süreyya, 

sflverlerin gOcendigl kanaati ııuçloya tabancanın kaç defa 
Yerdır. paıladıganı sormutı, suçlu da: 

yene ederek rapor vnmlş olan 

doktorun şahir eıfıııile mshko· 

meye gf'llril01esloe 

dl, duru~ma lıa~k:ı 

kıldı. 

karar vt-rll . 

@One hıra · 

---------- ---
lohisaıldr hıulr 

lüğüuden: :l ~'J 

lhel~ tarihinden mayıs 935 

sonuna kadar hmir ve Dikili· 

den Hergaınaya ve Be-rgomaılan 

Kınık, Dikili ve zeyıinrlağıoa 

gönderil , cek tçkileıle mamul 

tütünlerin neklip•si mGnaka!!a· 

Yll konulmuştur. İı!leklHerln 

münakat1ayıı ı;hnıek üzere S· 

2 9:15 cuıuartesi günfi e:ıat on 

bı"şte temioatlurilc ve eartoa· 

rnd~rln\ glirııı"k için daha ev· 

vel iohi~ıalar izmlr boşmOdôr· 

lilğüle Bergama müJürlüğfir.e 

uğramalar.. 27 31 4 1 

200 Ttirkçe kartılıklar Tlirkçc kartılıklar In7 -
anılmış, 3. çlzllmie, 4. o, 5. ya 

zılmış 

Me.eos - 1. berk, 2, berki· 

mlş, 3. berkitilmiş, 4. dayanıklı, 

5. pek (kavi, muhkem men.) 6. 

sarsılmaz 

Mert - ı. er, 2. erkek, !3. 
yavuz, 4. yiğio, 5. yiğit 

Merdane - 1. erce, ercoıslne 

2. erkekçe, erkekçesine, 

çe, ylğltçeslne 

Namerd - 1. alçak, 

3. yiğit 

2. korkak 

.Mertelıe - 1. aoam, 2. ba"a 

mak, S. baskıç, 4. çap. 5 . irkek, 

6 · kat, 7. kerte, 8. kur, 9. örüç, 

10. yalam, yolun 

Mesadet - kutluluk 

Meeafe, - 1. ara, 2. aralık, 3. 

cer, J. çağrım, 5. Iraklık, 6. 

uzaklık. 

Mesafe ölçüaü, turşe, 

Mesafeli, aralı 

Mesaha, - 1. orama 2. ölçme 

ölçOme, 3. ölçü, 4· ölçüm. 

Mesaha etmek, - 1. ayanla · 

mak (ıtyakla ölçmek man.) 2. 
cığlamak, 3. gezlemek (arazi hak· 

kında( 4. oranlamak, 5. ölçmek, 

ölçümek, 6: tasımlamak. 
Mesahal satblye, alan. 

.Mesaha zinciri, göz. 

Mesai, - 1. çabalama, calıema 

2. dümüşük, 3. emek, 4. iş, iş güç 

Mesai arkadaşı, emektaş. 

Mesallh, 1. iş güç, 2. işler, 3. 

sorun. 

Mesamat - 1. deHkler, dellclk

ler, 2. gözenekler. 
.Mesane - 1. kavuk, 2. kayuk, 

3. sidik kavuğu. 

Mesane hastalığı - çebel. 

.Mesevl - kötülüler. 

Meebuk - 1. arkada kalmış, 

2. geçmiş (.Mesbukulemsal =ben· 

zerleri geçmiş) 3. geçilmie (Bu 

maoa eskidir.) 4. geride kalmıf, 

5. önürdfilmftş. 

Mesbukulhlzme - 1. buyruk, 

bayrı, 2. emeği geçmlt, emek 

Mes'elc ihdas etmek 

açmak, 2. iş çıkarmak 

ı. 

Meserret - 1. blyenç, 2. kı· 

vanç, 3. sevinç, 4. şenlik 

Meserretbahş - 1. sevinçli! 2. 
sevindiren 

Mesbetmek -

2. eığamak, 3. 

sürmek 

1. el siirmek, 

sığaılamak, 4. 

Meşhur - 1. balgamış, 

ğülenmlş, büyülenmiş, :3. 
2. bil· 

tutul 

maş 

Meşhur olmak - l. bOğülemek 
büytllenme"", 2. soklanmak (mef. 

tun olmak, aldanmak man·) 3 . 

tutulmak. . 
Mesll - 1. begdeş, 2. bekdeş, 

baş ucu, kar alhnda yatan tav

şanların nefesinden açılan delik 

man.) 4. külbe (tandırın duman 

ve kül menfezi mııo.) 5. kövtere 

(arktan su almak için açılau de . 

tile mao.) 6. malgaz (baca deliği 
man.) 7. savacak, 8. sunuk, 

(su geçmek için dn·ar dibinde 

açılan delik mao.) 9. sürtek (ıu 
geçmek lçfo açılan delik man.) 

10. yemlik (hava deliği men.) 

Menf 1, - 1. eürgü.n, 2. sürü 
len, 3. sürülmüş . 

Menfur, - 1. iğreuç, 2. iğrtn. 
çik, :t sevilmez, sevimsiz. 

Menfur olmak, süoemek, 

Mengent, - 1. baskı, 2. bae· 
ruk, 3. buru. 

Menbf, - 1. tıyığlığ, 2. yasak 
yasak edilmiş. 

Menhub, - 1. çap ol edilmiş, 
2. talannue, 3. yağmalanmış. 

Menhue, - l. Uğorıuz, 2. 
yatla, 3. yıımıınz. 

Meni (nutfe mın.) - l. arka 

euyu, 2. atmık, 3. bel ııuyu, 4. 

erlik, 5. erltk eu1u, 6. tzmi, 7. 

oca su, 8. tamzık ııu, 9. unurga 

soyu, l O. yazlığ, su, yaylığ su, 
11. yumurdum. 

Meni - (müstahkem mao.) l. 

berk, 2. çetin, :3. dayamk.la, 4. 
sarp. 

Menkabe - 1. erdtm, 2. er· 
lem, 3. ötkünç, 4. sQrçek. 

Menku - ı. haşlam•, 2. hae 
lanmış. 

Menkul - l. ağızda dolaşan 
(rivayet, oayla man.) 2. duyulan, 

3. gelmiş, 4. getlrllen (bir yerden) 

5. götürillen (bir yere.) 6. lşhl· 

leo, 7. söylenen, 8. taşınan. 

Menlnlb - l. dıltkfin, 2. dOo. 
kon, 2. dü~mOş. 

M~nkuış - 1. 
kaıuaklık. 

boyaomıf, 2. 

Men~I, - 1. •tılmış, 2. silin· 

miş, :i. unnlulcnuş, 4. yatuk. 

!\teosuç, mensucat, - l. do· 

kunmu~, 2. dokullla, 3. torga. 

Mensub, - 1. r;.atkın, 2. git· 
glo, 3. etğdıçlığ. 

Mensur, 1. dıığılruıf, 2. 
düz eöz, düz yazı (Nazın zı<ld1 
mau ) 3. aaÇık, 4. aaçılmış, 5. 

saçıntı, G. <!erpllmfş. 

Mcn,e, - 1. ba,at, 2. bitlro, 

3. damarluk, 4. kök, 5. l;iikcn, 

6. köken~, 7. kö"üo, 
9. yeti~f'k. 

8. orp.ık, 

Menşur, 1. boyrult, ~. 
buyrultu, 3 . yarlığ, yarlık. 

Meuus, - 1. alışık, ahşrn~, 
2. alışkın, 3. eşlrgenli, 4. öğt1r. 

Meont, ı. asılı, 2. he~h, 
3. tıyı0• 

Menzil l. atım (asketllk 

ıstılahı) 2. damı!, :l. dinemek, 

4. ev (bu manada olmdll~rde pek 

kullanılmıyoı) 5. inek, 5. konak, 

7. konuk, 3. konu,, 9. durak, 

10. ufrak, 11. yetek (menzili 

maksut man.) 

Menzllet - yalım 

Menzul - 1. çalgın, 2. camla 

inmlo, 3. inmeli, 4. kl>türüm. 

Mepbas - 1. paştam (kitap 

başlığı, fasıl başı man.) 2. 96zbışı 
Mephut - ı. alıklaomış, 2. 

apışık, apışmış, 3. şaoakalmış, 4. 

şaokıo, şaşırmıe 

Mephut olmak - 1. ahklaş· 



~JJ!!ll!!JJ!,.mmnit;&~.2"'Q1l!~IJJJ.lU,f.'J,,,","'''"·11.1 ...... c.1 •• .ı ............... w.:ırınırrı11m.ım11ı:or.ır.ı.1t11ırrıı.rrıı.mnt1ıa111wıı1rrıı11rrııımııınııın11tt1tnn.mmnırm--~~=~~~~~~~~~~~~~"""""'"""""""'"""""""'""'riftiftlfHH1HHtmııis~u"'sll'.:A:ı1l?l',,,. .. ,~*ı.ı,,"",,ı:.;U~!!l;;,fl~lllHllU 
· •• •• ~ Basan Kırguz, Nafıa muhasebe ~Hll 11111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111~ 
ıar tuge . az• memuru Sadeddin Kurthayoğlu, = = 1 _ 897,87 Ura bedeli mu· 

Bacımahmud mahallesinde lz. = Doktor ~ hımm~nli İsmet kaptan mıhal-
U rdda~Iarımız. mirli soka~mda 58 numarada - lesinin yeni keresteciler clva· 

y Mustafa Kolcular, Gcızelyalı Zekai Tarakçı randa 28 numarala adanın 299, 

Şimdiye kadar nQfus miidüt· 

lügünde kütüğe yızdmlan soy· 
adlarının mlktım ( 10,000 ) 1 
bulmuştur. Son yirmi dört saatte 

B yan ve B ylerdan müracaat 

edib soyadlarını yazdıranları 

yazıyoruz: 

Bornnvo'da tdfekçl ustaeı 

Şa ·rü Ônçekl Korataş'ta KA· 
tlpz de sokağında 8 numarada 
muallim rorf Bilmer, Karataş 

tramvay cadde inde 420 numa· 

rad feak Krf pin, Karantina 

tramvay caddesinde 748 numa· 

roda İsmail Hakkı Berksoy, 

~ lbane .tramvay caddesinde 

277 numarada .Mehmed Bildi· 
ğiner, Ayyıldız ltaly o mektebi 

Zinet ve Fatma Sanbav, Borsa 
elmearı Avni Bor acıoglo, Re 

şadlye M. 2 numarada .Mu tafa 
Bülgin, Kemeraltınd Helvacı 

Ahmed Biricik, Eşrefpnşa hıe · 

tanesinde hasta bakıcı Mustafa 

kızı Binnaz Bitim, HacıhO.se· 

ylnler'de Ali oğlu Mehmed 

Bolkoş, -CçaocQ Karatış'ta 22 
numar da Mehmed Balkaş, 

Kahramanlar mahallesinde 4 
numarada Memduh Evıanoe, 

G~ztepe'de 1\fehmed Salih Er· 

bulım, Dördf\ncii sultaniye ma· 
balleslnde 42 numarada Eead 

Erbayram, Maltye memurların· 

d n Vehbi Erdem, Toton fobi· 
sarında ustabaşı Zfya Erdum, 

:M llye memurlarından B4dlye 
Ergezeo, Hastane caddesinde 

!198 nam roda lsmall Evree, 

ikinci Sa arya sokağında 41 
ııuıncradcı B an Ertun , Kö· 
pekli so sğınd 21 numarada 

İsmail Hakkı Erdoğanoğlo, 
Tilkllik'te Ha an Erekfnci, 

Memdubiye mahalle inde nu· 

merada Aziz Erkdp, Kızhaııao 

sokağında 5 numarada Muhar 

rem Erbalaban, lımetpaıa ma· 

halleelnde 40 numarada Osman 

Eynak, 9 Eylıil eokağında 75 
numarada Kenan Eraezglo, 

Kôşdl eokak 5 numarada Sft· 

leyman Erpıy, Mektupçuluk 

mftmeyylzl Emin Elyaman, MA 
yende lhean Erylğlt, Posta me· 

morlarından ~aban Erhal, Tire· 
kapısında 28 numarada Aziz 

Eslek, Abdnllabefendl mahalle· 
elnde 28 numarada Baean Erek, 

Dedebaşı'nda 16 numarada 
Mehmed Etikorc, Kılcımesch 

52 numarada Ahmed Nuri Er. 

dölek Maliye ruP.mumrlarından 

Edib Erk~y. Karş1yaka'da Mu· 
rediye eokagında ;36 r.aum11rada 

Marya Edizel, Dere sokağında 
demirci Ahmed Eraltoo kaya, 

Ballıkuyu'da 119 numarada 

Hasan Bearl Erlkil, Boroava'da 

Kuyu sokağında 2 numarada 

Tevfik Ereten, lklçeemelik 

caddesinde 198 numaracla Ce· 
mal Esman, lnbl&1r baımtıdOr· 

lftğOnde Kenan Erkardıı, Ah· 
dullabefendl mahalleılnde 13 
numarada Haııeyln Erçakır, Deı· 
tlbao ıokağında 19 numarada 

Abdi Kıraelan, Meydan sokağın· 
da 33 numarada Muharrem 

Kakız, Demf rahmed sokağında 

7 numarada H. Y •tar Keace, 

Kapanizade sokağında 26 nu· 

merada Osman Kızıldağlı, Te· 

peclk 'te Bahçeltır sokağında 6 
numaradı Yakub Kazazlar, 
lhatpaşa sokağında 22 numa· 

rada Yahya Kurşunlu, Batcı · 

mescld mahalleBlnde 26 n oma· 

rada Remzi Kaban, Hamidlye 

mnhallt'Blnde 390 numaradll 

F'aikbey sokagıoda 17 numara· 29 metre murabbaındıkl 45, 

da Laean oglo Ali Kadak, Gil· Dahiliye Mütehassısı 46 N.h ar&aların mülkiyeti be· 
zelyah Çalgıcı mıballeııinde 7 lediye e~cOmen kalemindeki 

lklncf Beyler ıokak No. 45 Beyler Hamamı kartıeında .. 
numarada Hakkı Kmak, De· Ôğledeo ıonra 3 - 6 ya kadar hastalarını kabul eder. şartnımeel veçhfle n açık art· 
ğlrmendağmda Fatih ıokağında tırma ile 19.2.935 Salı gftnft 

TEJ,,EFON : 3806 
105 numarada Mustafa Kalmaz, Hat 16 da belediye daimi en· 

Muıtafa oğla Zihni Kurak, llfiimmmtıiiiiiiiiflıiiliiiiii!iiiimlmlflllllfliiiilllUmiiiiiiiiiillmilflfullllJ~ ciinıenlnde ihale edilec ktlr. 

Evkaf mtıdara Halim Baki .. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• Satışa fetlrak için 68 lira mu· 
Kunter, Ormıncahktan mcıte· W 'W vak:kat teminatla söylenen gQn 

kald Kbım Karaçam, lklçeş · ~lzmir Yün Mensucatı ~ ve Hata kadar belediye encO· 
mellk'te Afiyet sokağında 2 = = menine milracaat olunur. 

numarada Raif Kocaer, Polis ~ Tu··rk Anonı·m şı·rkeıı·-=-_= 
memurlarından Mebmed Kuae· 

oğlu, İkiçeomellk'te Kalafat eo - - :c 
kağında 9 numarada 1small ~ Bu milessese iki milyon iki yllz bin lira ser· = 
Kosen, Dündar mahallesinde = maye ile teşekkill etmi~ ve Di Oryeııtal Kar· -
Cedld sokağında 35 numoradn - = 
ı - pet Manufakr.öreıs Liıııited (Şark Halı) şir· = smail Keskine), Tepeclk'te __ ~ _ 

UUe sokağında 20 numarada 

İhsan Kaytağ, Değlrmendağı 
Emlrahmed r:ıo~ağında 7 numa· 

rada Refika Kuılukan, A malı 

meacid mahallesinde Hasan 

Karaylğh, İkinci Mobmudiye 

mabıllfl inde 22 numarada Be· 

kir ôzender, Gaziler mahalle· 

sinde 14 nunıarad11 f emall 

özler, incir ılmsara Mebmed 

Said ôzyemlşcl, Göztepe'de , e· 

hid Fetbibt1y ıokağmda 5 nu· 

marada Ahmed öztayşt, B llı· 

kuyu'da 68 numuada Hüseyin 
özllgin, Rıhtım h.uında Hüsnü 

= keline ait izmir'de llalkapmardaki kuma fahri- = 
_ ka mı !alin almı tır. J<"'nbrika hiltOn te~kilat ve :: -- ıe isal ,.c mü tahdimini ile eski i gibi 1 Kanunu ~ 
_ sani 1935 tarilıind«·n itibaren yeni şirket tarafın. = - -= dan işletilmekte...ıir. Hernevi yiln iplikleri, kuma~. =: 
~ battaniye ve çorai• imal edilecektir. i\lamulatının = 
S emsaline faikiyeti her tarafta ıakdir ve kabul edil· ~ 
:= miştir. Bu mamulat Peştemalcılar başında eski = - -§§ Orozdibnk iuisalindeki sergide teşhir edilmekte ''e = = sataş fabrika içinde yapılmaktadır. §§ 
:= (Posta kutusu 127) (Telgraf adreei: fzmir = = Sancak), (Telefon ııuınarueı 2-1:l2 ve 3564. §§ 

Eri 11111111111111111111111111111111111111111111 ıı ıı ıı 111111111111111111111111111111111111111111111111 §§ 
111111111111111111111111111111111111 111 11111111 111 111 111 1 1 

-

2 - 843,60 Ura bedeli mu· 
hammenll İsmet kaptan mahal· 

lesinin yeni keresteciler clvarJD· 

dıt 28 N. lı adanın 281,20 mel· 

re murabbaındokl 28,29 N.h 

arealırın mülkiyeli belediye en· 

cümtn kalemindeki eartnameal 

veçhUe n açık arlhrma ile 

19.2.935 Sala gnnü saat 16 da 

belediye daimi encümeninde 

ihale edilecektir. Satıfa iotf rak 

için 37 lira muvakkat tf'mlnatla 

eöylenen gtıo ve ııaate kadar 

belediye encümenine mcıracaal 

olunur. 

3 - 474:,51 Lira bedeli mu· 

hammenli lıımet kaptan mahal· 

leııiolo yeni kereatecller clva· 

rında 28 N.lı adanan 158,17 

metre murabbaındakl 43 ouma· 

ralı areanın mcılklyetl belediye 

Ôztoran, Fettah mahallesinde 
16 numarada Mebmed özünlfi, 

Meyva Fidanları = encQmen kalemindeki eartua· 

Cumaovası mektebi aıuelllmi 

ikbal özmeral, COmborlyet mek-

tebi başmualllml lemall özkoot, 

lametpaea mahallesinde SOley

mao Ôzözgün, Bornava'da Cemi 

aokağında l numaroda Cafer u 

oğlu Büıınfl Kemal Ôzoltao 

soyadlarını almışlardır. 

;; meel veçhlle ve açık arttırma = ile 19.2.935 Salı ~0.n6 saat 

Türkiye ve Auupanın en iyi cine damızlıklarından _ = atılı hastalıksız ve fenni sor ette yetlştlrilmle mey va f ı. -
danlarlle : 

Aeısız f ldanlor lzmlr'de Baoturakta lzmfr ve civarı = 
- meyva ve aebze satış kooperatifi tarafından satılmakta = = dır. Fazla tafeilAt almak isti yenlerin kooperatif lmlze mü· _ 

16 da belediye daimi encüme· 

nlnde ihale edilecektir. Satışa 

iştirak lçfo 36 Ura muvakkat 

teminatla söyleoeo gaa ve aaate 

kadar beledi ye encQmenlne mtı· = rnceatlerf. - rıcaaı olunur. -
. . . . ·_ . . . - . ·- - - - - - - , 

4 - 822,54: lira bedeli mu· 
hammenll ismet kaptan mahal· 

lesinin Y"DI keresteciler cha· 

rında 28 N.lı adanın 272,18 
metre murabbaındakl 34, 35 
N.lı arealann mtılklyetl bele· 
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----------------------------------------mak. 2. apışmak, 3. donakalmak, 

4. şaealama , 5. şaşırmak, 6. 
şoşma 

Mer'a, - l. andıl, 2. bfcellk. 
(çayır men.) 3. blçenek (çayır 

man.) 4· bozağlık, 5. otlak, 6. 
örO, 7. özü, 8. salmalık, 9. uru, 
10. fire, 11. y yla, yaylak, 12. 
yazek. 

1erak, - 1. dOşkünliik (bir 
şeyin üzerine dfişmek mnn.) 2. 
ilinti, 3. iş ti, (şnbhe, vesvese 

men.) 4. ksygı, kayı, 5. orun· 
tu (endişe, tevehhüm m o.) 

Mera~ etmek, - 1. işkillen· 

mek (şQbbeye düşmek mon.) 2. 

kaygılanmak, 3. kayırmak (koy· 

gıl omak man.) 4. kurmak, (te· 
· vehhüm ve tahayyül m n .) 5. 

sormak, e rdırmak, 6. üstQne 
dilemek. 

Mera h, - 1. düş ün, üstüne 
dOşmOş, 2. işkilli, 3. kaygılı, kay· 
gulu, 4. kızık, 5. kuruntucu, koron· 

tulu, 6. sarmış, sardırmış 

Meram - 1. i tek, 2. sağıı, 

(tasavvur, niyet man.) 4.. oy 

(fikir mao.) 

Meraret - acılık 

Merasim - 1. bezek, 2. do· 

nak, 3. ertüt, 4. törü 

Merbut - ı. bağlanmıe, bağla, 

2. birleştirilmiş, bir araya konul· 

muş, 3. bitişik, bitiştirilmiş, 4:. 
çatılı, 5. ilişik, illştlrllmlş, 6. 
pajak, başık, 7. oluma, 8. ulan· 
mış ulaşmış, 9. yapışık 

Merbot olmak - ı. bağlan
mak, 2. iliştirilmek, 3. pağılmak, 
4. takılmak 

Merbutlvet - 1. bağlılık, 2. 

blrlngenllk, 8. lllşlk, ilişiklik 

Me::rcl, - 1. baş ~oracak yer, 

dönek, (dôniUecek yer mın.) 3. 
kıyıtgu yer. 

Merco, - 1. istenilen, 2. omu· 
lan, 3. omonloğ, 4. yalHrılan. 

Merdane, - 1. oklağı, oklava 
(yufka açmada kullanılan kııa ve 

kalın me.rdane man.) 2. yıvgı, 
yıvı taşı, 3. yorga, 4. yuvak, 5. 
yuvarlak, 6. yuvgo, yovo, 7. 
yQvQ taşı. 

Merdiven, (oerdftban), - 1. 
ağıncak, 2. agıngaç, 3. ancık, 4. 
ngıç, 5. ayacak, 6. ayak, 7. 

ayakçağ, ayakçak, 8. badak, 9. 
bad 1, 10. be ak, 11. basçık, has· 

tak, 12. enecek, inecek, 13. örcfln 
ôrçün (ip merdiven man.) 14. ee· 

kemdirek, 15. sekemek, sekemeç, 

16. ıekmen, 17. seksek. 

.Merdiven başı - yaldıran. 

Merdot - 1. çiirOk, çftrfttftl· 

m6f, 2. koğolmoe, 3. yarımaz1 
4. yerilen. 

Merdftm - 1. adam, 2. kiel, 
kişi oğlu. 

Merdtımgfrlz - 1. adamcıl (in· 

ean yiyen, insana salan hayHn, 
insandan ftrken gayrieblf hıyHn, 

ifratı ftn•lyetten lnıanın Ozerlne 

gelen hayvan man.) 2. ayrık11 1 3. 
OrkdrQk, 4. yetlncek, 5. ymk, 6. 
yıvrık. 

MerdGmek - 1. balak, 2. be· 

bek, 3. bilbeclk, 4. göz bebeği, 

5. karak (gôz ve bakıt man. da 
gelir.) 

Mer'e - 1. avrat, arvat, 2. 
evlflk, 3. kadın, 4. karı, 5. ora· 

ğot, 6. uravot. 
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-----------------------------------------------------Meremmet (etmek) - 1. onar· 
mık, 2. rılplenmek. 

Merfo - Kıldırmıı, 2. yak.. 

ıeltllmlı. 

Mergup - 1. beğenilen, 2. 
geçek, 3. geçkfl, 4. İmrek, 5. 
btenllen, 6. ıevllen, 7. yf ğln. 

Merhale - 1. konak, 2. kon· 

cak, 3. urot, 4. yol uğrağı, 5. 
yüğrilm. 

Merhamet - ı. acıma, acırgan· 

mı, 2. eslrgeylı, 3. ealrklş, 4. 
kayıt, 5. yarlağaş, 6. yanımık. 

Merhamet etmek - 1. acımık, 
2. acırgaman, acıfganmak, 3. ceir· 

gemek, 4. kıyılmak, 5. yarlığamak, 
6. yazığı gelmek. 

Merhametli - 1. acırganan, 2. 
acıyan, 3. bağrı yufka, (. yarlıgı· 

yacı, 5, yufka yürek il. 
Merhametsiz - 1. acımaz, 2. 

kıueız, 3. katı, 4. katı ycırekli, 

yftreği katı, 5. yavuz. 

Merhem - 1. em, 2. ıürtküe, 
ıürtgüı, 3. yag, 4. yakığ 

Merhemlemek - emlemek 

Merhum - yırlığ 

Merhon - 1. bağlı (merbut, 

menut manut man.) 2. toteak 
(rebne konan eey man. 

Mer'i - 1. cotukluk, 2. kızıl 

ônftkk, 3. kızıl ören, 4:. kızıl 

ôrtlek, 5. kızıl özden, 6. luzıl 

ôzen 

Mer'i (ruyet edilen man.) -

1. görültıblllr, görClnOr, 2. görtılen 
görünen, 3. göze göranor, gôzle 
görQlfir 

.Mer'i olmak - 1. görülmek, 

Mer'i olmak - 1. gôrillmek,· ı 
görQnmek, 2. gözükmek 

Uf ko mer'i - göz ilmi, gôz 
irimi 

Mer't - (riayet edilen man.) 

1. gözetilen, 2. sayılın, 3. sayıhr, 
4. tutulan 

Merkat - 1. 
man.) 2. ala, 3. 
yeri, 5. ozuyku 

yatacak yer 

baaağa (mezar 

toplu, 4. uyku 

yer, 6. yatak, 

Merkep - 1. binek (umonıi 

mao. merkebi bahri = deniz hl· 
ncğl) 2. binli, 3. eoek, 4. gôlak, 
5. gOltık 

Merkebi yavrusu - 1. botuk, 
2. sıpa 

Merkez - 1. dip, düp, (mu· 
harebe cephesinde orta kmm) 2. 
ep, 3. göbek, 4. klndlk, 5. orta, 

6. orun (mevki, makam man.) 7. 
örOn ( 'Devkl, makam man. ) 8. 
ôzelı:: 

Merkez kumandanı, 

toktavol. 
tokeavul, 

Merkezi kalb, akuşık. 

Merkom1 - 1. adı analmıe, adı 

geçmff, 2. o. 

Merkdz, - t. dikilmiş, 2. ka· 

kılmıe, S. eaplınmıf, 

Mermi - 1. atılan, 2. kurşun 
(tnfekle atılan dane mıo.) 3. ok, 

4:. ııkı (koro ııkı = koreoaıuz 
mermi) 

Meraa, - ı. koy, 2. kaygun. 

Mersiye, - 1. ığı, 2. ağıncı 

Ulrktı, 3. ağıt, 4. coktav, 5. dey· 

eet, 6. aağo, 7. yakım, 8. yo~. 
Marelyeban, - 1. Hğuco, 2. 

eığıtçı, 3. yoğçı. 

Meniye okumak, mersiye söy· 

temek, ı. sığn Hğmak, 2. sağmak 

Mersam - 1. adı geçen, 2 . 

diye encdmen kalemindeki 

şartname nçhlle n açık artır· 

ma Ue 19.2.935 nl• gOnO. saat 

16 da belediye daimi encüme· 

nlnde ihale edilecektir. Satıeı 

letlrak için 62 lira muvakkat 

teminatla söylenen gQn n ua· 

te kadar belediye encftmenine 
mOracaat olunur. 

5 - 841,68 lira bedeli mo· 
bammenll lımet kaptan mahal· 

lesinin yr,nl keresteciler clva· 

rında 28 N.b adanın 280,56 
metre murabbaındakl 36, 37 
N.lı areaların mülkiyeti bele· 

diye encQmen kal~miodekl 

eartnameel veçhile ve açık ar· 

tırma ile 19,2,935 sah gftnü ... 

at 16 dı belediye daimi enctı· 

meninde ihale edilecektir. Sa· 

bşa iştirak için 63 lira mo· 

vakkat teminatla söylenen gGP 

ve eaate kadar bf'l•iHye encO· 

menine mdracaat olunur. 

6 - 846,12 lira bedeli mu· 

bammenli ismet kaptan mahal· 

lesinin yeni keresteciler cfva· 

rında 28 N.lı adanın 282,04 
metre morabbaıodald 40, 41 
N.lı arsaların m6lk:lyetl bele 

diye encOmen .kalemindeki 

t•rlnamo veçhlle ve acık artır· 

ma ile 19,2,935 ealı gftnd aa•t 
16 da belediye daimi encame· 

nlade thalrı edilecektir. Satıea 

iştlr1k için 64 lira muvakk•' 

teminatlı ıöylenen gOn ve 8'' 

ate kadar belediye encftmenfne 

mftracaat olunu"?. 

30 4 10 15 303 
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Tü1rküye Üntvershede Döçent 
Muavin Profesör 
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lUubtelif nıcvkilerde ihaleleri yapılacak 
asker iJanJarı ________________ ...,.._,,,.,... ................................................. ----~--

<de Uır=ngöDü~ Ca~u~Oaıroa 
Or. A. Safeddiıı 
Ağız ve Diş Hekimi 

Ankara M. M. '. en al. ko. nundan: 
Yerli fabrikalar nıamuldtmdsu beher metresi ol o hıhmio edi· 

len brdt·li otuzblr kuruş olan onlkl bto metre telı'i ile bir mel· 

resinin tahmini f iatl oruzbee kurut olan kırkbeo bin metre· baki 

astarlık bez kapalı zatf la eksiltmf ye konulmuotur. Jhalest 20.2. 

~:35 çarşamba günO sc1ul 15 tedlr. lstekUler şartoıswe ve örnek· 
lerl parasız olarak .M. M. v. ea. al. ko. dan alaLHlrler. Eliellt· 

·-
YBzan: Conl Bohan 

·-

~ 

Tefrlko nunıeraeı.72 Hutıılera bP.rgüu öğleden 
eonra bakar. 

Rişar; apıyı 1 erek Açtı, Do uk ve istik.tal '·adde i No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kal 

Telgrar . ı S TAN BUL 
Telefon 49250 miye gireceklı:r bin betyüzbeo lira yirmlbtıo kuruşluk muvskket 

teminat mektubu veya makbuzl1rı ve kanunun 2 inci ve :L ncü 

Karlarla örtül üş 
• 
ır 

Arkalaranda onları taklb 

eden bir sora dOşman vardı. 
Bunlara zamimeten bir de ga· 

Yet tehlikeli bir yerde idi. 

Eğer kendilerini oradıt göste 

recek olHydılar gGnftn birinde 

Bay Rastem veya nenesinin 
Yahutta Alman inzibat nefer· 

lerintn, bu da olmazsa, o aca· 

Yıb şekUli çılgınların baıkınına 
u~rıyacgk(ardı. Blleokıron lle 

buluşmak ümidinin (lzertne de 

Blyab bir perde örtnlmOştO. 

Rlşar; kalbi eızhyarak o gfi· 
llflo buluşacakları giln, yani 
kirıuousanlnln 17 el olduğunu 
bat11ladı . Tona'dııkl yolculuğu 
ıııreeın ia Bllonkıron'a teııadüf 
etrnek le oaneımn tyl gitmekte 

olduğunu kentlisine anlıtabll 
ını, olm11k itibarile Bilen· 
kıron'un tım zamanında t~ıan 
bul'ıla bulun cagını ve pekaz 

bir taman sonra kf'ndiöloe 

llıül&kl olarak Styr Volter'lo 

bOtün mevcudlyetile b~kledlğl 
havadisler hukkında anlıya bil 

dlkl rint diollyeblleceğlnl ve 
\'adfealnln gösterdiği hedeft. 

doğru daha emin, daha nurlu 

Y0 llor kararlaştıracaklarını dil· 
şünerek büyük ümidlere kapıl· 
llıı~tı. Romanya yolundan Rus· 
yu'ya geçmenin zor olmadığını 
ıennedlyordu. 

Cebhede bulunan arkadaş· 
!arının ~imdiye kadar yapmış 
oldnkları hizmetl6D daha bü· 

Yilk bir hizmeti başarmış ola· 

rek şnbat zarfında taburuna 

iltihak edebllec~ğlnl Omld et· 
tıılşti, fakat bu akşama kadar 

BHc!nkıron'u bulaıağa muvaf· 

fak olamadığı taktirde ba ane 
değin edlnebtldlği malumatın 
da kendisile bere ber öleceğin 
den eübbe etmiyordu. 

Bu dOşünce etrafında (Pe· 
ter) le müdavelcl ef Urda ha 

lundulur. Peter de bu hu asta 

kendi He bemf lkir idi. Bina· 

enaı yb ortak hereeyden Omid· 
1"rlı:ıl kesmek üzere idiler. 

Mııanıaf ih ı indi zamanı tekrar 

K<hpıuıeon'uo meyhane!!lne git 

llleğe karar verdiler. GiloOn 

bu Baatlcrlndr eokeklaun tenha 
olnııyacağı tobli idi, binaen· 

aleyh pek okadar tehlike 

~örnıayorlardı. Bütfin gıın odıı· 
Qrınd&n dı~nrı çıkmadılar, öğle 
Oıezi EOğuk f't ve biraz beyaz 
tıeynlrle karınlarına doyurdular, 
ak ..ı 

~6 ın11an kolun \•isldyl içtiler, 
11tetı n ücretini Rişu verdi, 
ÇQok- bl J u r g"cf' du hıı k !ocağız 
c euıl'ğP. ceaarnt edemedi. Tık 
rltıen anot üç bııçu k rıaddele 
tfod L e yııtscok yer hıılablleC't'•· 
lı•ti . 

nı ak,llarına getlrmiynek 
eııke" k o çı lılor. 

Kör ınllbe bakın ki hava da 
~İddctll karlıydı. Zavnllı ihti · 

Y r (Peter) lo isP. arkasında 
flalto!u yoktu. Binaenaleyh hlr 

Yahudi dükhiioma ,,ıderek adete 
hh· p c 
b apaz cübbe ine brnzlyen 
k zır bir palto aldılar. tileri 

aranlıktı, paraları da azal 

nııştı, Kar; sokoklıırı berbad 

hlr hale srkmuştu. KGrd poza· 

tırıa doğru giden yol çıktılar 
ve hura mı g yet Bekin bul 

ılıılor. Körpnıı on1 un kalıve ine 

ı.ctlirıcl)t k ılar arnnlık deh 

llıden yilrlldüler. Rlşar; kapıyı 

iterek ıçıı, doouk bir mey· 

danı çıktı. Boraru ştmdl arla 

Ortülmflş ve diğer ucundaki 

pavlyonda hef if bir ışık parh· 

yor ve ayni zamanda da akort · 

keman seslerine refakat eden 

bir takım konuşmalar duyu· 

hıyordu. Zeociyl kapıJu bırak· 
tılar ve ilerleyerek pavtyona 

dehli oldular ve lklndiu'n acı 

so~ağunden kcodllerlol kur · 

tardıhr. İçeride kırk veya elit 

klol kadar vardı. Bazısı kahve, 

bez181 şarub içiyorlardı. Sigara 

dumanından salonun havası 

berhad bir bale gelmişti. Ek· 
serlyeti başları fe il, fakat Av· 

rupa'Jı gtbi giyiııınlş Tflrk'ter 

teşkil ediyordu. Sivil Alman· 

lır da urdı, bunların Alman 

ordusu ınuhae"be memurları 

ve tersane makinistleri olduğu 

zannediliyordu. Bir kadın pi· 

Doktor 

Ziva Hamdi 
Kulak, Burun, Boğaz 

mütabasaısı. Cumadan haş 
ka hergüo hastaltmnı 3 6 
ya kadar kabul cd-er. İkin· 
el s~yler sokağı, Beyler 
hamamı karşı ı No. 41 

Telefon: 3686 

··---------------------

ev 
.1 

a ı t 
yaoo çalıyor, birkııç kadın da 

erkeklerle lşvebı:zhk yapıyordu. 

Peter ve RIF,ar yavaşça ken · 

dilerlue en yakın olan köşeye 

ilfştller. Körpasso; onları gö· 
riloce derhal kobve gönderdi. 

Bir YahudJ olduğu 21nnediteo 
birisi geldi, Rfear'a Fransızca 
blrşeyler sOyledl, fakat Rlş::ır 
haşına sallı:ıyıoca tekrar ~itti. 

• maddelerindeki vesikalarla blrllkte teklif mektublırıoı ihale eaa· 
Sonra bir kız c;ıkta ve sallana· tinden eoaz bir saat evel M. M. v. ııa. 1. ko. uunu vermio bu 

rak tempoya hiç te oymıyan lunmalan. 4 8 11 13 ~~48 

bir dans oynadı. Rlşar Mo B 
zamblkte yerli bir kadının oy· ornava satın alma komisyonunda iba· 
nadığmı d11 gör'llOştü aroma leleri yapılacak olan asker ilanları 
oradaki kedm daha iyt oyna· 

mıştı' Arkadan başka bir Al · 

man şarkm, oltıo saç şark.181 

eöylendi ve oradaki Almııu'iar 
tarafından ulkışlaodı. 

- Sonu ver -

Burna va Askerf ea. ol. ko. dan: 

1 Fır~mn go:ılenılrdeki kıta ihtiyacı için :l2000 kilo 

2 
3 

4 

arpa açık eksiltme iJe. 
Muvakkat teminatı l 2!l lirdır. 

ihale ô.2.935 çarşamba günü aeat 11 de Burnavadıki 

aatıo alma omlsyonundıı yııpılacakhr. 

Şortuemeatni görmek ietiyenler her gün ve isteklilerin 
mnvekkot teminatları ve Tfcoret odasını mukayyet ol · 

duklorıoa dair vesikalırUe birlikte illin saatinde m(lra· 
csatları. 21 27 3 L 4 209 

Buroava Askeri su. Hl. ko. dan: 
] 16 fırkanın Jforonvadskl ihtiyacı için 200000 kilo arp ko· 

palı zarf y alile alıooca tır. 

2 Muvukkat teminatı 78~ liradır. 

~ İbolı-st 6 2 935 ~ar~amha günü asut 14 tc Burnavadokl 
aııkeri eatın alma .komisyonunda yıspılecaktır. 

Şartname ini görmek lstly~nler ht'r gün ve lettklilerin 

muvakkat teminatları ve 11icaret odaeında mukayyet 

olduklarına dair veslkalarile birlikte ilin edil~n aatten 

bir ~sat t-vv~l müracaatları. 21 27 J 4 ~07 

1
. Kışlada Mns. Mev. satın alma komisyo

nunda ihaleleri yapılacak 1anlar 
.Met. Mv. sa. nl. ko. nnndın: 

35 kilometre tek batlı korşnn ıOploo~ıblo: Beher mclreeloin 
tahmin edilen f iatl: Kr. 

ıo 

800 : udt.:l irtibat kutu&u: Btbttr adedinin tahmin edilen flati Kr. 
30 

Muhammen bedeli 
Lr. Kr. 

3740 

Teminatı muvakkate akçesi 

Lr. 
281 

l\Jst. Mv. lbtfyocı için yukande cine ve ı:nlktarları yazılı iki 

kalem telefon melzemeel açık eksiltme ııuretile satın ahneca ·tır. 

İheleel ll .şubaı935 pazartesi giln6 saat 15 de Kışlad Mst. M v. 

Tt:.:J Q K iYE a. al· ko. da yapılacaktır. Şnrtnamcstol her gün komi yonde 
görebilirler. Milnnkaeaye iştirak edecekler 2490 sayılı artırma 

ve eksiltme kanonunun ikinci ve Qçflncü maddesine göre veıl· 

kalarite birllkte ihale saatinden ev~l Kışlada Mat. Mv. ea. al. Z:IRAAT 
BANKA51 

DAQA 
iRiKTiREN 

:r Q\;Q 

.. 

ko. na müracaatları. 25 30 4 8 

Müstahkem mevki en. el. .ko. dan: 
~l üstahk.em mevki in gö tereceğl yerlerde k.pnh eksiltme sure· 

tile in~aat yaptırılacaktır. Bedel keşfi 11269 liradır, Teminatı 

muvakkate okçesl 846 liradır. İbalesl 16.eubat.935 cumarte 1 
güoil saat 15 tedlr. Münakaeaama ietlrak. edece~ lerin TOrk ve 

Türk tabiiyetini hnlz olmakla beraber ayrıca ertnawf'de yazılı 

vesikaları da göstermek mecburiyetindedir. Bu vesikaları hamil 

lsteklllere projesi Sıı. al. ko. da ~österilecektir. ! tekiller kepah 

~zarf larıoı ihale saatinden bir eaot evvd İzmlrde Met. mv. so. al. 

ko. nuna vermeleri ve ihale saatinde komtsyonda hazır bulun· 

malan ilan olunur. 31 4 8 12 319 
Müstah~em mv. sa. al. ko. dan: 
Müstahkem mv. kıtaatının 20750 kilo sabun ihtiyacı a~.ık 

ekelltme suretile satın alınacaktır. Mulıammen bedeli 4980 llrıı 

dır. Beher kilosunun tahmin edilen fietl 24 kuruetur. Temioot· 

muvakkate akçesi 374 liradır. lbaleoi lö . şubııt.985 cumartesi 

gün il P.aut 1 O dır. 1 teklilcr şartname suretini her gün kışluda 
M&t. mv. sa. al. ko. nunda gör,.billrler. Münaknııasma iştirak 

edecekler 2490 eııyılı arttırma ve ekeiltme kanununun 2. el ve 

3 cil ve urtnamede yazılı veeikelarla btrltkte ihale güoü eso· 

tinden cv\el komi yona müracaatları. 

30 4 12 ~16 

il il lll il l il lll 111 ili 1111 111111111 il 11111111 111 ili 111111111111111111 1 111 1 il 111 
• • 
IZMIR 

a af-. ve 

Sermayesi: 1,000,000 

l\ier ezi: i Z iR 
T.L. 

Şu eleri: öd ~mi~, Salihli, 1,urğutlu 
Alaşehir, Tire .. 

---··-
HertnrlU Bankn Muaınelata Yapar .. 

Bir Jtenellk mevduata 
Altı aylık 1 , 

V arlr.ııiz hNmbı carHer 

------

----
----



_ Alişelıir bankası -
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~mü1r ŞlYl~~~ü 
ık.inci kordonda Borı:ır. clvarınrla kendi bİnasıoıle 

TELEFON: 2363 ---·· .. ··--
Hertiirlü Banka Muamelatı, Eıntr·a 

KumUS) ouculuğu .. 

l\1üsail Ş<'raitle rn vduat kabul t~dilir 

Huhuhat, üzüm, incir, pnmıık, yapak, zeytin· 
yağı, afyou \'csair emtia kumusyonculuğu ya· 
pıhr. Mullurrn vürudundn ~ahipleriııe en müsu-

it ~eraitle a\.·ans verilir. 
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Fratelli Sperco Vapur Acentası 
HOYAL NEERLANDAİ~ KUMPANYASI 

"HEHMES,, vapuru 9 <jUbattan 14 şubata kadar doğru An 
vera, Roterdam, Amsıterdaru •e Bambu g limanları için yük 

alaca tar. 
"GANYMEOES,, vapuru ıobatta beklenmekte olup Burgas, 

Varoa ve Köatence için yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 23 şubattan 28 ~ubata kadar 

ltohıırdam, Ameterdam ve Haınburg fçln yük alacaktır. 

SVENSKA URIENT LINIEN 

An vere, 

"FROST,, vapuru 12 şubatta Roterdam, llamburg, Copenha· 

g•u, Dantzig, Gdynia, Goteborg, O.sin ve lslunıdioavyı limanları 
için yok alacaktır. 

"HEDRUN,. 28 tubau11 Roterdam, Bımburg, Copeohagen, 

D.utzfg, Gdynta, Goteburg, Oılo •• lııkaodionya limanları için 

yık ılıcaktır. 

NATIO~ At STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lımlr NH· York aruındı ayda bir muntazam ııefer 

"RINOS,, vapuru 10 ıubıtta lımlr'deo doğru Nevyork için 
yilk alacaktır. 

V. N. 

\'\'. I?. H. 
Der Zee 

& Co. 

Vaıı 

DEl ·ı ~<.:HE LI!;VANTE ı.INI F 
•·DEHıNDJE,, vııpuru.:..:l şu 

bRtta hekleniyor ti ~ubata k ı 

dar Anvers, H<ırerdurn, Ham 

hurg ve Hremen için yük 
alacaktır. 

"ANDROS,, upura 15 ~u· 

hattR bcklenlvor ~O şuhııta ka· 

dar Anver.ıı, Roterdam, Ham· 

hurg \'C Bremt>n lçia yük 
alrcaktır. 

"A<JUJLA,, vapuru 22 şu · 

hatta bekleniyor Hamburg \e 
Anversteu yük çılunacakıır. 

AHMEMENI' il. SCUULDT 
BAMBUHG 

" llA~SlHJBG ., ''o purıı 2:1 
şubattı.t brL:lt-niyor Anven ve 
Hamburgtan yük çıkarıp Ho. 
terdarn ve Ilamburg için yük 
alncaktır. 

JOHNSTON LINE LTD. 
LlVERPUL 

" KENMORE ,, vapura 31 
son k&ounda gelip Li v~rpul ve 
Anverslen yük çıkarmıştır. 

EKSPORT STEAMSllıP 
• CORl'ORATaON 

" EKSELSIOH ,, vapuru 10 
şubatta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

"EKSMINSTER,, vapom 13 
şubatta bekleniyor, Neyork 
için ytık alacaktır. 

·' FKSARCH ,. vapuru 2 
martta b~kleolyor, 

için Oyk alacaktır. 

Nevyork 

N. 8. - Gcll, tarihleri ve 

Yapur tarthlerlnde ecentemlı: 

hiçbir m,.e'ulf yct kabul etmez. 

Telefon No. 2007 . 200R 

Üksnrenler! Mut- • • 
laka (Okamentol) ~ 
Öksnrok Şekerle· ~ 
rini Tecrllhe E<li· ,..._.. 
ni7. ... 

Ye Porjen ~nlıııpm 
En Üstüıı Bir lHiis· 
bil ~ekcri Olduğu
nu unutmayınız. 

~ 
~ 

CQ 

Kn ""·eti i Mns lıil ~ 
J.,tiveıılt·r Sıhhat . ...._, . ıı-ı 

Silrg0.11 llaplarmı Q.f) 
Arasmlar. 

~ 
Maruf Eezaueler· ~ 
df!n Arayımz. lf1 

~ ........ ~ 
Olivier ve şilrcka-
sı [jıniıcı Vapur 
Aceııtası 

Cenddl Han. Birinci Kordon 
Tel. 24.4.:3 

Tbe Ellermın Llnee Ltd. 

'' TRENTINO ,, vapuru 29 
ikinci Uound11 Londrı, Holl 
ve Anvtrs'ten gelip tahliyede "TAMESIS,, vaporo 12 martta lzmlr'den do&ru Nevyork için 

y6k ılıcaktır. r 1\ bulunacak ve ayni zamanda 

SJ<:RVICE MAR1Tl.M ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"PELES,, vapuru 15 ,abatta gelip 16 ,ubatta Malta, Cenon, 
Mınllya, Barııelon ve Ceıalre hareket edecektir. 

"ALBA JULYA,, vapuru 12 marttı gelip l~J martta Mıha. 

Cenova, Marailya, Hıreelon 'fe Cezafre hareket edecektir. 

Hamiş: lltolırdakl hareket tartblerlodekl d,.,ğf~lklild~rderı ııceotr. 
mee'ullyet kabul etmez. 

Fazla tafailAt için İkinci Kordonda Tahmtl ve Tahliye ,ırketl 

binası arkasında Fratelll Sperco auntalığına mnracaat ~dilm~sı 

rica olunur. Teltıfon: 2004 . 2005 

Süınerhank Uşak Şeker 
Fabrikasından: 

FotoğrafÇılık 
---···---

Mak.inelerinızi 

Filimlerinizi 
Camlarmızı 

fotoğraf kliAıt, kart ve fotoğ· 

raf malzemeoizi bizden alınız. Her 
çeıit amatör itleri kabul edilir ve 
en iyi cinsten kiğıt kullıoılu. 

Atölyemizde 
MücHeımmizin çekıigi foıoğ· 

raflar, kart postallar •e ağrandi•· 
ruanları t veiyeden nıüıtığni gö· 
rüyorıız. 

Ucuz, gQzel, zevkli, ıc-

miz, çabuk, taze i!l' ,.c 
malzeme ile aj 

Hamza Rflstenı 

1 

Londra ve llull için yak 

alacaktır. 
0 ALGERlAN,, vapuru 6 11u 

batta Lherpool ve Snanııea'd&o 

gelip tahliyede bulunacaktır. 

'•MARONlAN,. vapura şubat 
sonunda Londra, Hull ye An· 
verıı'ten gr.llp tahliyede bulu-

nacak ve 11yoi zamanda Lon· 
dra ve llull için yılk alacaktır. 

The Geo<·ral Sıum Navt · 

gatloo Co. LtJ. 

"ADJUTAN f,, vapuru 5 ,u. 
batta b~klenmekte olup Londra 
için yük alıcaktır. 

Deutscbı: Levınte Linlc 

"ANGOUA,, vapuru :rn ikinci 
kanunda Hamburg, Brcmen •e 
Aovers'teo g.-lip tahliyede bu· 
lnnacaktır. 

Şimdiye kadar yalnız U~akıı Sümerbırnk namına ıııtın alın · 

makta olan tasf lye halindeki Uşak Terakktl Ziraat Tılrk Anonim 

şirketine Ait hisse senetleri bundan sonra lstanbnl ve An karada. 
ki Sümeıbaok şubeleri tarafından da satın alınacaktır. 

HiseelerJnl ııatmak ietlyenler doğradım bu şubelt'fe de müra· 
Emirler Çar~ıeı Not Vurut tarihleri ve n· 

,.) purların lsfoılt1rl (1zerloe deni· 
.._T ____ T_______ ,ıkliklerden mrs'ullyet kabnl 

caat edebHlrltr. 17 21 24 28 31 4 (159) 
8ZC, emiz edilmf'Z. 

Naiia Başmühendisliğinden: ve Ucuz llac .. 
GDlbabçe - Karaburun yolunun O+ 000 - 15 + 000 111cı 

kilometreleri arasında yaphrılacuk eektz menfez J 5 itÜn ınüd 
detlf' açık eksiltmeye konulduğundan lateklllcrio 20,2,935 çar· 
oımba gftnü saat 11 de vilayet daimi enc!lmenlne gelmeleri bil 
dirilir. S5i 

BAŞOURAK'ta 

Hanı di Nüzhet 
Sıhhat Eczanesinde 

Bulunur. 

Aylık elektil'İk 

l\lasrahıuz yilk8ek mi? 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

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

Mehıııet 1"'evf ik 
Bnynk Elektirik, Telefon vt: 

1\lalzeıneleri df"p<wm. 

Peştemalcılar N. 77-79 'fel. 3332 

lzmir Sulh mahkemesinden: 

Kendluılen asalt!ten ve anası 

matube Ane iffet tarafından 
vesayeten lzmirde haetane cıd· 
desinde bakkal [Ömerin evinde 

oturan AbdııUah tarafından Göz· 
tepe Çiçek mektebi sokağı 21 
No.lı Mehmet Cemil evinde 

l\J..kbole ve Emin SClleym•n 

aleyblerJne mObı1dll boooeonun 
izalel şuyuu hakkında açılan 

davadan dolayı emin ııüleymanı 

çıkarılım davetiyenin ikamet· 

gabmrn meçhul buhındu~undın 

uahlı!IP- bllı\ tebliğ iade edilmesi 

ve mOttehaz karar üzerine ga· 

zete ile vaki ilana rağmen muay· 

Y"n günde lsbatı vücut etmedi 

ğf nden haklunda gıyap kararı 

tebliğine ve davacı vekili tara· 

fından uonolar suretlerinin ib · 

razına karar v"rilmiş ve bu 

lrnptaki muhakeme 19.2.935 
tarihine müeadH eah güntı saat 

14 4' talik kılcaını' olwakla 

yevm ve vakti m,.zlurda emin 

söleymao mahkemeye gelmedlğl 

vf'.ya bir vekil gö:.ıd~rmedlği 

takdirde hakkındı gıyaben bfl· 

kum Yerllece~l ilan olonor. 

•============================= 
Yerli Bıçak Ve Hassas Terazi 

imalathanesi 

Hüseyin Usta 
---·---

Hernevi bıçak v!- el terazileri toptan ve peraken· 
de eipari~ kabul olunur. Terzi makasları, ziraate 
ait hernevi alit imal olunur .• 

1ZM1R Kantarcılar çarı:ııeı No. 39 

Alameti Farika Horozdur .. 

1 
Türkiye Ziraat Bankası lzmir 

Şubesinden: 
M~vkll Sokı~ı Clnıl No. Mubım. K. 
Bıyrakh Burnava c. DOkkAn 57 J 200 

" " Hane 55 1800 

" Menemen c. Haoe dakUn 3H.4.1 !HOO 

" Bur.ıııva c. Dük Un 71 l:lOO 

" " llıne 109 liOO 
" Vi,oe .. 3 liOO 
" liurnava c. " 107 3000 

" Tebeddill " 3 1800 
Burna va Topçu kuyu Arsa 58.53 1200 
Turan Şioıendlfer c. Arııa kahve l:l:l.4; 1300 
Bayraklı Menı>mtn c. Arsa :1 j 1500 ,. " " 1 2100 

" .Muradiye Muradiye 92.!M 1200 
" MP-n~mı::n c. Arsa Hl 2•ıoo 

Yukarıda enafı ynılı Yuoınlı emvali gayri mübadil bonosıı 

veya ptştn para ile 20.1,93:> tatlblndeo itibaren kapah nıf la 
satışa çıkarılmı~tır. Malın ııatıldıgı tıt:neye alt devlet \'e Leledtye 

vngl 'fe re!lmlnlle ııair masraflar mfiştulye aittir. MubıouneP 
kıymeti lklbfo lira ve daha ziyade olan emvalin ihılei kat'iyeleri 
letlzaoa tabidir. Talihler teklif tnektublarını hlr zarfa koy ob 
zarfı mtlhQrllyccekler n Ü'llün~ adreslerini yızacıktardır. Bo 
zarfı teminata ah makbuz ile birlikte ikinci bir ı:arfı koyob 
zarfın a,tftoe hangi işe ait olduğuna yaHcaklar ve bu ihale 

günil bir makbuz mukablllude meclia rlyaııetlne nreceklcrdfr. 
ihale l l,4!,U35 pazartesi günüdür. Taliplerin lhalfl gftnü ııaıl 

14,'10 da bankaya müracaatları. 196 .....,,,,-

Jandal'nıa Umum Kumandanlı
ğından: 

Hozat, Mazgirt, Kızıldi:ze vr: Silrtte bulunan jandarma kıt'•· 

larında io görmek üzere Hekim ihtiyacı vardır. Bu yerlerde 
lı, göranege istekli olan mUtekalt ve ııerbeat hekimlerin buloo· 

duldarı y('!rin jandarma kumandanlığına dilek kAğıtları ile mtır•· 

caat etmeleri. 4 6 8 228 355 4 

Tesviyeci ve Tornacı Alı· 
nacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Mücloı·
lüğüııden: 

Kırıkkale fabrikaları ıçıo tesviyeci ve tornacı alınıcaktır. 

İsteklilerin f mtiban için istida ile An karada Ff, .. k (abrlkasıo• 
lstıobulda IJıkırköy barut fabrikaısna, lzmirdtkiler Halkapın•' 
ıilAh ıamtrhıneslne mOrae11tları. 

3 ' 6 8 10 12 li 15 18 20 22 24 26 28 ~ 3 346 

' 


