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--·ı:·;;-~-d-~-;-· i(O n u ş m a l!a r ı ~.-: -Bay ~---s~yl~~--s~;ic~·;;--Gii~ 
-Fransa -· ltalya UzlaşmaJarını Daha 

Istanbul nü Yapılacaktır .. 
Müddei umu· 
misi Mi Oluyor?j Vilayet Genel Meclisi Seçimi 

Cumartesi Günü Olacak .. 
de Fazla Kuvvetlendirdi, Deniyor. -Londra'da Yapılaıı Andlaşma Genel Emniyet J)a

vası için Mülıim Bir Yardım Mıdır? 
Alıııanya Bu işler Kar~ısıııda Ne Düşünüyor? 

Londra, 6 (A.A) - Fransız· 
lngllfz müzakerelerinin netice· 
lert He Pazartesi akşamı Sir 

Con Simon torııfından vokuho · 

lan beyanatın tefsir edilmekte 

olduğu bir sırada ileri gelen 

liberal şahsiyetlerden Jzek Fut 

nıeclfe koridorunda demiştir ki: 

- Londra"da husule gelen 

anlaşma genel emniyet duası 

Saylav Listesiııde 
üç Yanlışlık. 

Doğru Bildiriliyor. 
Ankara, ö (A.A) - Bu sa· 

hah gaıeıelerle ve öğle Ozerf 
radyo ile ntşredllen saylav Hs· 
teefode ftç yanlışlık vardır. Ço· 

ranı 'Vlllyetlnde bir numara ile 
Yanı., y•sılan ~cf lk (Eikl Rize 
ıııylavının) dogroau Akif (Eski 

Rize saylavı)dır. Kırşehlr'den 
dôrt numara ile yanlış yazılan 

Ahmed Seyfel (C. H. F. bae· 

kınının) doğrusu Mebmed Sey· 
fell (C. H. F. başkanı)dır. Ma· 
rış'tı dlSrt numara ile yanlış 
yazdan Basan Raşid Tankut 

(Eski Maraş aayl.-vmın) doğrusu 
Basan Raşid Tankut (Eski Moe 
ıııylavı) dır. 

için çok mühim bir yardım sa· 
yılır. Biz bunu sevinçle karşı· 

lar, ve bu mes'dede hükumete: 

Bay !,aval 

baliHne müzıbaretlerimizl va· 
dederfz. 

Bo mes'elenlo heyeti umumi· 
yesi hakkında açılacak olan mfi· 
zakcrenln hemen umumi bir 
taevlb ile neticelenect'ğl zanue· 

diliyor. G,.nçllğl ile beraber hal· 
zl ehemmiyet bir sima olan B. 

Boothby de: 
- Bo çok mühim bir anlaş · 

mıdır. Biz aon derece mem· 

nunuz. Demiştir. 

Foça'daki Tetkikat Bitti. 

Mezardaki Altınların Da 
Bir HikRvesi Var! 

el 
~~----~---,~~~~~-

( Onk u ruş Kosti) Mezarları Karıştıra 

r... 

• 

Karıştıra Zengin Olmuş. 

......... 
' ' 

Suçlu Bay Ahmed'in nktile mezardan çıkarclığı altınlar. 

Geçenlerde Eaklfoça'da Koz· · ı tırıfıodın çıkarılın altın taçlar, 
beyli koyande eski bir mezır· dtyıdemler, bilezikler ve kilpe· 

daa bıy Noman oğlu Ahmed _ Sonu 6 ıncı 11blfede -

İ ışçi nıeb'osiarın hıtibaları 
umumiyetle memnuniyf'I vl'ri 

cidir. Uunanla lıerolıer bu 

fıı ko mcıısuLlarıııdau bir kı eru ı 

olılukçıı nıuhterizrilr. ı\liifrlt 

azadan .M ıırgan Cont· ~ h ıı zı 

e~rii~el ere terrüms o olmuştur. 
.Ezcı1nı1ı• lıu zat, mulıtemrl 

müteorrı:ııı knreı fazla ı .. balük 

gö:ıterilmemek vr, ~vv('lemirde 

parlnml'ntoya danışmak l:izım 

geldi~inl ifade dmletlr. 

Tomanıile temel yasıısına 

1Palluk r.den · bu hirulımn 

Jlalkevi Binası 
Avam lkamara9ında pek hafif 
sklela yapmaeı ihtimali vardır. Bay Asım 

Ulus~l bükl"ımetin dış elyaaaeı lstanbul, G (Hususi) - Say· 

Jşlerlnin parlamentonun bu lav namzedi lstıobul mftddel· 
derece tosvlbioe mazhar olduğu umumisi Bay Kenaodan lnhllAl 

Saylav seçim teftl9 heyeti 

dün öğleden sonra beltdlyede 

Dr. Bay Behçet Uz'oo başkan· 

lığınrla toplanarak SPÇlm l~lerinl 

konuşmuş ve bu arada h:mtrde 

- Sonu 3 neli yfizde -

enderdir. edecek olan Jetaobul müddei· 

ıt.~y:mda;yo6r (lr.A···~. )- Gfornaled umumlllğlne İzmir mfiddeiomu. Alman Şeref Mahkemesi 
'" 1 mıııl llay Aaı~1n tayin edile· 

- Sonu 6 ıncı yılzdedfr - ctğf !liyleniyor. 

K d K it d D
.• Faaliyete Başladı .. 

en uru ayın a un . 
K J 1 ı Bır Alman Kaı"akol Efradı Dağlarda 
ODUŞU an Ş er.. ölü Olarak Bulundular .. 

-------- -·--Mağazalarda, Dükkanlarda Çalışan 
işçilerin Tatil Saatleri Hakkındaki 

Dilekleri De Konuşuldu. 

Berllo, 5 (A.A) - Alman 

Şeret mahkemesi dan ilk celse· 
sini akdetmlttlr. Bu celsede 
muhtelif nezaretlerlo ve iş ceb· 
besinin mftme&Slllcrl hazır bu

lunmuşlardır. Bu mıhkelhenln 

vazlresi millet camiasının pren 

slplerlne uygun olmayacak şekil· 
de hososi eşhas tarafındın ya· 

--·-· Kemi kurultayı, don öğle· 

den f!onra saat 16 da belediye 

başkam Dr. Bay Behcet Salih 

Uz'un başkanlıR• ahında top· 
landı. Geçen zabıt, üyeden Da· 

yan Benal Nevzad tarafındın 

okunduktan sonra reye kondu 

ve olduğu gibi kıbul edildi. 

Bundan sonra, belediye bıı · 

kanlığıodon Kurultaya yazılan 

takrlrler okundu ve aid olduk· 
ları cncQmenlere gönderildi . 

Temfzıtk hleri ve araba hay· 
vanlarının yem tahııieatl kalma· 

dağından bütçenin muhtelif m88· 
raf fasıllarında mfinakııle eure· 

tile temini ietenllen 3 bin lira· 

nın münakaleal hakkaodald bOt· 

f)aJkevinde 
Bu Cuma Günü 
Konferans Yoktur .. 

Jzmlr Hıtlkevinde başlanan 
devrim koo(eranelarına devam 

edilecektir. Y ~nı konferanslar 

lı;io hazırlıklara başlanmıstır. 

Önümüzdeki Cuma günü 

aaylnv seçimi vardır. Bu scı 

b"plP. yalnız hu hafta Cuoıa 

günü Halkevind" konferans 

verilı:olyecaktfr. Konferooelara 

gelecek hafta Cuma günü de. 

vam edilecek ve ırkaıı hiç 

bırakılmıyıcaktır. 

\.. 

çe t-ncOmeni mazbatası okundu 

ve bazı mOnakaılardın eonra, 

- Sonu 3 ılncn aablfcde -

Izmir'de Grih Salgını 
-------

1\lektehlerin Bir Hafta 
için Tatili istendi. 

Bakanlıktan Cevah Gelince Mekteh
Jer Bir Hafta Tatil Edilecek. 

' , .Mektehlilerdtn lıir grup 

İzmir'Je grip h11talığı devam İitanbal mckteblerl tatil edil· 
ediyor. Butılık iki gftadenbırl mittir. 

İıtınbul'dı da ılddetlenmlı ve - Sonu 6 ıncı aablfede _ 

pılacak cürOmleri muhakeme 
etmektir. 

Miloth, 5 (A.A) - Geçen 
Pazar gilnü gazeteleri yedi ae· 

Bay Hitlcr 

kerden mürekhp bir karako. 
lun P.avyera Alp!erlnde ortadan 
kaybolmuş oldukları için telAş 

içlndeydıler. Kıırakol, bir çığ 
ahında kalmıştır. Dün akşam, 

aııkr.rler ölü olarak bulundular. 

-----------
Almanya ve 
Tayyareler .. 

Bnlln 6 (A.A)- Daily Meyl 

muhabirinin zıınncttlğlne gö. 
re Bay Göerlngln hava nazırı 
eıfattle ve hava projealul mfi· 
zakere etmek ftzere yakındı 
Kondrı'yı ghme1i mutıın· 
nrdlr. 
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Son yirmi dört e af içinde 11 numarada Y. Kemal earıbül, 
Bayan ve Baylardro soyadlarını Karataş hamam sokağında 15 
nüfoe kfttüğQne yazdıranları numarada avukat Naci ve Ailesi 

yazıyoruz: halkı selek, Hazine avukatı 

İkinci sOleym niye mahalle· Yunuıı salt, Mlllf kiltOphanede 

elnde Baltlrlfatp şa caddesinde MelAhıt eağbllge, Devlet demir· 
190 numarada Ali oğlu İsmail yollarında eerflren Eeref solç· 

eevQker. Aydın demlryollarındı mez, Bayat sokağındı 23 nu· 
memur fbrahf m ec'.Sğütlü, 1 inci marada Şerafeddin sanal, Bal· 

Abdullehefendl mehalleslude 13 cılar'da bakkal Yoeaf saylık, 

numarada Ramazan sorav, Şeyh Ali oğlu Mustafa ııoyatık, İn· 
m halleslnde babçevan sokağın · hisar bışmftd6rlftğftnde M. Yı· 
da 6 numarada Ahmed eakmeo kub eonmavdan, Kaeaphızır 

oğlu, Askni doktor Emin Ulvi mahallesinde Zilhre sokağındı 
eöler, polis memuru 212 Mos· 5 numarada Salamon eeleker; 
tala eorıer, Bayrakh'da Mura Bayraklı'da Bornava caddesinde 
diye cıddeslnde 20 numarada 77 numarada Hfteotı solak, 
Rttsfm soyak, Yeni kavaflar Alaybey 330 numarada ZOh· 
çarşısında 24 numarada Hasan diye eevencao, Katantlna'da 
Fehmi suda~, Abdollahefeodl DllAver sokağındı 15 numarada 

mahallesinde 4 i numarada Hakkı Emin ehrt, Mehmed Reşad 
11akln, Karataş tramvay cadde ıilmerman, Dolaplıkoyo mahal· 
elnde 542 numarada Abdullah leılnde 60 numarada Ahmed 
sebilk, Sellmlye mabalesiode serdar, posta ve telgraf merkez 
Telgrafçı sokağında 15 oum•· memuru Selman ıııger, Karşı· 
roda Hamdi Hras, Halkapınar yak:a'dı Türkbllgt mektebi mu-
febrlkasında Hıılkl süomezler, alltml Hayriye selyan, 1 inci 

Şifa eczanesinde SelAhiddln ea · sultaniye mahallesinde 691 no· 
yarman, Kız maaliim mektebi mırah evde Mehmed Arif sft· 
mualllmlerloden Hurlyt. eüder, reneoy, 1 inci Aziziye mahalle· 
Gflzelyalı'de Torlbey ıokagısda sinde 29 numarada Mustafa 
17 numarada Mehmed Şaban s1rmakeç, Orhanlye mahallesin· 
saylak, lohlearlar başrnQdftrlft. de 18 numarada Ali sertın, 
ğilnde ziraat şubesi Amiri En· 2 inci belediye ıokığındı 69 
ver eedln, Mecidiye !mahallesin· numarada Hakkı sozmen, Gft· 
de 4 numarada Şevki soylun zelyelı'da Cami sokağında 54 
Alıyfmamı Hakkı eôzkeaeo, Mü· numarada l\lehmed ıofya, Na· 
dafaalhukuk fmektebl mualllm· fıı MOhendisl CelAl Hrıbora, 
terinden Hıtlce saltık, Yapıcı· Ballıkoyu mahallulnde 28 nu· 
ojlu muhalleılndı 7 numarada marada Ali sürmen, Karantina· 
Rıfkı eeyhfnl, Aekert baetane· . dı Selçuk sbkağında 5 numa· 
sinde Remzi sanatılgan, Şerif rada Kadriye eağlamöreo, Ga· 

Remzi mağ1Zasındu Naci ee· zller caddesinde Muhtefi aoka· 
vlmll, Kura çay mahallesinde ğında 5 numarada Muıtafa 
Bak ı suhık6zen, Kuruçay ma· eakız.ıtar, Karşıyaka'da Baha· 
halleefnde S4tı eünurtaş, Borat rlye 1-21 numarada İbrahim 
hanında kahveci Yonuı seltek sahipoğlu, Kılcımeecld mahal · 
Tepeclk'de K4ğıthane c 11ddesln: ' lesinde 18 numarada Mustafa 
de 45 numarada Şevki aoyıtlk, sercao, K adrlye j mahallealnde 
Kambiyo mQdürlOğilnde Eşref 10 numarada~ HaHn ııural, 
sungun, Kambiyo müdürlOğftn· Yeni Asu g1Zetesi idare mü· 
de kAtlb Niyazi saydır, Peşte· dftrQ Abdi sokullo, Karaman 
malcılar'dı Abdullahzade Torl aokağında 39 numarada Kan· 

ve elle 1 halkı sevil, Sel4blddln her ıarısalık, 1 inci aüleyma· 
eOmerıaş, Jıbaldt gfimrüğünde niye mahallesinde K4mflpaea 
ambar memuru İbrahim eoy· ciddeelode 29 numarada Etem 
fidan. Aydın demlryollarında e6nmezışık, Devlet demlryolları 
Ahmed Şükrü serim, .Mısırlı memurlarından Fehmi earayhan, 

caddesinde şoför Mehmed Sıdkı Eşr"fpaea'daJ Ktımllpaşa cadde· 
soreJ, Bnyrakla'd Muradiye 80 sinde 67 numarada Sillt>yman 
kağındn 2 uomor da Mehmed selek, Karşıyaka'da Mhatpaşa 
oğlu Mehmed sonu, Koraotlno · caddesinde 16 numarada •uthl 
de Selçuk so oğında 55 noma· ııezglner, lklçeomelik'de Uzun· 

rada Hayri paşa ot?lu Saib ser· yol'dı 51 numarada Ahmed ve 
ter, Eşrefpeşo'de Kavaklapınar dUeei efradı Saral soyadlarını 
caddesinde 37 numarada Arif almışlardır. ---.·····---Antep'te 
sağ, İkinci eüleymanlye mahal· 
lesinde Azlzeğa sokağında 10 
numarada Mehmed soogurtekln, 
Buca'do Mustafa Fevzi oğlu Ekim Durumu iyidir 
Osman Ze l eertol, Yemiş çar· 
eıBlnda 19 numarada l\fehmed 
Abdullah suyolcu, Sel4tfnoğlu 
mahallesinde 310 numarada 
Muatofa südcüler, Kırantlna'dı 
komiser Dllaverbey sokağında 

21 numarada Atike eöğtlt, 

Tef tlş komisyonunda Nuri sü. 
öğe, Selı'itJnoğlo mnhalleelnde 
19 numarada Silleyman sonsuz, 
9 Eyliıl sokağında 12 numarada 
Hüsnü aakleyıcı, Helkopınar'dı 
im ldtbonede Nureddin serin· 
kan, Hapishane gardiyanların· 

Antep, 5 (A.A) - Vilayeti· 
mizde bu yılın kışlık ekim 
dorumu geçen yıldan yOzde 
yirmi ertıktır. VilAyet nümune 

f ldanlığı bu yıl meyvılı, mey· 
vaaız ııekeen bir bin f fdanı 

ekicilerin isteğine çıkarmıetır. 

Fidaolık memlekete meyva 
cinslerinin lelAhında faydalı 

olmu~tur. Ayraca sebze bahçe· 
el de tesia edllmektedlr. Çok 

hasılat veren pamuk cinsleri· 
mlzf n lsllbı için Eekleehlr to· 
hum hldb eııstltüeOnden tohum 

dan Mahmud Gözen, Hapishane istenmiştir. 

gardiyanlarından Mehmed sarı· Felemenk 
kanad, 1 inci sultaniye mahal 

leeide 601 numarada Salih sarp· Gemisi Geliyor. 
yalçın, Sulbceza mahkemesinde 

ha~kAtlb Sabri soyU, Devlet de· 

mJryollarmda Marangoz Bekir 
salmaz, 2 inci Mahmudiye ma· 
halleelnde lemfşeğ sok ğrnda 

İetanbol 6 (Hususi) - Her· 
long adlı Jı,elemenk mekteb 

gemlel, önümilzdekl cama gGnft 
lstanbol' gelecektir. 

ı--------m:mmn-~~--miıaına:;~~!iZBZJIEiiilil~~:s::;:;:ı:;ıaı~ı ll Küç!lk Duyumları 1 Kurul tay 1 Martta Ah ha Vil3yet Içiude Ağaçlan 
ma Faaliyeti Artıyor 

H A • T fi d A ı ı Villyetln her tarafında, en 

amıt ' ra ın an .,;ı ca ~ ~~~:~ k:;!;:: ..... ~~01:.~::.~: -Yeni Ka ın Sayla vlar Ken i Kıy 
lerile Kurultaya Gelecekler, aln z 

Şapkalarını Çıkaracaklardır. _______________________ , ______________________ _ 

letanbul, 6 (Hueuıil - Büyük Uloe Kurultayı Başkanı General KAzım Ô1&lb, bugQn Anklra· 
ya hareket etmle ve birçok zevat tarafından uğurlanmıştır. Kurultay Başkanı, gazetecilere vaki 

beyanatında şunları eöylemiştlr: 
- Ankara'da bir gün kaldıkdan sonra lzmtr'e ~tdeceğlm ve intibah dairemde de dolaşa· 

cağım. Kurultay, ı Mart'ta en ihtiyar 11ylavlarımızdan Bay Abd6lhak Hamid tarafından açıla · 
caktır. Fırka kougreelnfn, kurultayın açılıoından evel toplanmaııı mubttımeldlr. 

Yeol Korultay'a kadın sıylavlar, kendi kıyafetlerile gtlecekler ve yalnız ~apkalarını çıka· 

racıklardır. 

·t-+-+~ 

Mongolistan'a n·oğr ' ••• 

ağaç f fdanı dikilmektedir. Dl· 
klll kazasında belediye tara· 
fıodan caddelere dikilmek 
üzere Bornova Ziraat mekte· 
binden birçok ene ağacı f ldan· 
ları ahnmıetır. 

Vildyetçe ağaç fidanlarının 
nasıl dikileceği, fiden dikme 
için nasıl hazırlık yapılacağı, 
fidanın bağlanması, ııolanml!ı 

ve bahardan sonra f ldanlara 
yapılacak hizmet, fidanları ko· 
rumak vesaire hakkında bir 
bildirim hazırlanmış, mıntık" 
ziraat müdilrlOğOnden n köy 
bürosundan bilttın köylere gön· 
derllmletlr. 

Bay ömer Salahiddin 
Bir müddettenberl rahıtıız 

bulunan şehrimiz müzeleri mil· 
dürü Bay Ömer SalAhiddln 
Kantar iyileşmiş, dün vaıı:lfe· 

sioe baelamıştır. 

J K ' l il } • M } M •• f. Karşıyaka'da Hi· apon il 3 arı er ıyor. ongo J. U • Ialiahmer Kongresi •• 

K D •• k •• } • d k BUüiabmer cemiyeti Kartı· an o u mesın en or a- yaka şubesinin 1935 yıla kon· 
• 

rezesı 
gresi 1.2.935 gfinilnde çokluk 

rak Geri Çekilmiştir.. 01~:d·~:ds:: ~~'.;~~~·-:;::::~ 
günü saat onda Karşıyaka Halit 

.Moekova, 6 (A.A) - Mongol 
cQmhurlyetl baş ve hariciye ha· 

kanı B. Gen dün Tas •jaoeıoın 
Ulanbatordıkl muhabirine aşa· 

ğıdakt beyanatta buluooıuştur : 
Kalkloeum mıotaka&ıoda 

24·1 tarihinde vokubulan hi· 

dlseden sonra birkaç gün eGktl· 
netle geçmişse de 31·1 sabahı 
saat aeklzde hududa yıkın Moo· 
gol toprağında nöbet bekltyen 
bir Mongol hudod nöbet müf · 
rezesl 50 kadar süvari refaka· 
tinde Mançurl tarafından gel· 

Sinemada Sovyetler 
Aleyhine Nümayiş. 

Bftkreı, 6 (A.A) - Sovyet Rusya' da çenilmlş bir f tim gös· 
terlldt~l ssrıda sinemalardan birinin içinde ve dışında Sovyetler 
aleyhinde blr oftmayle yapılmıştar. Talebe sinema binasının met· 

hallol yıkmıştır. 
Hıtdlae yerine yetişen zabıta memurları havaya ateş etmtşlerdlr. 

Bunun Ozerlne b4dls olan panik neticesinde birkaç kişi yuralın · 

mıştır. 

Sa daN erOluyo 
Şime diferler Mes'elesi 

üzerinde Duru uyor. 
-----------Sarbruk ö (A.A) - Sar hü· 

kumet .koroheslnlo resmi ga· 
zetesl her Ulrlü nukudon ve 
tediye vasıtalarının harice çıka· 

rılmaeıoı yasak eden ve bazı 

istisnalar gösteren bir karama· 
me neşretmiştir. Bu karara gö· 
re Rayh marktın gayri pıra· 

tarla ifade edilmiş olub Sar'da 

tedavül eden bll'umum tediye 
vasıtaları tebdil olunmak Qzere 
tevdi edilecek ve frank olarak 
taıırih edtJen borçlar markla 
ödenecektir. 

Bale 6 (A.A) - Sar milzı· 
kerelerine yeniden baelanmıe · 

tır. Bunların çarısoıba akeı· 

mından evvel bltmeet beklen· 
mek.tedlr. 

Cenevre 6 (A.A) Sar 
işlerine bıkan üçler komitesi 
ile alakadar memleketlerin mft· 
messlllert ile yakında Nıpollde 
ıktedllecek ve BerUn ile Balede 
elde edtlen neticeleri bir araya 
tophyıcak olın içtimaı hazırla· 

mek o'zere Romı'da toplana· 

caktır. 

Bale, 6 (A.A) - Sar müza. 
keıatı şlmendlferlere dair ikinci 

derecede bazı noktalar henflz 

halledllmemie olmakla beraber 

bu akşam nihayetlenecektir. 

Bu mukavele 15 madde ve 
muhtelif llhelerden mQrekkeb 

ve basılmış yüz sayfa kadardır. 

Bunun metni üçler komitesi 

tarafından tetkik ve tasdik edil· 
dikten ıoora neıredllect:ktlr. 

Bu sabah son toplantı akte· 
dilmiş ve eayet bir uzlaema 

hA@ıl olmıztıa murahhas heyet· 

lerln öğlede Roma'ya hareketle 

mftzakerelerlne orada üçler ko · 
mitesiolo idaresi altındı devam 

etmeleri mukarrer bulunmak

tadır. 

Zabıtada Konferans 
Hılkevi salonunda dün Em· 

niyet müdO.rlilğü Adli kısım 

başkanı Bay llolusl GümQş 

polislere (Ceza muhakemeleri 

usulü kanunu) hakkında kon· 
fer n vermiştir. 

mekte olan asker yüklü kam· fukaeı mahfelinde toplanacaktır. 
yontar görmfiştür. Bunlar Ku· Bay Nejad 
klroboyl işgal ettikten sonra Şehrimiz T6rkof le raportör· 

Mongol toprağında llerlemeğe lüğ(ine tayin edilmiş olan An· 
baelamıelardır. Kan dökülme· kara Tftrkof tıı umum mtıdftr· 
sinden kaçıoan Mongol mQf. lil~il meyva ıobeet raportörtı 
rezeııl biraz lçhrl çekUmt" ve 8ay Nejad d6n lstanbul'dın 
bu ıuretle mukabil taraf t n da şehrimize gelmiştir. 

atee açılmadığından mü ademe Bir Gencin Tahsili 
olmamıştır. Geçen yıl toplanan vlllyet 

.Meaçurl makanıatı yolsuz umumi meclisi; Bergama Ziraat 
lıareketlerlni izah için bu mın. memuru Bay N4zım Zfthdii'niln 
takaom daima Mançurl'ye afd 1tılya'da zeytincilik tahsili için 
bulunmuş oldnğonu ve ernebi bütçe tahsl91t kabul etmişti. 
memleketleri inandırmak fçln Roma büyük elçlllğlmlz; bu 
de Moogol c6mhuriytıtl hükıl gencin bir yıl daha ltalya'da 

metile müzakereye hazır ol· kalarak zeytincilik tahsiline de· 
du 1 larını blldlrmfşlerdfr. vam etmek lçln mOracaat etmle 

Bo toprakların aeırlardaoberi oldoğonu vllAyete bildirmiştir. 
.MongoHetao'e ald bulunduğun· Keyfiyet vilAyet umumi mecll· 
dan emin bulunan hüktımetl · sinde de görQşOlecektlr. 

mlz hu müzııkerelere hoşlanma K Otahya 
eıoa muvafakat etmi~tlr. 

Moskova, 9 (A.A) - Gaze· için Yanlış· 
teler Mongol cüwhorlyett baş Jıkla Bırakılan 
ve dış bakanının bir beyana· 
tım neşrediyorlar. Mongel bnş· Saylav Namzetliği .. 
hakanı beyanatında, Kalklne· İıtanbul, 6 (Hususi) - C. 
sum mıntakası ile civarının H. Fırkasınca mdetakfl saylav 
Mongol topraklarına aid oldu· ıçln Kfttahya'da yanhelıkla 
ğonu lebnt eden birçok vesika· açık bırakıldığı anlaşılan nam· 
lar zikretmiştir. zeclllğe, fır koca Bay Şakir 

General e et Ahmed gösterllmlştlr. 

Grih 
MOstaki Saylavlık için 
Namzedliğini Koydu. Istanhul Şehir Tiyat· 

İstanbul, 6 (Bueusi) - Eski t"OSU Da Tatil Edildi. 
İstanbul maarif çevirmeni Bay İstanbul, 6 (Hoıuei) - Grlb 
Saf fet'le eıkl eaylavlardao Ge. haetalığındıın Şehir tiyatrosu 
neral Refet m(istektl saylavlık da bugiln tatil edilmiştir. 
için oamzedllklerlnl koydulor. 

General Refet'tn eeçlleceğin· 
den bahsolunuyor. 

Almanya, 
Bakalım Nasıl 

Cevab Verecek .. 
Londra, 6 (A.A) - Fransa· 

İngiltere mileterek teklif lerlne 
karşı Almanya'nın vereceği ce· 
vahın 15 ı:Ooden evvel ılAkadar. 
dnletlere tebliğ edllmiyeceğl 

zannediliyor. Bu zan İogUtere· 
nln Berlln sefiri tarafındın 

gönderilen rapor münderecatın· 

dan Heri gelmektedir. 

ŞU 8 AT, 
1935 7 1935 
Kasım Gün 
92 28 

Perşembe 
Arabi 1353 Rumi 1350 
3 Zilkade 2 ' el KAnun 25 

Ev kat Ezani Vasad 

Gtınee 1,34 7,06 
Öğle 6,55 12,28 

İkindi 9,42 15,54 

Akeam 12 17,30 
Yatsı 1,33 19,04 
İmAak 11,58 6,2o 
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8 9 Yıl Içi~de Yüz On Köylerde Bir Zavallı Zehirlenmiş:C· H. it· 
Milyon Lira Sarf edecek .. M h ·s····. •.1.. Ol k B l d Karantina Ocağı u tar eçı- o u ara u un u .-.-··---

c H F Kaırantloa ocağı 

Programın ilk Kısmında Yapılacak mi Hazırlığı lçln.Ka~8D
0

llna'dakl eski eloema 
iki Arkadaş Kömürden Zehirlendi, binası kiralanmışhr. Binada 

1 ı A d K etli Bir Hava Vilayet köy bürosundan köy 
ş er rasın a uvv muhtarı ve ıhtıyar kurumu Baygın Halde Kurtarıldılar birçok değiştkllkler y•pılmJŞ v~ 

V d salonların tefrişine başlaom ı ıtır. 

Fı·ıosu Teşkili De ar ır.. üyeleri seçiminin ne şekilde -- • -- C.H.F. Karantina ocağı lzmlrde 
yapılacağı hakkında köylere Dün sabah Çorakkapı'da yan· zaoı içinde ölü bulunmoatur. 

.. güzel htr ocak binası olacak. 
gönderilmek ilzere bir bildirim gın yerinde kömürden bir ze· • • • -~~~~~~--~~~~~~- h 

l _ Büyük merkezler ta · 
Yunanlstın'ın ulusal müda• 

k klm edilecek, bunların bava 
faa vasıtalarını kuvvetlendirme 

müdafaası için tam tertibat 

soysal l!Bhada çok faldeli iş\er 
hazırlanmışlar. Bildirimde yeni hlrlemne vak'ası olmaştor. Şehhllk'te ipllk fabdkasma 

görecektir. 
ihtiyar kurumlarına Bayanlar• · Samsoo'lu Mebmed ile arkadaşı ald evlerden 32 tıayılı odada 

için bir program hazırlamakta 
olduğa ve bunu yakında tatbik 
etıneğe başhyacağı malumdur. 

Yunan hükumetinin bütilnla1a· 
kadar dairelerle iş birliği ede· 
rek ana hatlarını hazırladığı 
le Bakanlar meclisinde uzun 

uzadıya tetkik ettiği bu prog· 
ram,, son günlerde bütün fır· 
kılar başkanlarından mürekkeb 
pir meclise vermiş ve halen 

orada tetkik edilmekte bulun· 

Oluştur. 

Ulusal müdafaa konseyi ile 

Olü~tereken hükumetin hazırla · 
dıgı bu program hakkında Pro · 

la gazetesinin verdiği malumata 

göre, Yunaolstan'rn ulusal mü
dafaaeı teıtlbatı 8·9 yıl içinde 

le birbirini taklb eden ftç mer· 

halede tamamen bitirilmiş ola· 

caktır. 

İlk senelerde 
neler yapılacak? 

Birinci merhalede varılacak 
gayeler tnnlardır: 

1 - Adedi tesbit edllmf ş 
tnlluarda fırkaların seferber 
edUmeel hakkındaki planı tatbik 
etm,k için lazım gelen malze· 
nıenln ikmali 

2 - Kara ve deniz kovvet· 
letlle münaelb htr ııurette bir 
boa f lloaunon teokili 

3 - Deniz kuvvetlerinin 
Skaramanyada inşa edilecek ve 
loşaası üç yıldan evvel bitecek 

olan iki torptto muhribi ile 

tak:vlyeel 
4 - Aııkeri oakllyat için 

lftzumu olan mfttemmlm demir· 

yollarının yapılmaıu 

ProgramlD bu ilk kısmının 

tatbiki için yapJlan tetkiklere 
gôre, kara ordoso için iki 

tnllyar, hava ordusu için bir 
ınllyar tklyüz milyon, deniz 

ordusu için beşyOz milyon 

drahmi tarfedilecektlr. 

İkinci merhalede neler 
Yapılacak? 

Üçüncü yıldan altıncı yJla 

Y•ni 194.0 y•lına kadar süre. 
Cek olan lldncl merhalede va· 

rılacak gayeler tunlardır: 
1 - Asker \erimlnto nüfu. 

81ln yftıde onu nlsbetlnde teB· 
biti, fırkaların adedinin fazla· 
lışmasını icab · ettirdiğinden 
hıtrb halinde fnkaların fazla· 
1'~hrılınası için lılzımgelen ted· 
blrtet1n alınması. 
k. 2 - Karı, deniz ve han 
tılletlerinden başka ozon se· 

ferler için Ryrı ve müstakil 

bır hna kuvveti teşkili. 
3 - Deniz kuvvetlerinde eski 

deııiıü!Ul ve denizaltı gemile· 
r' 1 111 o o zamana kadar tamamen 
tecdidi. 

4 - Kara ve deniz topları 
bJerınUerlnln, el bombalarının, 
torpillerin, hafif topların, ma· 
ktneıı tüfeklerin ve ealrenin 

Yonanletan'da yapılmaeını müm· 
kilo kılacak bir askeri sanayUo 
tesisi. Programın bo ikinci 
kıamının tatbiki için de 3 

oıilyara yakın drahmi eurlolo· 
nacaktır. 

Programın OçOncil kısmı: 
Programın Pon üç yıllık 

Oçilncü merhalesinde ise; 

alınacak, 
2 _ Memleketin sahtı mü· 

dafaasJ ikmal olunacak, 
:3 - Münakale vasıtalım dış 

vaziyetin inkişafı dolayısile vü· 
cuda gelen askeri lüzomlara 

tevf ik olunacaktır. 

Bugünkü Yunan ordusu: 
Ynoanbtınan bugünkü askeri 

kuvvetleri ihmal edtlmlyecek 

bir vazivette Is" de hükumet, 

depolardaki biitün seferberlik 
malzemesini lüzumu takdirinde 
tam. surette istimal edebilmek 

için ikmal etmeği doğru bol· 
maktadır. Bu bakımdan bilhassa 

mızrn da alınabtleceklerl, muh· Osman; her gece yaogın yerlo kömür çarpma tak'ası olmuş · 

tar ve üyelerin köy f çln değerli de, ötede o beri terkedllmf ş btr tur. Bu odada oturan Bol o lu 
içler başaracak kimseler araem· buhar kazanı içinde yatıyorlar · Ahmed oğlu Alim ve Menfs11h 

dan seçilmeleri, . eski muhtar· mış. Evelki gece hava çok so· Hasan içinde lyt yanmamış kö. 

lardan hesab ve orta malları ğok olduğundan Samsun'ln mür bulunan mangalı odalarına 
alımrken birer def terinin ha· Mehmed; bir mlkdar kömür almışlar ve hamm karbondan 

zırlanmaeı ve 11ltıoın imza edil· yakmış ve uykuya yatroışhr. zehirlenerek ikisi de baygın bir 
mesi blldirilmektedir. Mebmed; kömürden çıkan ba · hale gelmlşlerdlr. Zehirlenenler 

mızı karbonla z~ htrlenmiş, tedavi için memleket hastane· 

Ocağın güzel bir kütübbar.esl 
olacak, kuuıbbane için birçok 

mecmoa ve gazeteler, kltablar 
temin edilecek bir de l' üfe 

açılacaktır. 

Ocagıo; mükemmel 

s9hnesi "ardır. Burada 
verilecektir. 

Lir de 
ttmıılll,.r 

Yirmi güne kadar binanın 

Saylav Seçimi 
Cuma Günü 
Yapılacaktır .. 

teftişi bitmi~ olacak ve açılma 
Mehmed sabahleyin buhar ka · sine götürftlmfi~lerdlr. şt-nliği parlak bir şekilde ym· 

.... -

- Başı 1 inci sahifede -

Kend l{urultayında Dün 
konuşulan işler .. 

pılacaktır. 

mustakil saylavlığo namzetlik · 
seferberlik giyim lhtlyaçlarmm _ Başı 1 inci yüzde - muş çocukların bilyütülınesl 

terini koyanların evrakını tet· 

Mühendis 
Mektebi Talebesi 
Bugün Tepeköy'e 
Gideceklerdir. derhal tamamlanması ve bu reye konarak kabul edildi. Bun· için Karşıyaka'dakl çocuk yuvaın 

kik etmiştir. 1 
sahadaki 500 milyon drahmilik dan sonra, vazifelerini ihmal yanında bir şef kat yordu ıu;ıl· etanbol yilksek möhcndle 

Saylav seçimi önümüzdeki 
ekeikllklerln memleket dahi · eded iki belediye memuru hak· ma@ı isteniyordu. Bu teklif te mektt:bf talebesinden bir gru 

cuma günü (Yarm) saat onbeşte 
llode Yanan fabrikalarında bir kmda nizamnamenin 40 ıncı reye kondu ve evveli büdce bon sömeıtir tatilinden latifede 

Balkevfnde yapılacıkllr. ikinci 
yıldan az zamanda yaptmlması maddesinin tatbiki için beledi· encümenine havale edilmeıılne ederek eebrJmfze geldiklerini 

seçmenlere davetiyeler gönde· 
çok lüzumlu görülmektedir. ye bışkanlıgv ıodao yazdın ıalnft karar verildi. ve boradaki mimari uerl"rl 

rilmiştir. Halkevlnin içi ve 
fiyadtı kıtalarıoın tüfekleri okondu ve nizam eocftmeofne Şehrin muhtelif mahallcle· tetkik edecckl,.rlnl yazmJştak. 

dışt beyraklanmızla süslene· 
ağır ve haf ff makineli tüfek· gönderildi. rinde bulunan hayvan ahırları· Talebe; düo öğleden evvel 

cektlr. Rey saodığı da beledi· 
ler! tam olduğundan bu kıtalar Manifatura, tuhaf iye ve ka· mn .neşrettikleri koko, şehir şehrimiz nafıa beşmühendiııli· 

yeden Halkevine gönderilmiştir. 
için yalnız tayyare makineli vaf mağazalarında çalışan yurd· halkını bizar ettiğinden, bu ğloe giderr.k vUAyette yapılan 

f k h 1 VU4yet 1Fenel meclisi se,.lmi ı l ı · l i ti · d t tüfekleri ve re a at avan arı ı: " daşlar, sabah•D altısrndao gece ahırların kaldırılması bir tak· ~ er n pro]t: er zerın e te · 

k de cumartesi güoü yapılacaktır. k"kf ı d N f b ahnaca tır. nln ylrmiBlne kadar çalıştıkla· rhle teklif edilmiş ve bo tak· ı er yapmış ar ır. o ıa aş· 

1 h f 'f İkinci seçmenler cumartesi gü · -b .ı• ı b M h d N j En son B stem ağır ve a ı rını ileri sürmekte ve bundan rir sıhhiye encdmenlne havale wu enuı~ ay e we ur 
Lh 1 nü de Halkevlnde toplanarak k d 'I i ı b ı batoryalat!!l müce.:.ı ez 0 an dolayı belediye başkanlığına edildikten so:ora görüşülecek en 1 er ne za at 'erm ştır. 

L l 'h t viliyet genel mecltsi üyelerini T 1 b .. ,,I d ı Yr.nan topçu -.ıta armın 1 t · verdikleri 20 imzalı bir istida başka iş kalmadığından kurul· a e "; Oı:; e eıı sonra m mar 
yucı batuyalara traktörler tll· seçeceklerdir. ile şikayetlerini beyan ederek tayın, önilmOzdeki pazar günü bay Necmiddln refakatlerinde 

kılması ve hav3i fişek miktar· Bayrağa ff firmet Gerek tatil saatJedoio bfr yf)la kon· tıaat 16 da topl11nmaııı karar oldoğu halde Göztrpe'de Kız 
lauxun doldurulmasıdır. Ayni masını istemekte idiler. Bu laştırılmış ve celı~ye nihayet aan'at enstitüsünü, ean'at mek· 

d b l Karantina tramvay cadde· b 
zaman a t11yyare atarya arı müşterek istida da okunmuş verilmiştir. te ini, Alsaocakta Gazi ilk mek· 

1 l k sinde 515 numaralı evde oto· teşkili de Uizum u görü me · ve nizam encümenine havale lehini ve mimari eserler md· 
tedlr. Sıbhlve levazımının ta• ran Marko oğlu Avram, evinde edilmiştir. Bir Kadın zeslnl ziyaret etmişler, tetkik· 

mamlanmaeı ve bir haf lf tank dolmuş olan çamıtır soya ço. Azadan Lütfd ve Hasan im- Dlin Ansızın öldfl lerde bnlonmuşlırdar. 
kuvvetinin tdkilile ordo, tam kurunu temizletmek için Receb zaeile verilen bir takrirde şu. BngOn bir motokarla T~pe · 
muharebe kıymetini almış hu· oglu işçi Bay Mehmed~e açtır· raya boraya bırakılan yeni doğ· Basmahane lııtaeyonunda bir köy'e gidecek ve CellAd gölii· 
lonacaktar. mış, yoldan geçen nakil vası · ------------- ölüm Hk'ası olmuştur. Kasa· nün kurutma işi hakk1Dda tel· 

1 · S 1 hada çocuk dl1şilrmQ11 olan Hava Kuvvet erı talarının bir kazaya uğrama· porcu arJIDIZID ktklerde bulunduktan aonra 
k bf l"iebi karısı bayan Fatma bun· 

Bava kuvvetlerine gelince; masa için çu ur kenarına r Selçuk'a gidecek ve Selçuk,taki 
T k b 1 l k Dagw Gezı·nıı·sı· dan OD giln evel İzmlr'e gel· 

ordonnn ılmdlkt mübrem ihtl· ür ayrağanı şaret o ma • mlş ve memleket hastanesinde ıarlbi eserleri, Efea harabelerini 

yacı ayni zamanda talime ya üzere koyduğu görülmüştür. Bo Yarın Yam anlara muayene ve tedavi görmüşUir. ziyaret edecek, Akşam fizerl 
rayacak olan yüz tayyaredir. suretle bayrsğımıza hürmetsizlik: DQn memleketine dönmek için İzmfr'e dönmüo bulunacaklardır. 
Ro tayyareler 4.5 kara ve de· gosteren Avram hakkında za· Çıkacaklar.. trene binmek Qzere Basmahane Yarın da otomobillerle Mene· 
nlz muharebe f llosunda iki bıtaca tahkikata başlanmıştır. Altay sporcuları ile Uglerden istasyonuna gltmls, orada tren men'e gidecek, KuhilAy mrınkft · 
taklb ve iki bombardıman fi . ------------- çekilmiş olen diğer fiç k:ulübftn beklerken istasyon saloonnda taşını ziyaret edecelı.ler v" Ber· 

seferberUk pllinının tatbiki için 
Iosona taksim olooacakt1r. Sf. eporcolarından mQrekkeb büyük ani olarak üzerine fenalık gel· gama'ya da ge"erek Btrırama· J4zJmgelen noksanların ikmali· ... ı:-
vll tayyarecilik için lhımgeleo bir kafile, hava mfleaid oldo· miş ve ölmüştür. Kadının ce· daki eakl ea~rlerl. mfmad eser· 

dir. Bo, raporumu~da sarlh en· Ld d y ) d' l k h tayyare meydanlarının inşası ğu ta-. ir e, yarın aman ar ee ı mem e et sstaneelne kal. lert görecekfordlr. 
r~tte bUdlrUmiştlr. Eğer bu hu· d h ll ı k L d d ı ô için de 175 milyon drahmilik. ağı ve ava s ne ÇJ ara~ ağ m mıştn. tümün sebebi 80 . J d 

bir ıst1kraz akdi düşünülmek· ımsta bizden razıa ızahat bekle· gezıuttsi ve dağ sporu yapa· ıaşılmak ilzere otopsı yapıla- apon lar Namze 
tedir. niUrse bu izahatı vermeğe ha· caklardır. caktır, C • I 

Deniz filosu ise bidayette zırız. » Geneler bu meyanda moh· Mimari Eserler - österıyor ar .. 
iki açJk deniz muhriblle ve Maliye bakanı M. Pezmazogla teJlf eğlenceler için hazırhk Geçen ysl Maarif Bakanhaı. Tokyo, 5 (A.A) _ ~ ısubat 
bilahare ayrıca iki ıımhrib, 1 ise şunları söylemiştir: yapmışlardır. Kendilerine bazı Dm emrlle şehrimizde tesis ed~l · tarihinde nrilmlş olan haber 
zırhlı kruvazör ve muhtelif « - Ulusal müdafaa progra. idareciler de refakat edecektir. mlş olan ( Mimari eııerler mii· hilafını:: olarak ~imdi bil.liıil· 
torpil muşlartle takviye olu· manm tatbiki için yeni vergtler İzoılr'den Karşıyaka'ya geç· zeei ) ne muhtelif yerlerdeki dlğine ~öre Dışarı l~lerl Ba· 
nacaktır. konacağı bokkınd11kl şayialar mek için, aporcnlar, ııabahleyln harabelerden birçok mimari kanhğı J ,abaye uluslararası ads· 

Bütün bu programın tama· asılsızdır. Ne yeni bir vergi saat 6155 de Konak'tan. 7,3 da eserler getirilmiş ve hazırlanan ld divanında müteveffa llay 

mile tatbiki 8·9mllyar drah· konacak, ne de herhangi bir Paeaport'tan, 7,10 da Alsancak kaideler üzerine konmuştur. Adatchlye halef olnra!t J:ıpn .•• 
mlye ı:nal olacaktır. suretle olarsa olsun nloea yük iskelesinden hareket edecek Bnyıl da yeniden birçok mimari yanın eski Pariıı aef frl Bay 

ık .:ı B k n olacak bir ıedblr alınacaktır. » olan vapurda blrleşeceklerdlr. eserler getirilecek ve müze "Ok Cunlchi Nogaskayt tavsiye el· 

Harbiye ve tasan a a • ••---------------------... ... ır , zenginleşecektir. mektedir. 

larmm Beyanatı yeni Tefrikamız =====~~===== 
Fırka başkanları konferansı· lzmı·r'de Mu·· stakı·ı 

nın bir celeeıdnden çıkarken , , -------------

Harbiye başkanı General Kon· oıu·· m K ı 
dille bu ulusal müdafaa programı an u o arı.. Saylav 
hakkında şu beyanatta bulan· ------------------

Yeni romanımızı çok sevecek ve çok beğenecek-

Namzetleri .. 
muştur: 

"' _ Fırka başkanlarına mem· 

leketln ulusal müdafaası hak· 
kında verilen malumat bir f iklr 

edinmek için tamamen adildir. 
Bu iş, muhalefet gazetelerinin 

gayet garlb bir surette eöyled!k· 

)eri gihl fazla sllıihlaomıt _degll, 

fakat yalnız lüzumu takdırlnde 

siniz. (Ôlflm Kanunları), ba~tan başa heyecandır. 
Pek yakında (ANADOLU) sıltunlarında okuyacak
sınız. 

Yeni tefrikamız tarihidir ve değerli bir muhar-
ririn en yeni eseridir. 

( öliim Kan unları) nı Bekleyiniz .. 

Saylav seçimi teftiş heyeti başkanbğmdan: 
Eski t~mlr müstakil saylavı l\11Hls'h Halil Menteşe, eski Mos · 

kova sef İJ'I Gahb Kemali Söylemez oğlu, Tlte'den Dr. Moeıafa 
Ali, Tire'den Çiftçi Mustafa İbrahim, Çiftçi Galib Saffeti Babalı 
oğlu, Şark feylesofu Hidayet Keşfi, "İzmir tarihi,, müelllf i Raif 

Nezihi İzmir müııtakil eaylavhğıoa namzedliklerlnl koymuelardır. 
Herkese bildirilir. 

Teftiş heyeti ve Belediye Başkanı 

Doktor Behçet llı 



Gnnlnk Notlarımdan Dış Piyasalarda 

yolculuk ... Gördük- Mahsullerimiz ... • 
ır 

)erim ve Duyduklarım ... 
-2-

Bandırm :1'ya r 
gü düz geletAle· 
yiş mize çok Ü· 

züldüm.. Daha 
rıhtım kapı sın 
dan dışan çıkar· 

ken çok remiz bir şehir oldu· 
~unu, muntazam knldırımlan, 

temiz helô. ile gösteriyor. Te 

yazık ki gece geldik, Kordon · 

dan başka hf çbir yerini göre· 
meden eyrılmak zarureti var. 

V ııpuromuzon bütün yolcuları 

tren saatini beklemek üzere 

kahvelere indiler .. İnsan ne ka· 
dar tez canlı olursa 111atler de 
o kadar uzun geçiyor. Bir ke· 
nara çekilfb nargilesini tokor· 
da tan 4<> lik kıranta bay, he· 
men iki ~oakikada ~bir saatine 
bakıyor. Kızdığı, yQzünün çiz· 
gllerlnden belll .. Nargileyi içine 
çektiğini zaoned.Jyor ve o kadar 

kuvvetle üf leyor kl tömbeki 
üzerindeki ateşler hep yere ya· 
yılıyor, bu sefer aaha fazla 
içerliyor: 

Ka1hveci!.. Kahveci!.. Çabuk 
ateş! .. 

Tam dördüncü yanlış çeki, .. 
Gene saııte hakıyor. Halbuki 
vapurdan lnelf daha 45 dakika 

oldu. Diğer bir köşede · Can 
sıkıntılarını pağıtmak için ol· 

doğu belli · tnla takırdatan· 
lar, iakambfl kıtğıdlarını masa 

üzerine vuranlar .. Göz gezdlrl· 
yornm; kahvelere hücum eden· 
ler ve elnlrll ılnlrll saatlerin 

gecmeelnl bekliyenler içinde, 
vapur yolcalarının çoğunu teş· 

kil eden talebelerden tek bir 
tane yok .. Bunlar nereye gitti? 
Nerede vakit geçiriyorlar? 

Büziildilğüm köşecikten içim· 
de doğan bir sevki tabltle kalk· 
tım, dışarı çıktım. Kulaklarım· 

da tekrar: 
Topçular; Türk. erleri, gönülden 

urkada~lar; 

Hatıramız tarihin başlanglcıodan 
baolar! .. 

Sesleri yükseldi. Bu da gene 

ihtiyat zabit namzedlerlnln 
sesleri idi. 

görünüyorlar.. .Bugün onların 

çalışmaz bir halde havada aaılı 

kalmaları insanda acı bir sııı 

uyandırıyor .. Soma ile Kırkağaç 

arasındaki arazinin panoraması 
çok güzel. .. 8Hbaes11 Kırkağaç'• 

kadar karın örttfiğü geniş d6z · 

lGkler .. 

Kırklğaç'tan biraz ilerledik· 

ten sonra ova ağaçlanıyor, bağ· 

lar, kesif zf'ytlnlikler görünü· 
yor. Manfsanın en güzel kıza· 

lınndan biri olan Akhlsar'da 
kır dindi.. Buodao sonra hep 

yağmur ... Maniea'ya akşam ka· 
ranbğında gelebildik.. Burada 

hiç eğlenmeden aylardır aynlı· 
ğını çektiğimiz güzel lzmlr'e 

gidiyoruz. 

Trenimiz bir kuş gibi uçu· 

yor ... 

Karşıyaka'dayız!.. 

lzmir'in gecesi Kar~ıyaka'dan 

ne kaı1ar canlı görünüyor. Kom· 

partimanımızda bulunan genç 
mekteblller İzmir göriluür görüo· 

mez, dudaklarını dudaklarını 

hiç kapamadılar. Yanımda otu· 

ran yiiksr.k muallim mekteblt 
genç hfr Bayan İzmir'n bava· 

sını yutacakmış gibi pençere· 
den ba,ıoı uzattı. Kollarını 

açtı... Yarı yarıya lşlteblldlğtm 

tatlı bir İzmir şiirini okumıya 

başladı •. 

Herkes coşkun! .. 

G#lzel İzmir!. 

Görftyorsun ki, çocukların 

senin için ne kadar samimi! •. 

- ' Korkma!.. Uztıntil doyma ... 
Bonon arlasındıkl 17 milyon· 

lok Tark ulusu da ayni doygu· 
JarJa seni anıyorlar •. Saçakların 

artık bir baykuş yuvası olmı· 

yacaktır, olamaz ... 

M. Emin 

-··· Tilrkofie (Telgraf) 4 ·2· 935 
tarihinde kapanış f latlerl pa· 

muk Uverpol borsaaında libre 
başına Amerikan pamukları 

.Mart teslimi 6.78 Mayıs 6.72 
Temmuz 6.68 İlkreşrln 6.58 

Mısı pamuklan Sakalaridts 
cimi .Mart 8.47 Mayıs 8.4-2 

Temmuz 8 .39 1&kteşrin S.35 
Upper cinsl Mart 7.48 Mayı& 

7 .4 7 Temmuz 7 .3:l İlkteşrin 
7.2fl penldir. İtıkenderiye bor· 

sasında 99.05 libre başına f g f 
Sakalarldic cinsi Mart teslimi 

15.42 Mayıs 15.51 Temmuz 
15.62 Evh1l 15.71 f g f ash. 

mont cinsi Şubat 13.17 Nisan 

13.27 Temmuz 13.29 Eylul 

13.23 tollarfetlr. Nevyork bor· 
He1Dda libre başına Sonkaoun 

teslimi 12.25 Mart 12.:31 Ma· 
yıe 12.:H Temmuz 12.22 lık· 

teşrin 12.29 senttir. Buğday 

f iatlerl Liverpol boraasıoda 100 

lire başına Mart teslimi 4. 9 
Mayıs 5 1 Temmuz 5.2 1·2 

şlllndir. Czüm Bamborg bor· 
easuıda izmlr 7 numara 20.50 

8 numara 21.50 9 numara 

22.50 10 numora 24.50 11 nn. 

mara 27.50 f lorindir. Fındık 

Marallya borsasında iç fındık 

Şark 640 Gtreeon 645 Napoli 
620 Roma 670 Taragona 600 

kabuklu fındık Napoli krible 
285 kar1şık 270 Sicilya krlble 

290 
250 

karıeık. 255 taragon krlble 
Fransız frangıdır. 

Türkofis: 

1 llUlllllİll Vukuat 111111111111 1 
Hırsızlıklar 

1 - Ctımhariyet meydanın· 

dakl parkta demir çubukları 

çalan ve harda demirci Nfya· 

zl'ye aatan Yusuf oğlu Sabri 

ve Ali oğlu İsmail zabıtaca to· 
tulmoştur. 

2 - Keçeciler çarşısmda 

Mustafa oğlu Bay All'nln ce-

binden yankesicilik sorelile 90 
kuruş parasını çalan geçmişi 

bozuklardan Seyf lddln oğlu 

Seyfi ve Malik oğlu Yusuf tu· 

tolmuş ve haklarında tahkikata 
Tarihin başlangıcında başlı · 

yan Türk topçularının hatıra· 

SJm, Bandırma, yeniden doyu· 
yor. Türk ordusunun ve Tiirk 

f '\ başlanmışt1r. 

damar· ulusunun en kuvvetli 
ları olan ihtiyat 
varolacakeınız!.. . 

zabitleri siz, 

• • • 
Bf zl sabahleyin sıuıt 6 da 

götüreceğtnl öğrendiğimiz tren 
-her nP-dense- iki saat gibi ol· 
dukço uzun bir zaman gecikti, 
ancak 8 de Bandırma'dan ayrı· 
lablldik. 

Toneldeo çıkar çıkmaz kar 
da başladı. Kompartıman pen· 
cerelerlnin boğula camlarını 

silenler dışarda birden kalınla · 

şan karı görmek istiyorlar .. . 
Trenimiz durmadan ilerliyor .. . 

HJçblr ulus tarihinin yazı. 

madığı Türk merdliklerlle dolu 
ovalardan geçiyoruz. Manyas 

gölü, uzaklarda görünüyor .. 
Türk gficünüo yüceldiği ova· 
lar. Şimdi de o olusun kalbi 

gibi temiz, lekesiz kar tane· 
lerlle beyaz bir tüle büründü. 

Susurluk!. .. 
Dıha sonra kendine has gl· 

yl mi ile başb dernek gösteren 
Balıkesir!.. Trenimiz Balıkesir· 

de pekıiz kaldı.. Somadayız!.. 

Bir zamanlar bu hana için 
bir cao damarı demek olan 

havai hatlar bilmem çok zanlh 

1 

Zengin Bir 
Müsamere. 

• •••• 
Cümhurlyet Halk Fnkaeı 

Buca nahiyesinde yeni te,kll 
edilen mu~lki kolu menfaatine 
bir mfisamere verilmesi rica· 
sını lütfen kabul eden kibar 
ecnebi ailelerinden müteşekkil 
amatör bir balet heyeti tara· 

fından Camhurlyet Halk fır· 

kası vllAyet idare heyeti baş· 
kanı ve Yozgad saylavı bay 
Avni Doğan'ın himayesi altın· 

da 20·2 ~35 çartamba akşamı 
saat 21 de Elhamra sinema· 
eında zengin bir mozlk heye· 
tinin ıefakatlle bir masamere 
verilecek ve provaları muvaf. 
fakıyetle devam etmekte olan 

"Brovvn,,ln "Kkla Dnkkanln
dakl ruyıaeı,, piyesi temsil edi. 

lecektlr. 
Biletler Elhamra sinemasın· 

da, bük-O.met önünde Sevim 
paetaneslnde, Burnava'dı bay 
Osman'ın eczanesinde ve bf. 
rlnci kordonda Şove k:Dtüpha· 
nesinde satılığa çıkarılmıştır. 

Fiatler çok ehvendir. Koltuk 
numaraları biletler 

yazılıdır. 

'ftzerlnde 

3 - Kestelli caddesinde bak· 
kal Bay Mustafa'oın dükkAoın· 

dan bir kutu jilet bıçağı çalan 
geçmi,tbozuklardan Salih oğlu 

Receb adlfyey" verilmlıtir . 

4 - Tftrkler çarşısında bay 
Mltat'ın yankesicilik eoretlle 
saatini çalan geçmişi bozoklar· 
dan Topuz Ahmed ve Köse 
M ehmed zabıtaca yakalanmıştır. 

Sarhoşluk 
Keçeciler çarşısında Taflan 

gazinosunda sarh<>o olan şoför 

AH oğlu Kemal Ue Ömer oğla 
Receb bağırıb çağırmak eoretlle 
rezalet çıkardıklarından zabıtaca 
yakalan mıı.ılardır. 

Gönftl Rızasile Kaçmış 
Aleancak'ta Hacı Paaa soka

ğıopa oturan Etem karıs1 ba
yan Zeliha karakola başvurarak 

17 ya,ında iivey kızı Fatmamn 
Hüseyin oğlu işçi RHım tara· 
fından kaçırıldığını olklyet et· 
mlştlr. Yapılan tahkikatta kı· 

zın kendi rızaeile kaçtığı an· 
la,ılmıştır. 

Kaçak Sigara Kağıdı 
Uşak 5 ( A. A ) - Evinde 

800 yaprak sigara kAğıdı bulu. 

nın Gedizli Kel Ahmed yaka

lanarak adliyeye verllmlotir. 

Cümhuriyet idaresinin 
Eserlerinden Biri .. 

Yazan: Eczacı K. K. Akta' 

Aydın M. Hastanesi, Bugün Kuvvetli Ayasofya 
ve Çok Faydalı Bir Müessesedir. Müzesi .. 

J 

Ilaı;ıtaoe ko~uşlarıodan Biri .. 

Aydın, (Rususi) - Cumur 
hık çağının vilıiyetlmize ver· 
dfğl çok değerli armağanlarm 

dan biri de Memleket hastane· 
mfadir. Önceleri yapılmıya baş 
landığını yazdığım kalörifcr te· 
sieatl 20 gün önce bitirildi ve 
çalışmıya başladı. Hastanenin 

bir eksiği de kaıantlna daire· 
sinin ayrı binada olmnmaeı idi. 
Karantina ve 
ayırma ui pa 

vlyonunon )' B• 

pııııun da baş· 

laumışnr. Bu 
yapı h i t l n ce 

a m e l i y atbaoe 

ve harici iki 

koğuş üst ka· 
ta alınacak , 
koğuşlardan hl· Baf Tabib Blly 

r le i ameliyat Necib 

olmuşlara ayrılacaktır. Bu sn· 
retle esas binada dahtli ve dl· 

ğer şubeler için bir iki koğuş 

daha kazanılacaktır. 
Hastanemize 934 yılında 

(2509) h111ta girmiştir. (7 89) 
hastaya ameliyat, (4. 768) hH· 
taya da rontken ve IAboratovac 
muayenesi yapılmıştır, Bir yıl 
içinde hastaneye başvaran ve 
pollkUloik muayenesi yapıla· 

rak lyl edilen yorddaı.ı sayısı 

(6100) ft geçmiştir. 

Hastanemiz, yalnız vilayeti. 

miz çevresindeki yurddaşlara 

değil, bitişik ve komşu vilAyet· 
terden de gelen birçok yurd· 
daşlara sağlık ve hayat vermek· 
tedir. Nitekim, dün hen hae· 
taneyi gezerken Moğla Halke· 
vlaln Ayd1D Halkevi delAletile 
yolladığı bir göz hastası mua· 
yene ediliyordu. Hastanemizin 
rontken maki naları son si et em 
ve hiç eksiksizdir. 

Rotnken makineleri, hHtane 
mizde hem tethl s ve hem de 
sathi ve derin tedavi makine· 
lerldir. 

Rontken mütahassısı ve ha9· 
tanemlzln bugQnktl yerine olaş· 

maeında büyOk hizmet ve ya· 
rarhğı görülen baş hekim bay 
Necib altı yıl önce Aydın'a 

geldiğinde o zaman alınması ka· 
rarlaştırılan makineyi aldırtmı· 

mış, bogOn ahı yıllık çalışma· 

sına rağmen yepyeni duran 
makinenin alınmasını temin 

ederek vllıiyet bütçesini diğer 

vllAyetlerde olduğu gibi blr·iki 
yıl sonra iki ncl bir makine 
almak mecburiyetinden kurtar· 
mıştır· 

Derin tedavi maki nesi 2;10000 
volt kuvvetinde grpterapl dlyok 
makinesidir. Eşi yordda pekaz 
olen bn makine ile hem sathi 
ve hem de derin tedaviler ya. 

pılmaktadır. Oğlumun iyileşme· 

ılnl ben de bu makineye ve 

bay Necib'e borçluyum. Buma. 
kine lle omuzunda kafa bil· 
yüklüğünde bir sar.kon olan 
Atcah bir kadın iki siyan" te· 
davlden eonr11 bu makinede 
kurtarald,, Dört çocuğunu ye· 
tim bırakarak hayattan göç 

mek üzere olan bu bl\yan 
bugün eapa eaglam beşinci 

yavrusunu emdiriyor. Bu ma· 
kine ile iyi edilen kromlk şek· 
Hede ekzemalı deri kanserU, 
adaniklt. kemik veremli, rol· 

yomlu, birçok haetalar, hatta 
birçok da keller bugün bu 
maklnayı alanlara ve aldnan· 
lara dua ediyorlar. 

Başmda mütabaesıs bakteri· 
yoloğ doktor Nuri'ntn bulun· 
duğn hastane 14boratuvarı bu. 
gün ileri memlek~tlerdeki eşleri 
kadar muntazam ve ihtiyaca 
cevab vermektedir. 

Anaaından doğduktan sonra 
17 yıl dftoyayı görmlyen Boz· 
doğanlı bir kız birkaç yıl önce 
hastanemizde mQtahassıs doktor 

Şevket'ln ~uıe dflnyayt gördil. 
Gene gözünün dış zaviyesine 
beş santim uzunluğunda be, 
çöp kaçan bir çocuk hastane. 
mlzde kör olmaktan kurtarıldı. 

Başınde operatör Bay Mitat'ın 
bulunduğu harici servisinde en 
zor ve tehlikeli sayılan ameli· 

yatlar muvaffakıyetle ba~arıl· 
maktadır. 

Yeni gelen dahlllye mütehas· 
sısı Dr. Muhsin kıea bir za· 
manda gerek hastanede ve ge· 
rekse Aydın'da işinin ve san'a· 
tının ehli olduğunu gösterdi. 

Mötehaesıs Dr. Süleyman'ın 
idare etti ğl nisaiye servisimizde 
en zor doğumlar kolaylaştml· 
makta ve mühim müdahaleler 
muvaffakıyetle yapılmaktadır. 

Bu arada doktorlarımıza iyi 
bir yardımcı olan ve hastaneye 
girenlerin hepsi Qzerlnde çok 
iyi bir tesir bırakan baş hemşire 
Bayan Behlce'nln adını anmayı 
da bir vazife sayarım. 

U. H. Becerik 

lzmir Postası 
Abone ve Han 
Borçlarını Veriyor. 

Vekiller Heyeti yüksek kara· 
rlle muvakkaten tatil edilmlı 

olan lzmfr Postaemm yeniden 
intişarına mQsaade boyorola· 
cağını yflksek cömhurlyet lda· 
resinin büyük adaletinden bek· 
}emekteyim. 

3500 liralık matlubatımızın 

tahsllt lmkAnını bolamamıf ol· 
mımıza rağmen gazete abone 
ve ilin bedellerinden matlubu 
kalan zatlardan lkiblo lirayı 

geçen mathlbatını ticaret mat· 
baasında yaptıracakları evrakı 

matbua bedellerfle itfa ve te· 
diyeye hazır olduğamo ilin 
ederim. 

İzmir Postası sahibi 
Raşid Yılmaz 

Ayaeofya camflnln müzt! ol· 
duğuou ilk defa okaduğaıJJ 

vakit: 
- Orası ötedenberl esaseıı 

cami olmaktan ziyade kendiel 
büyük hlnaslle müze idi. 

Dedim latanbul'a gelen bet 

yabancı gezginler (Seyyahlar) 
bir defa Ayaeofya 'yı geziyorlar· 
dı. Ayasofya, Roma şark imp•· 
ratorluğuoon tarihini l~arel 

eden bir müze idi. Orayı ge 
zenler tarihi tedkik edenkt 
(Naeıl namaz kılınıyor?) cJlytı 

bakmıyorlardı. 

Ayaeofyanın cemi ulu~unuo 

da tarihi pek yeni değildir· 

Ayaeofyı denince Ayaeofvanıll 

içinde aydorolmuş bir hıref"yl 
hallrlamak elimden gelmedi, 
Eskiden her eene ramazanda 
kadir günd ve kadir gecetl 
Ayasofya hmcahmç dolar, ter•· 
vlden sonra sabaha kadar det· 
vlşler zikreder, mevlevller dö· 
ner, hatimler indirilir, muk•· 
heleler ohunur, BızıraleyQe1e· 

JAm da o gece insanlar arasında 
kıyafetini değiştirerek dola,ıt· 

mış, o devJrde bana; ıkh ba· 
ı,ında geçinen pek çok adaUJ' 
lar da inanırdı. Hızıraleyüase· 

li'Wl camide herkeae tanıdığı 

bir lnean kıyafetinde görünilt 

ve onunla garüşiirmüş. Şu kalp 
ve manaeız inanışa bakın ki 

Hızıraleyüsselim'ın baş parma· 

ğında kemik yokmuş. Önce 
Ayasofyoda kim kimle f)e 

karşılaı,ıraa elini tutarak bat 

parmağını yoklardı. Fakat ke· 

mlkll parmaktan ba,ka parmı~ 
gören hiç olmamıştır. 

Horafat devri zamanındıo 

kalma böyle manaa~z inanışları 

görflyordaJ medeniyet dflnyaeı· 

nın telefonu, radyosu, rootkeolı 

tayyaresi, sesli filmi, televl•· 
yonu karşısında memleketimi' ' 

-:fen pılısını, pırtısını toplayıp 

giden köhne, paslı horafat kiOI 

bilir hangi diyarlara ~aç el· 
mlştir. 

Nereye gittilerse 
yolları açık olsun ... 

olsun .. 

gitsinler• 
Uğurlıt 

Mukavele üze
rinde Tahrifat 
Bir Şahid Ne Diyor? 

Bir kömür deposu lsticıt 

mukavelest üzerinde, deponoo 

sahibi Bayan Makbule öldüğil 

halde sah:ekArlık yaparok k•· 
dıo1D imzasını cam 'ilzerlnde 
taklid etmek suretlle mukavele 

müddetini 9 ay uzatmakl• 
suçlu Bay Hayred ln'ln dorot· 

masına dftn Ağırcezada devıOS 
edilmiştir. Şahid Bay Cemli; 

bir gün moakkıb Bay Muzaf· 
fer'fn yazıhanesine gittiği sır•· 

da orada euçlu Hayreddlo'I 
cam üzerinde mukavele üzertol 

imza etmekle meşgul ır;ördtığün4 
eöylemlştlr. 

Müddeiumumi muavini B•Y 
Fahri; depo sahibi Bayın Mı"' 

bule'nln hangi tarihte öldoğ0' 
nün tesbltlnl istemiş ve mılı· 

kemece bu dilek onanmıştır· 

Dava kAğıdları üzerinde bal' 
tedklkler yapılması da mo'ff' 
fık: görQlmQı,, doru,manın de· 

vamı 11 ıubata bırakılmııtıt· 
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Asansör memurları, öolerln· yapmaktan çeklolyordom. s... er ın e apı aca us Bolu'da Kar 50 s7ntimi Buldu. Üfo-
rleki eşya yığıoından en eon dığın içinde, ellerimi ileri 
kalan bir sandığı, dltter sandık· doğru uzatarak: yOzukoyun yat· lararası Müsabakalar.. mobil Postaları lşliyemiyor. 
ların üzerine koymuş ve gelen mıştım. fı'akat ozon zaman bu _ 1 

______ _ 

trene doğru yOrümeğe başla · vaziyette .kalamudım. Kollarıma , Muğla, 5 (A.A) - Havalar 9, Kars'ra 8, Malatya'da 5t Jz . 

bl h k t k l,..ı·n A •k Al( ti • F d d J çok sertle•minl O·" d . . nıışlarda. Bu Slrt'lda asaneörün r parça are e verme .. merı a e erı ormun a ır ar. " 'il' r. un g~ce e mır ve Manıe1'da 2 derecedir. 
Yeraltına inecek olan platformu evveJa eağ elfmf yavaş yavaş kar yığmıştır. Kar az yağmakla En vüksek suhonette 12 derece 
biran için boş kalmıştı. sandık kenarında hareket ettir· Japon Denizcileri Rekor Kırdilar. b:raber kent kar altındadır. olar;k Dürıvl'da kaydedilmiştir. 

Bu noktaya bilhoa5a nazarı meye başladım. O dr.rece lbtl· --------------- ldkBekl~rde şiddetli kar fırtı Bo~ün Adkısra'da euhunet 
dikkati celb etmek isterlm. yat• riayet ediycırdom ki kolu· Berlin'dc icrası mukarrer olan beynt-lmflel muhtelif epor mü· naeı var ır. eıfmn altında üç dertCf'Ve la 

mun sandığa değm~slnden mü· sabakalanna iştirak edecek olan Amerika atletleri olmdiden bü · Bolo, 5 (A.A) - Yirmi dört dar yükePlebilmlştir. J 

Çunki o sırada benim de hiç 
ehemmiyet vermediğim bu 
noktamo bUabare .ne derece 

lllüblm olduğunu anladım. Şim · 
dl düşünüyorum; mOtemadlyeo 
eşya fndlrlb çıkaran bo plat 
formun bir dakika boş kaldığı 
olmuyordu. Jşte bu sırada nr. 
oldu, bunu pek iyi batırlamı· 
Yorum. Çnnkü husule geJen 
"•k'a, galiba en kOçfik zaruan 
lOefbumunon da geçmesine 
"•kit bırakmamış olacaktı ki, 
bugün zihnimde kalan hatıra 
Pek zayıftır. Birdenbire bizim 
bulunduğumuz noktada bir 
fırtına belirir gibi oldu. Ya· 
nundakl polislerin iklııi de 
biranda yere yuvarlanmışlardı. 
Biraz sonra karanlıklar içinde 

)'erin altJna doğru indiğimi 

hiıeettlm. Ayni zamanda kuv· 
\'etli iki koJ, vücuduma 111rıldı. 

Beni bir eandığın içine koydu. 
Sağ elimle yaptığım hareket 
&andığın sert cidarından başka 
birteue tesadiif etmedi. O sıra · 
da bir kapak kapanır gibi 
old • tı, Ani olarak havasızlığa 
d-uçar oldum. 

Bir sandık içine hapsedildi· 
ğlm muhakkaktı. Fakat niçin? 
Bunun aebeblni anlamıyordum. 
Tıun o et.nada yavaı bir ees, ıu 
8ôzled mmldandı: 

- Ne kımıldayınız, ne de 
hlrşey söyleyiniz. Aksi takdirde 

gene zabıtanın eline dOşer· 

&iniz .. 

Bu hadiseden duyduğum hay· 
r~t henftz geçmemişti ki aklıma 
nılralıy Raif Broks'un adı 

geldi. Şimdi kurtoldu~umu an· 
1ıyordum. Çiınkll miralayın 
hatırası derhal bana emniyet 

Vermeğe k4f 1 geliyordu. Bllhas· 
la yıldırım sür'atile imdadıma 
kotuıuş olmH>, bo adam için 
dflnyada hiçbir şeyin imkAnsız 
0lllladığını gösteriyordu. Yanım· 
daki muhafızlarımı eillb·süpüren 
fırtınanın da Attar'dan başka 
blrşey olmadığı arıık tahakkuk 
ediyordu. 

Biç şQpbeslzt karllerimrlen 
Pekazı hayatlarında benim o 

@tln bulunduğum vaziyette k&l· 
~ır, Adi biY" posta paketi gibi 

lr •andık içinde seyahat et· 
llllolerd' ır. 

l.apıdan gelen sesin tavaf ye 
ett1~ı . .,,_ gibi en ufak bir hareket 
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ANADOLU 
-----------..___Gfuılük Siyasal Gazete 

Sahip ve Başyazganı 
lJ Baydar Rüşdü ÖKTEM 
nıunıi neariyat ve ynzı işleri 

tnud" -İd lllii: Kemal Tallit KARACA 
arebanesi: • 

C fllrnir f~nci Beyler sokağı 'f al.le F ırka~ı binası içinde 
Tel 1,graf: tzmir .. ANADOLU 

e on: 2776 .. Posta kutu u 405 

ABONE ŞERAfTl: 
Yıllığı l20o, Altı aylığı 700, Üç 
y aylığı 500 kuruştur. 
•hancı memleketler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır. 
, lleryerde 5 Kuru§tur. 
Gıüın :::::::::: geçmia nüshalar 25 kuruştur. 

ANADOLU MATBAASINDA -- BASIUIIŞTrn 

tevellit befff gürültüyü bUe yük bir faal!yetle çalışmaktadırlar. En son kapalı eabadA yapılan eeauenberl durmadan kar ya« 
k ı- Yeni Ne · t 

duymuyordum. Bu sırada şah3· resmi müsabakalarda kış mevsimi hulul etti ğl halde Amerikanın ma t 3dır. Karın kalınlığı 50 şrıya : 
det parmağım intizar hilafına Aslarıoın tam formüode olarak koştukları anl3oılmaktadır. Alınan santimi hul<iu Oıomobfl pos. 
küçük bir deliğe tesıdü{ etti. netlc~ler ~unlardır: taları hayvanla lşlemf'ğe ba~ladı. 

ldaı·e 
Bunu ikinci, üçüncü ve ilah Ankara, 5 (A.A)- 5 2·935de 

k i 1 k 100 metre sür'at Bıkık 10t5 ::aniye 
İçişleri Bakaolığı tarafından 

çıkarılan aylık İdar~ mecmua· 
sının 82 loci aayıııı çıkmıttır. 

Bu aayıda Ba~bakan İımet in ön O 
tarafından artırım ve ynli mal· 

delikler ta fb etl. şte anca Türldye'de hına vaziyeti: 
o zaman, eaodıkta havasız nasıl iOO n " Draper 21,2 ,. 
kalablldlğimin hikmetini anla· 400 ., " Laval 48 ,, Ziraat VeUlerl mtıtf"orolojl 

h 
800 metre yarı sür'at Hestıııan ı,r-.;ı dalr.\kıı enethüsünden alınan mal\ımata 

dım. Beni biraz da, arzum f. v lafına içine koymuş oldukları 1500 metre mukavemet Botıron 3,54t~ ,, göret son 24 Hat içinde dogu 
sandığın dört tarafında delikler 110 ., mania Brfnt 14t~ saniye Anadolu'eu ve Karadeniz kıyı· 

lar haftaeında ıöylenen ıöyleY 
ile İçlşlerl Bakanlığının ökono 
mlk ülkümüzü anlııan 11öylevl, 
klneler kanunu, intihabı meb· 
uaaoın bazı madddc:J'f nin değif· 
mesloe dair kanun, bava •~yrt 

vardı. Fakat bunun tahtası fazla 400 52 9 lRrı tamamile orta Anadolu He 
" " tt t ,, 

kalın olduğundan içinde ne Yüksek atlama Conson 1,99 metre E(;e mıotakrları yer yer yağışlı 
olduğu dışarıdan farkedileml · Uzun atlama Olson 7,GO metre geçmişttr, Yağış Dörtyol, Mantı 
yordu. Biraz sonra etraftan hır Bnlin'de yapılıtcak olan beynelmilel denfz mföıabakalarına iş çt:vrelednd" yağmur, dfğer yer• 
gürültü işittim. Dışarıda bir· tlr11k edecek: olan Japonya denizcileri de şimdiden hazırlanmak· lerde kar şek.Undedlr. Trakya· 
şeyler oluyordu. Bu aırada ha· tadırlar. Biltün Japonya denizcileri aresında Tokyo'da kapalı da hava yağışstz ~eçmiotlr. Eo 

eefer beynelmilel sıhhi mn· 
kaveleoameııf, kadaetro vr. tapu 
tabrlrl kanunu, tapu kanonu, 
uluelarara~ı çr.kir,;e mücadelt! 
muku·elenawest ve ilk kanon 
1934 te mt•cllııce kabul edilen 
kanun eklemderl Ye kararlar 

şln bir el eaodıgı yakıdıyarak havuzda yapılan kış deniz blrlnclliklerlnde japon deotzclleti bü· çok yağış :~6 milimetre olarak 
itti. Bir ses: yük hir mevcudiyet göıtererek bir iki dünya rekorunu da kır· Rize'de ölç6.lmöştfir. Rize ÇeY· 

- Bunu gece yarısı ekspresi- mışlRrdı. Alınan neticeler şunlardır: reeloe yağan karın toprak ÜZf'· 

ne koyacaksınız. İçinde kırıla· 1 OO metre serbest Güza 58 saniye rinde kalınlığı 6 ıantlmetre· 
cak şey vardır. Dikkat ediniz . 200 n Slmba 2,ıo,6 . 10 dakika dir. Trabzon ve Gireıon çene· 

Dedi. Bu söz; hayretimi mn· 400 u Makmo 
4

,3914 10 dakika lerlne de yağmorla karıeık kar 

1 

lııtanbul ve İ.zmir liman müdftr· 
lOklerinf n vazifelerine ve mora· 

cib oldu. Anlaşılan beni zabıta · •ağmı•sa d h ı ı ı lf.100 ., dünya birincisi Nengon l!l,18,5 10 dRklka J 'i a emen er m •t r. 
nın elinden ~urtaranlar, yolda 
fazla rahatsız oJmamı da arzu 

etmiyorlardı. 

Hava ıuboneıl bllbıaea orta 
kabelerine dair nizamnameain 
metni vardır. Gayri reımi kıı· 200 metre kurbuğlama Koike 2,37.6 10 dakika 

G k b ki. 
Anadolo'da geceleyin hnanın 

lac ova 100 metre eırt fütü mftsa akaeında 2 saniye far mında Naci Kıcıman tarafın· 

dünya rekorunu kırmıştır. açmıııı netlceet düne uazaran dan yazılan uloıılararaeı mahalli 
Bir müddet sonra birkaç kişi 1'enis Müsabakaları 8 derece daha soğumuştur. Bu· Jdare kongrelt-ri adlı yazı bu· 

gelerek beni ınrtlarına aldılar na mukabil Trakya ve İstanbul lunwaktad1r. • 
ve tartı rnuballioe götürdüler. Berllo,- Alınan tenlecilerl ile Fraoeız teoiscllerl arasında kap11lı cıvarile dof!_u Anadolu'tıunda ld h 1 d ., are üıün f a auılarınrn 

Bir aeaosöre koydular. Saodıvı sahad• ya(nlan temelli tenis müsabakasında Alman tt!nfe 01ampi· bava •> r. d d h ı ı ı-, " •l ,) ertce 1 a nm Otİr. lüzumunda kol11yca müraCMt 
ta •, >yan hRmmalların nefes alı• yonları l'onkron ve Bengel Fransız •amptyonlarını Zonsiyen ve En dü•nk 8 b tl f b " " "u u uac er ~• ırın ede llecelderJ değ"rll bir lnf'C· 

larıodan zabmeril bir Ja gör· B~roari birinci devrede 6 l ikinci devrede ü O tlçüncii devrede alt d l k o B l 'd v ın • o mıa zue o u • nıuadır. Mündencahnm tandm 
dükleri anlaşılıyordu. 6 :3 mağhip etmişlerdir. Alman'lar bu müsabakayı kazaomak için l 9 Çor 'd 18 ·v d'd • um a , Loaga a l'e terllblnde göıtcırllea muH,f 

- Sonu var - bir aydaoberl ayni sabada çalıoıyorlardı. 17 A L 'd l" E 'd 
..................................................... _ ................................... ·ımı•n•a•ar•a ... • ... ~ ..... rz•u•r•u•m ... a ... fı.a·k·ıymemtma·J~r-ıca~~lp~re;r~e~d;e~~e;••" ... 

212 Türkçe Kar,ılıklar 
___ ) ____________________________________________________ __ 

çıtrıkt 6. çepretfk, 7. 
8. eımurtuğ (ne netice 
belirsiz man.) 

karışık, 

alacağı 

Müfarekat - 1. ayrılık, ayrıl· 

ma, 2. ayrukeıma, ;3, gl tme, hıra· 

kıh gitme, 4. mlma, 5. uzaklaş· 

mak 
Mufassal - ı. uzadu, 2. uzun 
Mufassalan - ozan uzadıya, 

ozuo uzun 
Mugaddi - 1. 

eeirtkeo 

besleyici, 2. 

Muğal4ta - 1. ağız, 2. çam· 

sutmı, 3. söz karıştırma 

Muganni - I. aydımcı, 2. 
cıravcı, 3. cırcı, 4. çağmcı, 5. 
ırcı, 6. ırlayıcı, 7. koşıcı (nazım 

man) 8. koyonçı, koşoncıt 9. 

kulanş•, 10. y1Tağu1 11. yırlacı, 

12. yırlayıcı 

Mugayeret - 1. ayrılık, ~. 

ba~kahk, 3. özg~lik 
M ogaylr - 1. ayrı, 2. başka 

UirlO, 3. uymaz 
Muğber - 1. ağrmgıo, ~. 

dargın, !J. gönlü kalmış, 4. gü· 
ceolk, 5. gücenmiş, 6. .kırgın, i. 
kmll!ıı~, 8. .küskün 

Muğber olmak - 1. burluk· 
mak, 2. buruımak, 3. darılmak, 
4. gönüllenmek~ 5. gönlü kalmakt 
gönlü kırılmak, 6. gücenmek, 7. 

.küsmek 
Muğfel - ı. aldanmış, alda· 

tılmış, 2. ayartılmıot :3. baştan 

çıkarılmış, 4. kandırılmış 
l\ıluğf U - l. aldatıcı, 2. ayartan 

ayartıcı, 3. battan çıkaran, 4. 

kandırıcı. 

Moğl4k - 1. anlaeılmaz, 2. J 

cabalak, 3. çapraşık, çepreşlk, 4. 

çetin (güç anlaşılır man.) 5. çö· 
pürdük, 6. çırmaş, 7. çhlk, 8. 
kapah, 9. karışık, 10. örUUO, 11. 
tuyuk, 12. yapoğloğ. (kapalı man.) 

Muh - 1. ilik, 2. özek (ağa· 

cın, nebatın, çekirdeğin, herşeyln 

içi man.) 3. üzlenk, 4. sıpırdak. 

Muhabbet - 1. letlklik, 2. 
aevgi, 3. sevlt ~. eevie, eevmet 
sevitme, 5. sevılklük, 6. ıivkün, 

~,. shülc. 

Muhabbet bağlamak - l. ım· 
ranmak, 2. ılıkmak. 3. 11ınm11k, 

4. sevmek, 5. sevişmek, (karşı. 

lıklı birbirini eevmek: man.) 6. 

yarsamak, yarsımak (imrenmek 
ve gıpte etmek man·) 

Muhabbet göstermek - ı. 

kıty>rnıakt kayranlamak, 2. mar· 
samakt 3. stlemek. 
• Muhaceme - 1. çarpışma (atlı 

olarak edilen hücum ve ıaklb 

man.) ~. üşentl, ilşOntü, 4. üıüme. 
Muhaceret - 1. göçe, 2. köç, 

:t köçrüm. 

Muhaceret etmek - 1. bos· 
mak (dQşmaD karşısında bozoluh 

yerfndent yurdundan kaçmak 
mao.) 2. göçmek, göç etmek. 

Muhaceret edilen yer, alkaotı. 

Muhacim - 1. capkıncı, 2. 
çapavol, 3. çap1cı, 4. kumadıcı, 

komaracı ( Hkerliktekl ıstılah 

mao.) 5. saldıran: 

Muhacir - 1. çandır, 2. gelek 
;3, göçen göçmüş, 4. göçkün, 5. 
göçmen, 6. keelo, 7. targacı (mu· 
hacir kaf lleei man.) 

Muhaddep - 1. hükür, 2. kam· 

bur, 3. tök. 4. tömsO, 5. tftm· 

ııekli. 

Türkçe karşılaldar 

Mizan borcu - 1. baıölk.O, 
2. ölgO, 3. ölkü 

Mizap - 1. çöleo, 2. çoratao, 
3. çortan, 4. çortnk, 5. çortun, 
6. çöjerteo, çöğreten, 7. çöğiirt· 

len, 8. çörtken, 9. çörlea, 10. 
çötet 11. çörteğen, l 2. çörten, 
13. çörtliik, 14. geçirimt 15. oluk 

Mlzmar 1. boğortlak ağzı, 
2. dOdakt 3. gırtlak, 4. kaval 

Mobllye - eaymın 

Model - 1. kep (nümune, ka 
lıp, oema, mana, imkan man. ds) 

~· kip, 3. örnek, 4. 6lgt-, 5. til
ga, 6. taslak 

Modele göre biçmek _ nlgü. 
lemek 

Mola - duraklama, duralama. 
Mnabblr - ı. görOmçQ, 2. 

yoran, 3. yorucu, 4 yoruğlu. 

Muacclz - 1. haeıcak, 2. bık· 
tırıcı, S. sıkıcı, 4. eıroa~ıkt 5. ••· 
vışık, 6· ueandmcı, 7. yapııkan. 

Moadat - 1. azgışma, 2. ho 
zuşma. 

Muadelet - ı. değde1Jm~, den. 
dtşme, 2. dendeşlik. 

Moadll - 1. bekteı, 2. denk, 
3. tenğ. 

Muadil kılmak _ ı. denk ge · 
tlrmek, 2. tenermek. 

Muadil olmak - denk gelmek. 
Muaf - 1. bağışlanmıtt 2. 10. 

çondan geçilmiş. 

Muaheze - 1. terkek, 2. yalgır. 
Muıhaze etmek - I. cemlrmek, 

2. çekiştirmek, 3. çıkıımak, 4. 
darılmak, 5. kınamak, 6. suçla· 
mık, 7. yermek, ylrmek,. 

Muahede - 1. ant, antlaşma, 
2. baylav, 3. sözleşme. 

209 -Muahede akdetmek _ ı. ant• 
laşmak, 2. bekletmek (berkleımek), 
3· koyuşmak, 4. kökleşmek, 5. 
sözleşmek. 

Muahhar - 1 · ırdıl (teilir Ye 

tecil edilen man.) 2. geride bulu· 
nan, 3. sonraki, ıoora olan, son· 
radan olıo, rooradao olınt l'Onra· 
dan olan sonradan gelen, sonnya 
kalan, sona kalab. 

Moahharen - sonra, sonradan. 
Muakklb - 1. urdınıı düşf'D, 

arkaeıua dütıeot arka!!ma diioea, 
~. artçı, 3. konlayaot korul11yıcı, 
4. ~ovucu. 

Mualece - em. 

Mualece etmek, - euı1emdı:, 
2. emlemek ıemlemek (ikisi bir 

arada olanı emledi semltdi). 3. 
otamak . 

l\loallak, - 1. uılı. eeılmıı, 
2· asman, asmalı, !l. bağh. 

Muallim, - hoıgtço, (boııguı • 
tahall), 2. okotao, 3. öğreten, 4. 
öğretici, 5. üvertOcO. 

Muamele, - ı. alış veriıı, (•:. 
caretle), 2. bara (eeuet, mıl, 

meşguliyet, lı man.) 3. iı, 4. 
knllanış, kullanma, 5. tutum (mua· 
mele tarzı man.) 6. tutuş, tutma. 

.Muamma, - 1. anlaşılmaz. 2. 
bllmece, 3. bulmaca, 4. yanılt· 
maç, 5. yumak. 

Muammer (olmak), _ yaıa· 
mak. 

Maaneka, - 1. boynnoa 118· 

rılma, 2. koçuş, koçuınıa, ~l. im· 

caklaşma, 4. sarııma, eırnı~ıına. 
Muaneka etmek _ 1 ko 

t • DUŞ· 

mık, 2. kucaklaşmak, 3. sanı. 
mık, boynuna sarılmak 4 

t • Hl• 
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F oça'daki Tetkikat Bitti. 

Mezardaki Altınların Da 
bir Hikayesi Var! 

lzmir'de Grip Salgını Londra Konuşmaları 

Başı 1 inci sahifede -
ler şehrimizde hükumetten gizli 
eaııhrken tutulmuş ve mClıeye 

göoderilmlştl. Bay Ahmed hak· 
kında müddeiumumilikçe Fo· 
ça'da dava acdmıştır. 

Zabıtanın elde ettiği bu kıy· 
metli mücevherler ve eserler 
şehrimiz eski eserler m6zeelnde 
ıe~hlr edilmf ye başlanmıştır. 

Müze müdürlüğünO.n yaptıgı 
tetkiklere göre bu eserler mi· 
laddan evvel ilçilncü aeır tbtf. 
dalarma alt Elenletik devrinden 
kalma tabansız, iki tarafı ve 
üetli düz taştan yapılmış bir 
mezarda bulunmuştur. Mezar. 
dakl bu eserlerin evvel& kral 
ailesinden bir kadına alt olduğu 
tahmin edilmişti, bu tahmin· 
lerln doğra olmadığı anlaoıl· 
mıştır. 

O vakit ölenlerin ahrette 
yaşadıklarına inanıldığı için 
yaşarken kullandıkları eşyası, 

mficevherlerl, elbiseleri de me· 
zara gömfil6rdft, hattA içecek 
ıarapları veJ yiyecek yemekleri 
bile mezarlarına konurda. Bu 
eeerler çok kıymetli şeylerdir. 

Mll4ddan evel dördüncfi uır 
8onlanna ald Atlna şehri ku· 
yumculolı: mamolAtından ol· 
doklara ve oradan ithal edildi· 
ğl tesbh edllmlttir. Bunların 
birkaç emsali Rusya'da Kırı· 

mın Kire mevkllnde evvelce 
41lezarlarda bulunmuştu ve şlm · 

dl Lenlngrsd'da Ermitraj müze· 
sinde teşhir edilmektedir. Bu 
civarda bulunanlardan hona 
benzer birkaç eser de Loodrada 

Brltlş müzeflmde bulunmaktadır. 
Msarlf Bakanlığıoıo emri 6ze· 

; 
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rfne İzmir mGzeler mQdfirfl 
Bay Ömer Sal&htddln Kantar'ın 
öndııde Eeki Foça'da Nemrud 
kale8l denilen yerde bf r ay 8t1· 
ren bir arattırma yap•lmıştır. 

Çıkan mezar Eolyalıların (Ki· 
me) şehri halkına •itti. Gerek 
ahın eserlerio bulunduğu tepe· 
de ve gerek bunun yaklnlndeld 
tepede teknik bir şekilde yapı· 
lan araştırmalarda 22 eski me· 
zar bulunmuştur. Fakat son 
defa ahın eserlerin bulunduğu 
mezardan başka; diğer bütün 
mezarların aaırlardanberi hır· 

sızlar tarafından soyulduğu an· 
laşılmıştır. Yalnız bir mezarda 
bir tek ahın küpe ve tırnak. 

kadar bir altao dlyadem parçası 

ile yirmi kadar altın yaldızlı 

habbeclkler çıkmıetır. 

Söylendiğine göre KozbeyU 
Bay Ahmed; bu eski eserleri 

arıların ghip çıktıkları bir de· 
llğl merak ederek kazmak 80· 

retlle bulmuş değildir. Öteden· 
beri köy halkından Onkuroş 

K.ostl namında bir mftbadll Rom 
ile daha iki ftç kişinin mezarın 

bulunduğu tepede buldukları 

mdce•her ve eşyadan zengin 

olduklarını bUiyorlDuş. Bay Ah· 
med; onlar gf bi kendisi de bir 
define bularak zengin olmayı 
kormuş ve araştırırken nasılsa 

o vakıta kadar bulanamamış bir 
mezarı açarak kıymetli mflcev· 
hederi çıkarmıştır, fakat sonra 
bunları lzmlr'de sıtarkt'n yaka· 
lanmıştır. Bay Ahmed'in iki yıl 
uğraşma ve ar11ştırmadan sonra 
bu mezarı bulduğu teshil edU· 
mlştlr. 

TClrkçe karşılıklar 

- Başı 1 inci yüzde -
Sıhhat mfldürft doktor Bay 

Cevdet Saracoğlo dün berabe· 
rinde mekteb hekimi doktor 
Bay Sami Nazif olduğu halde 
Domlopınar, Sakarya, İsttk141, 
MleakımilU, Oltl, Yıldırım Ke· 
mıl, ŞehlıfeıhJ, Milsevi kız, 

Mft8evi erkek, Halitbey, Sarı· 

kamıf, Tınaztepe, Z.ter, lnkı· 
lAb ve Topallı mekteblerlnl 
gezerek 11nıflarıo ve talebenin 
eağlık bakımındın yoklamaları· 

nı yapmışlardır. 

Sıhhat mOdOrü Bay Cevdet'ln 
verdiği malumata göre, yukarda 
adları yazılı mekteplerden ilç 
tane8f nde devamsızlık nlebetl 
oldukça f11zladır. Yani, hu üç 
mektebe duam eden talebe pek 
azdır . .Mualilmler, bu devamsıı 
lığın bııı cıtalıktan u~rı geldiğini 

söylemielene de devamsızlığın 

mutlaka hastalık neticesi oldu· 
ğu yolunda asaelı deliller gös· 
terllememlş ve hasta olarak ev· 
lerloe gönderilen çocukların 

bizzat moallimlerl tarafından 

görtUerek hasta oldukları ka· 
naatı hieıl olmamıştır. 

Gene 8ıhhat mftdftril Bay 
Cel'det'in anlattığına göre, dfin· 
denberl, hasta oldukları için 
nlerlne gönderilen talebe yok· 
tur. Yalnız iki mektebde lkleer 
çocuk haetadır. Diğer mekteb· 
lerde devam vaziyeti, bir iki 
gftn evellne nf8betle fazladır. 

Devam başlamıştır. Bu itibarla 
umumi olarak endişeyi muclb 
bir vaziyet yoktur. Sıhhat mfi. 
dürü doktor Bay Cedet diyor ki: 

- Görülen ha8tahkların hep· 
elne grlb denemez. Fakat bu 
hastalıklar arasında grlb de 
vardır. Denm edemlyen tale· 
henin hepsinin mutlaka grlbden 
yattıkları söylenemez. Yarın, 

(Bogiln) dlge r mekteblerln de 
eağlık yokla malınna devam 
edeceğiz ve ıo n vazi~ıe ~ôre, 

1.ktıza ederee,. başlra tedbirler 
alınacağı tıbllı:Ur. 

• 
• • 

Hatırlarda oldu~u tızere, 

birkaç giln önce, İzmir'de grip 

haetahğının .11algın bir şekil 

aldığını yazmııı, alınacak: ıağlık 

tedbirleri araaı oda mek.teblerin 
tatil edflmesfnfn de dOıtınülmesl 

gerek olduğunu ilave etmiştik. 

Mrl:teblerde bugün de yapıla· 

cak olan eağhı'k tedklklerinden 
sonra n eğer lüzum hbıl olur· 

88 mekteblerin tatlli cihetine 
gidileceği anlaşılmaktır. Is tan . 

bol mek.tebleıi de ayni eebeb· 
dt!D tatil edildiğine göre İzmir · 

de de böyle bir karara varıla · 

cağı tabii ve zaruri görül· 
mektedir. 

• • • 
Yukarıdaki l!atırları yızıb 

bitirdikten sonra, geç vakit 
aşağıdaki haberi aldık: 

İzmir mekteblerinde grip 

hastalığının 111.gın bir ıekll al· 

dıg, neticesine varılnak meh· 
teblerln bir haf la müddetle 

tatil edilmesi 11hbat mddftrl fi. 
ğünden •ll4yete bildirilmiş ve 

vlllyet te keyf iyeli telgraf la 
Maarif bakanhğlDa yazmıştır. 

Bugün cevab geline~ mektebler 
bir ba( ta tatil r.dilecekdr. 

Bu karar çok yerindedir. 
Mekıeblerin tatillneı ihtlyac 
vardı. 

Bir ,Tecrftbe Treni 
Moskovı, 5 (A.A) - lneaatı 

biten ilk metro hattında dOa 

bir tecrflbe treni hfttfln met· 
royu baetan başa katetmiştir. 

Tfirkçe karpbldar 

f."'ransa · · Italya Uzlaşmaları Daha 
Fazla Kuvvetlendirdi, Deniyor .. 

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

- Başı 1 inci yftsde -
Londra konuımaları Franıa· 

İtalya uzlnmalannı deHm et· 
tirmiş ve konetlendlrmittlr. 

İtalya • Franea arasındaki it 
birliği bu suretle Gç taraf lı bir 
iştiraki me8al oloyor. Ve ltalyı 
Almanyanın da doğrudan doğ· 

raya lhlhaklle bunun dört ta· 
raflı olmaeını temenni etmek· 
tedir. Bu gazete Londra beyan· 
namesini tahlil ederek Vereay 
muahedeef nin beşinci madde8I 
mflnasebetlle İtalya'nın bir re· 
vf zyonfzm hareketi temenni et· 
Ol ek.le beraber tek taraf la uz· 
laşmalarla zoraki revizyonizm 
teşebbüslerine muarız bulundu· 
ğuno hatırlatıyor. 

Nihayet Avusturya ile Ma· 
caristan'a Tona tefrik meeal8l· 
uln eeaı noktasını teşkll eden 
hukuk m6aavatının lnktr edil· 
mlyeceğlnl ıöyUyor. 

Bava andlal)maeı projesine 
gelince; Stampa gazete8İ bonon 
Lokarno'dan da ileri gitdl~nl, 
zira imza eoden de•letlerin hem 
kef 11, hem de mftkeff il olduk· 
larını yazıyor. 

Gazete, Del Popolo da Al· 
manya'y• kendi dahil olmasa da 
Londra ve Roma anlaşmalarının 
yıkılamıyacağını ihtar ediyor. 

Berlln 6 ( A.A ) - Havas 
ajan11 muhabirinin h•ber aldı· 
ğ•na göre, Londra tebliğinin 
metni Hltler'in baekanbğı al· 
tında toplanan lı..ahloe erkanın· 

dan bazılan tarafından bir ve· 
elkanın lhtha eyledlgt birçok 
imkAnların mahlyetlal tayin 
makaadile teıklk olonmottor. 

Atman ılyasal mehaflll dan. 
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den daha az nikbin görtlnmek· 
tedlrler. Lakin tebliğin nefl'ID· 
den önce blldlrilmlt olm111 
keyf lyetl Franaa ile İngiltere· 
nln Almanya'yı bir emrivaki 
karşısında bnlondormımak ha· 
su8undaki niyetlerine açık bir 
delil olduğu te9Jlm edilmektedir. 

Londra'da ifade edilen işti· 

raki mesai f lkrlne milııbet bir 
tarzda tercftman olmak dzere 
ozon boylu diplomatik müza· 
kerata lazam b4sıl olıcağı tab· · 
mln ediliyor. 

Hava andlatmalarıoa karıı, 

8erdedllen başlıca ltlrezları11 

biri bu andlatmıya Almanyanıa 
da iştiraki l11te1>mekle bu dev· 
letlerio bir hava harb f ilo8unı 
malik bulunduğu za!?nedllme8İ 

ve halbuki Versay muahedeal• 
nin koyduğu yuak mucibince 
onun bOyle bir filoya malik 
bolonmamaııdır. Kezalik mın· 
takavi andlaımalann mustakbel 
andlaşmanın hu8uUlnde n" de· 
recelerde Amil olacağı 'fe gene 
pren8lb itibarile mevzuu bıb· ' 
8edlllb fakat tavzih olonmıyıa 

umumi teılihat mukavele8l dal· 
rt81nde Almanya'nın bakuk 
moeavatı ne 8oretle tahakkuk 
eulrlleceğl cayl ıual görftlmek· 
tedir. 

Tebliğdeki buı formtllleria 
fbmolftne dair Almanya'nıll 

Paris'ten ve Londra'dan yakın· 
da fstlzabta bolonm 8ı me· 
muldOr. 'te 

Vaşington, 6 (A.A) - 1ngl· b>o 
liz • Franıız teklif inde me'f• .tCl 
zua bahsedilen n Almanya Ue elrn 
Amerika ara8ında mtlnaklt ıalb aı 
muahedesinde dahli bulonaO ğı 

Vereay andlatmaıınln betlncl 
madde1inin tadili tıMYnran• 

karşı Amerika htlktl.metbabl 
vaziyeti ne olacağı hakkındl 

lngllteıe bGktl.metlnln lflrdettll' t 

lıtlsaha dair Londra aefaretln• 

~----------------------------------------------------
den hends reımen hiçbir haber e 
gelmedlgi hariciye nezaretlndell 
ifade edilmiştir. 

maşmak, sarışmak, 5. ylletmek. 
Muannit, - 1. dik başlı, 2. 

dike, 3. karşı, 4. uymaz, uyuş· 

maz, 5. yanaz. 
Muannltllk etmek, - botun· 

mak, 2. Orcfllenmeh. 
Muaraza, - 1. alık, 2. albr· 

dı, 3. çekiç. 
Muaraza etmek, - 1. atıfmak, 

2. çekişmek, 3. karşı gelmek. 
Muarefe, - 1. bildik, 2. bilik, 

3. bilişme, 4. tanışma, 5. tanıt 
olma. 

Moareke, - l. debeleşme, 2. d6· 
ğOş, düğllşme, 3. savaş (moha· 
rebe man.) 4. vuruşma. 

Muarıı - 1. karşı gelen, kar· 
fı koyan, yat (yabancı man.) 

Moarra - 1. boş, 2. çıplak, 

3. soyulmuş, 4. 8ilzülmftş. 
Muasır - 1. çağdaf, 2. ku:daf. 
Muaşeret - ı. ığraımı, 2. 

burı.k, 3. bulunmuş, 4. dirlik, 
5. ellik, 6. geçlniş, geçinme, 7. 
kılık, kılk, 8. turmuş, turoı. 

Mua~eret etmek - J. blrge· 
leşmek, 2. birlikte yaşamak, 3. 
eyleşmek, 4. geçinmek, 5. ay. 
künmek. 

Muaferetslz - geçimsiz 
Muattal - 1. bırakılmıı, 2. 

boş, işlemez, 3. lşaiz, 4. kullR· 
nılmaz, 5. eavuk, 6. tuturoz. 

Muattal hale gelmek - çoy· 
namak, çOğnemek. 

Muattar - 1. borcu hurcu, 2. 
gftzel kokulu. 

Moavaza - 1. değiş, 2. değiş 

dokuş, 3. değişme, değiştirme. 
Muavenet - 1. arka, 2. baeot, 

3. bolaşlok, 4. bolanaı, 5. ka· 

vanlı, 6. kömek, 7. turue, 8. yar· 
dım, 9. yardımcılık, 10. yarı, 11. 
yftrendeğ. 

Muavenet etmek - 1. arka 
berkitmek, 1. arka çıkmak, 2. 
arkmak, 3. bola,mak, 4. bolun· 
mak, 5. k:aba8mak, 6. koldamak, 
koldomık, 7. kovanlamak, 8. kö· 
mek, 9. poh8mak, 10. yardım el· 
mek, 11. yu~mak. 

Muaveneti matekablle- ı. ime· 
ce, mece, mecl; (ooperatfon mao) 

Muavlo, - 1. baealak, 2. hı· 
ıotçı, :~. bolok, polok, 4. boluşov· 
cı, 5. çeltek, 6. el alığı, 7. kol· 
dağuç (yardım eden man AHAh 
nasir, umum mao.) 8. koldaf, 9. 
koşlavcı, 10. köme~çl, 11. 8ÖY• 
keğl, 12. şağı, 13. yamag, 14:. 
yamak (kftç6k ve •tığı işlerde 

kullanılan muavin man.) 16 ya· 
naşık (çırak gibi yırdım için 
kullanılan muavin man.) lG ya· 
naşma (gündelikle tutulan yar· 
dımcı man.) 17. yardak, yamakçı 
18. yardımcı, 19. yarıcı. 

Muavin a8ker, - 1. yerttlm, 
2. yet6t. 

Muavveç, 1. bdkdlG, btlktllmflf 
2. dolambaç, dolambaçlı, 3. eciş, 

b6c0ş, 4. eğ.ıl, lğrl, 5. eğri b6ğrCl, 
lğrl bftğrü, 6. eğril mit, 7. ekiş 

tıkftş, 8. engebeli (sathı muaneç 
= engeb~ll yflz) 9. yamaç 

Muayene - 1. bago, 2. baku, 
3. sın, 4. t6kel, 5. ocuğ, 6. yok· 
lama 

Muayene etmek - 1. aramak, 
2. bakmak, 3. harlamak, 4. çın· 

garmak, 5. gözden geçirmek, 6. 
papblamak, 7. ıurmak, 8. yok· 

lamak. 
Muayene memuru - 1. ııncı, 

2. yoklamacı 

Muayyeo - 1. begllengen, 2. 

belglll, 3. belirli, 4. belli, 5. 
çağlm, 6· mırzımlı (saman ve yer 
hakkında), 7. pelgill6k, 8. 8ınlık 

mOphhaa mın.) 
Muazzam, 1. ağrı (ehemmiyetli 

vahim man.) 2. batak, 3. bftyftk 
4. iri, 5. koskoca, 6. tonga 
(muhteşem man) 7. tllgen. 

Muazzeb' tızgün OzfllmGş. 

Muazzeh etmek, dzmek.. 
Muazzeb olmak, - 1. bunal· 

mak, 2. Cl8ımak, 3. entlkmek, 4. 
kınanmak, 5. moğandırmak, 6. 
monalmak, 7. aztılmek. 

Muazzez, 1. - arığ, 2. ldduk, 
lduk, 3. eevgtll. 

Muhasebe, - 1. çarpıtma (8ÖZ· 
le, yahut yazı ile dftşftncelerln 

çarpıtmaeı man.) 2. kerlş, 3. ko· 
nutma (muhasebe man.) 4. 9öz, 
86zletme, ıOz etme. 5. ucaı. 

Mohı8ebe etmek, 1 aydıtmık, 
2. çakışmak, 3. çarpıımak, 4. 
eğeşmek, 5. kırlıımak, 7. konut· 
mak, 8. 8ÖZ etmek, 9. ucatmak, 
1 O. ocuşmık 

Mubal!ğa - 1. abartma, 2, 
aşırı, 3. ııırıb taşırma, 4. büytllt· 
me, bGyük gösterme, 5. eşlre, 6. 
ileri varma, 7. katıklama 

Mubaltğacı - 1. aşırgan, 2. 
aşmb taşıran. ;l. bilyiUtOcil, b6· 
yük gösterici, 4. haybatçı, 5. 
lbertlci, ö. Uerl varan, 7. kofalık, 
8. palavoz, 9. sallavcı, 10. yıygaz 

MubalAğa etmek -1. abartmak, 
2. aıırmak, aşırıb taıırmak, 3. b6· 

ydltmek, baycık göstermek, 4. co· 
taamak, 5. lbertmek, 6. ileri TU· 

mak, 7. katıklamak, 8. kadar· 
mak, 9. obartmak, 10. ofart· 
mak, 11. ofurtmak, 12. 0tart• 
mı .. , 13. öbertmek, 14. öşetmek, 
15. uçurmak, 16. oşkartmak, oç· 
lı:artmak. 

Mabarek - 1. arı~, 2. görklo, 
3. ıdduk, ıduk, 4. ızuk, 5. kotla, 
6. kotluğ, 7. kotun, 8. oygon, 9. 
oytun, uytou, 10. 8ağon, eayın, 

11. uğarlo, 12. oğuz, 13. yomlu, 
ytlmlft. 

Mubauır - 1. arayıcı, 2. ba· 
kıcı, 3. bekleyici, 4. gözetici. 

Mubayaa - 1. alım, alım 8a· 
tım, alış veriş, 2. 8atı, 3. aatın 
almak. 

Mucibince - 1. gereğince, 2. 
oranca. 

Mucit - 1. halan, 2. bulucu, 
boloc;o, çıkaran, 4. tıbavco, 

5. tolonçok, 6. tftretken. 

Mucize - 1. BtlğtilClğ, 2. genğ· 
ıl, 3. kayıansı, 4:. kıygu, 5. kı. 
yıkkıl, 6. kayıkkı, 7. tan~, tın· 
ğıf, 8. tanıuk, 9. tanıok. 

Macbe nevinden - 1. monga· 
dıçıjt, 2. tanğlançığ. 

Mobuebe - 1. dokaı, tokuş, 
2. döğOş, dövflı, 3. döğ6tme, d6· 
vftıme, 4. 'taratma. 

Mucize etmek - 1. azgaşmak, 
2. direşmek, S. döğ0fmek, dövilş· 

mek, 4. kakıımak, 5. uruşmık, 
6. vuroımak. 

Mudbik (Mutblk) l. ç6ltlt, 
2. gOldGren, gtıldGrQctl. 

Mudil - 1. ağır 111 2. bOyilk le, 
3. cabalak, 4:. calbak, c;alpak, 5. 

••••• Çtl 
Germencik işleri b 

Germencik gençlerinden I" a •o 
mektubu aldık: Ye 

Saygı deger gazetenizin 1 ı? 
tnbat 935 gtınlemeçli n 6129 et 

•b 
No. b ntlebuının 6 ıncı aabll• ki 
ve 3 tlnctl ıCltonun da " Ger 
menclk'te meydana gelen eeet· 
ler yıkılıyor mu,, başlığındl tılı 

yazılan yazıd• okunan n par~ 
denen yer kaaabanın ortuıO' htı 

da olub kabrlıtanlıktan bat" 
blrşey denllemlyeceğl gibi keO' h 
tlmlzln hu huıo8taki iyi gôrOf' ~•I 
lerinl takdir eder. muvaf fıkı1i& ~Yo 
dilerken aöztl ,eçen gençliıl' ~il 
mise temeli için bir eab., lıird 
yapılmak htendlglnl okad.,,. ltirl 
GençUgi onutmıyım ikinci 8eçlllll ile 
kent kurultayımıza gençlik .,, 
mına teıckkar eder aoneo• 
9aygılanmızın y6keek gaıe&I' 

nlzde yer verilmesini yalYant1• 

lzmir tramvay 
ve elektirik şit" 
ketin den: crı 

Şebekede yapılacak ameU1'
1 

dolayııdle bu ayın 8 inci corjf ~ 1 ı:n 
gana 8aat eeklıden 12 ye ~I' tal 
dar, darığac;, bornava, hayra~' 
turan n brpyaka cere~ 
ke81leceği muhterem h•l)JI 
mıhlmu olmak Gzere ıı" 
olunur. 
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Bayındır' da Türkiye !l 

min üç el 
UJmlYlml Haırpte Ttüırlköye 

CasY~Daıroa 
G. Birliği Kongresi -

isi Çev • 
cdle OoııgöDö~ 

Bayındır'dan yazılıyor: 3 2 · 
335 Bayındır Gençler Birliğinin 

yıllık genel toplantısı bu akşam 
yapılmıştır. Kongre batkın ve 
yızganları seçildikten sonra eski 

idare heyetinin raporu muaklb 

raporları dinlenmiş ve eski 

idare heyetinin lbraeı He yeni 
sene bfttçeei onaylanmıştır. 

Bundan ıonra dileklerin din· 

lenmeeine başlanmış, müzake· 
reler çok hararetli olmuştur. 

ı. 

• Yazan: Conf Bohan 
Tefriki numarast. 7 4, 

· ~u, Onların Mukadderatları idi, Buna 
1 Baş Eğmekten Başka Çare Yoktu .. 

Bu Filim, Tnrkiye'nin Koltür ve 
ökonomik ~ehirlerini Gösterecek .. 

Mosk.ova 5 (A.A) _ Sinema 

rejisörü Ester Sop ile opera 
tör Mark of Tür f yeden dön . 
mdşlerdlr. Bunlar Tnrklye'de 

yeni Türkiye hakkında bir eceli 
f lllm çevirmekte idiler. Türk 

filim mfieeseselerfnden Boka 
lillm tarafından tertlb edile 

cek olan bu f Jlfm hakkmda 
Ester demi~tlr ki: 

bulunduğumuz eeoada gerek 
Ankara'da, gerek İzmlı 'de f 11· 

miu fiçte iki tol çevirdik. Ber· 

gama harabelerinde ve Ödemiş 

dnğlarında da resim ldık ve 

zeybeklerJo ulusal danslarını 

Ser eru ak er artık gitmişlerdi. 
• lııf 81 kapıda bir taktm Onlfor· 
• r:- t •da 1 lıııı 111 ar vardı. Rfşır Al. 

Ot~~ bir takım mırıltılar l~I· 

~ 
· Kulağını (Merkez ku· 

: .ll~:lı~ı) cflmleel çarpıyor· 
le rçl ıradaki mesafe uzak 

•ıreı de ••odasının kuvveti bu 
1 hl •leıi arı duymağa kAf 1 gel· 

e iı Salon boşaldı, Tflrk'ler 
l.çı l'llan'lır birbirine çırparak 

· -f lt•Jort rdı. Körpaeso bir tı· 
• aıı t 1 . -f teıı 0 t lam ediyor, bir ta. 

·iti dıı ağlıyordu. Hiçbir 
• be.e 0nlorı durduramıyordu. 

~,ışar 
ır,ll sonradan bu muhafız· 
lıı& kendileri için gelmiş ol· 

• tilllıQ 

1 ı10tıı'd ınlıdı. Bu ol~a ole• 
re d •n gelen bir dube idi 

• or. 
telldt 6rudın doğruya Peter'le 

e el 1 
• • • 11 istihdaf ediyordu. 

.4. • • • • • • • 
• 111d ili bir değlşUdtk insan tızt1· 

>ıy0 e Çok btıyQ bir tesir yı· 
la~ r. Şimdi hiçbir şey yapa· 

. • ,:, hiçbir tey dOşOnecek VI· 

ltııJc le değildi. Y sk11.1lanmışlardı, 
•tın klllohvolmuşlardı. Bu on· 
ı ldı ederi idi, mukudderatla· 

. ~Pıl 1 ono baş eğmekten baıka 
• llş ;c.k bfrşey yoktu. Korta• 

'" rnktnı olmadığı gibi mu· 
enıet 

• ~Ytı d k etrnek le laldeelzdl. 
8 1 lar • tltcı · 1 oyunun; kelimenin 

e el 
0 

lnan11eile artık sonuna 
Dıfılcrdf. 

Rtear' 
•ğı b ın; çavuş olduğunu an 

i n fr adam kendilerine lea 

• fttk etti ve Körpa o'ya da 

dl. Merdivenden yukarı adım 
adım ve bitkin bir halde çık· 

mığa baeladılar. 
Rtoar'ın dimağı tamamen ka· 

rarmııtı. Atlelnt aydınlatacak 
bir tedbir dOeOoemlyordu. Baı · 
ka bir muhdı11 onları karoı· 
tadı ve bir dehlize soktu. Bir 

mtıddet burada yorOdOkten eon· 

ra bir kapının öoOnde durdu· 
lar. Muhafız dı,arıda kaldı ve 

onlara girmelerini işaret etti. 

Rloar; burıeının valt odası ve 
ilk lmtlhınlarını verecekleri 

yer olduğunu zannediyordu. Çok 

sersem bir vaziyette bulunu· 

yordu, blrıey dOştinemlyordu. 
f çeri de lıeroeyi lnkAr etme~e 

karar verdi. E•et, hıttA onu 
bir cendereye sıkıthrealar bile 
gene ığzrnı açıp bir kelime 

söylemi yecektl. Zaten onlıra 
anlatacak bir maeal hazırlama· 
mıştı. Fıkat ne olurea olsuıı 

bfrşey söylememeğe kat'fyyen 
karar vermiş bulunuyordu. Tok· 

mağı çevirirken : (Acaba içeri· 

de Tilrk mO, yoksa kılın en· 

seli bir Alman mı bulacağım?) 
Diye dOşQnOyordu. Burası tahta 

döıenıell, pırıl pırıl yanın gO· 
zel bir oda idi. Şöminede par· 
hyan ateş tA uzaktın tesirini 
gösterecek derecede idi. Şöml· 

nenin yan1 başında bir ka· 
nape ve bir de maeı •ardı ve 
masanın gerlılnde bir adam 

oturuyordu. Ma anın üzerinde 
kOçük bir bardak süd ve blr 
sıra açılmış fekambll kağıdı 
vardı. 

Rtear odayı gözden geçirdi, 
odada başka bir adımın daha 
bulunduğunu gördO. Bu ikinci 

gördOğQ ad•m dtrl kalpaklı ve 

eereerllerln reisinin tA keddial· 
dl. Gerek Peter, gerek Rlşar 

beyinlerinden vurulmu~a dön· 
dtUer. Kendilerini kaybedecek 
bir vaziyette bulunuyorlardı. 

Gdç halle keodtlerlol tophya· 

bildiler. 

- Sonu var -
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Doktor 1 
Ziya Hamdi i 

Kulak, Buıuo, Boğaz a.ütahıasıeı . Cumadan başka = 
hergün hastalarıoı :l 6 ya kadar kabnl eder. ikinci § 
Beyler sokağı, Beyltr hamamı karıısı No. 41 = -
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Elektirik Makineleri sa-

Kaymakam Remzi t)Jkilnün 

teklif ile kongre mOnasebetlle 
bftyftk Önder AtaUlrk'e ve 
Başbakan General femet İnt'S· 
nüne tazimat telgrafları çekil· 

meil ayakta ayakta ılkıılarla 

onaylınmııhr. Bundan sonra 

yeni seçime geçllmiı ve neti· 
cede mOddelumumi Bay Ahmed 

Gftndoğdu, rczacı Bay Vaef 1 
Ergun, ,.czacı Şef lk Akın, be· 

Jedlye tahelldarı Bıy Ziya Ôz· 

- Bu {ilimde yeni Turkl· 

ye'oln kültür ve ôkonomlk e" 
birleri ~örülecektfr. Ankara, 
Jzmfr, İstanbul ve Tflrldye'de 

tesblt ettik. Havaların müte· 

m df surette fena gitmesi dl)· 
Jayıeile letanbul'da işimize de· 
vam edemedik. Mayısta yeni · 

den Türklye'ye dönerek filmi 

tamamlıyacağız. Filim temmuz· 
da temamen bltmi§ olacaktır. 

lzmir Defterdarlığından: 
feslslnin vergi borcundan ötOrfi fahslll emnl kanununa tev· 

demir, Z. belediye Amid Bay 
Ahmed Bıılkan yeni idare he· f ikan haczedilen Karşıyakada donanmacı mahallesinde Fahreuln 

yetine seçilmişlerdir. paşa caddesinde yanmıı olan 64 sayılı ev arsası tarihi ilôndan 

R"l::IT::i:~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİil'I.. itibaren ylrmlblr güo milddctle daha müzayedeye ı,;ıkerıldınınd n 
18 inci Tertip• b pey sdrmek lstlyenlerln defterdarhk tahsilat kalemine mfiraca· 

TAYYARE 
PiYANGOSU 

DördOncft keşide 

11Şubat935 
ADET LlRA 

l Mök4fat 20000 -
1 İkramiye 25 000 
1 
1 
1 
2 
4r 

30 
50 

100 
300 
510 

" 1 o o o o 
" 4000 
it 3000 
" (2000) 4000 
" (1000) 4000 
" (500) 15000 
" (150) 7500 
" (100) 10000 
" (50) J 5000 
" (30) 15~00 

132800 

500 Amorti (20) 10000 

1500 adet l 42800 

atları . 388 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilinları 

Ankara M. M. V. ea. al. ko. dan: 

Tahmin edilen f latl onyedf bin altıyüz kark lira olan lklyOz 

otuz lkiLlo tane muhtelif renkte makara kapalı zarf la eksilt· 
mlye konulmuştur. İhalesi 24,şubat,935 pazar gfinü saat 15 te 

yapılacaktır. Ekıdltmiye gireceklerin 1323 llr1hk muvııkkat ban· 
ka mektubu veya maliyeye yazılmış teminat karşılığında ohna· 

cak makbuzla arttırma ve eksiltme kanununun 2 ncl ve S neft 

maddelerinde yazılı veslkıları göstermeleri, şırtnımesinl parasız 

almak ve örneğini görmek letlyen her gün, öğled"n sonra md· 

racaatları ve ekslltmiye gfrecelderln teklif mektnblarını 3 cü 

maddede yazılı vesikalarla birlikte ihale saatinden enaz bir SDBl 

enet Ankara M. M. v. ea. al. ko. nuna vermeleri llAn olunur. 
7 10 14 19 369 
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~lzmir Yün Mensucatı § - -
"

8 
Ce hlreeyler söyledi. Kör· 

, •p80 
da hıelle tasdik işaretleri 

ı ur 'Yordu. Üzerlerine dehşetli tın Alınması.• 
. ~'l •ğırlık çökmOştO. Rlpr ve 

§ Türk An~ıim Şirketii 
inhisarlar İzmir bışmQdOr · =: Bu mOcssese iki milyon iki ynz hin lira ser- = 

r1, er adım atamıyor ve sende· 
c 6 d 

0 lfl n ellye onlara doğru yü· 
Yorıard tıııb 1• Etraflarında birer 

1 Çtı~!ız olduğu halde meydanı 
tııb r, karanlık dehlize, boş 

~ey 
1 e ve daha sonra da kır· 

o Jyeokağa çıktılar. Onları bek· 
CJl bl 

j. Baylıız r arobn vardı. Bindiler. 

9 
'llerı ınektep çocukları gibi 
•tab dlılerlnde olduğu halde 

e ki aya oturdular. Nereye git· 
, erıoı bil i ltışa d n yor ve encak yo· 
· td 0 Aru gittiklerini anlıyor· 
'aıııı:k Birkaç dakika sonra ay· 
~ sokaklara çıktılar. Rişar: 

'b1ı; Peter, dedi, artık hereey 

' . 
- J\ 1Qk~rna yoptın btt Kornell!!! 

· ~llldı lelbelerl hundan ibaret 
l · Ar b leyord " a yavo yaveş ileri · 
' l>Ho:ııy:·, · e kader gittiklerini 
tb· r•rd r:-lrdenb• 1• ı! o kat arabanın 
' hirf 1 klre durduğunu duydular. 

diler 0 P1Y1 açta. A rsbadsn in 
' l \'e k 
1 

llrorııı k endllerf nl :ılf iri 
tı1e)'da d ve btıyfik bir 

' D O b bıtı 0 ve OyOk bir bina· 
~it llOnde buldular. Öldtıriicil 
ıı. eoğuk 
cıapı h vardı. Rlear· boranın 

1 &b , 
Yord e olduğu~ıu zannedl· 
"- u. Bu 
4lııJQı geceyi geçirecek yer 
~ U§tular ar,11 anıma bu yer n· 
• elldl~ra~ıklorı cinsten değildi. 

' erıoe b t 1 

f 

erıı 8 tan ye verilip 
ı 8ı~ly~ceğlni bllmiyorlırdı. 
'lındı opıd o içeri gfrdJler 
lıtııu taşlık. genltı bir yerd~ 

ıı l:!•ltınoyorlıırdı . Buruı pek eı 
1 • Bunu .. " il "<:ekı gorunce hopeedi· 

il (}Qıld er( hikrelor h kkında da 
ı:ı ı} 11 1

e <lOştQler. i' nlformoh bir 

onlura lllt-rdh eni ı;öeter· 

Akhjsar Belediye Reisliğinden: lüğOnden: ·ı 

-
= maye J e te~ekkOI etmi• ve o.· Oryental Kar- --

İhale tarihinden mayıs 935 Y 

Şartnıme mucibince n 21500 Ura bedeli muhammenli Akhl· k d J ı ') L sonuna a ar zm r ve :ı 1• 111• ==- pet ManufakPöres Limited ('-ark Hah) ı"r- _-
sar elelctlrlk fobrlkaeı için 170 · 200 beygir kuvvetinde bir mo · den Bergamıya ve Bergamadan _ ~ Y _ 

tör, ırızoJ' en kazanı Ye dinamo kapalı zarf usulfle ekelltmtye K 1.. Dikili ı d k · · f -" ın••· ve zeyt n ağına 5 etme lht zmir'de Halkapınardaki kuma ~ .. brı·- _ 
konulmuştur. Eksiltme 28 ıobat 935 tarihine raethyın perşembe d il k LI 

1

'-göo er ece iç. lerle mamul = kasını satın almıştır. Fabrika hfltOn te kilut ""'C = 
gfin(l saat 15 t~ Akhiıar belediye encömenlnde yapılacaktır. lı ti ı ı kll ı ft k • tül o er n na yeıı m n asa· ~ tesisat \'e mO.stahdimini ile eski~i gibi l KAntınu = 
teklllerin tekllflerlnl Ticaret odası veııikaeı ve l 612 llrslık mu· ya konulmuştur. feteklflerlo _ u 
vakkat teminatlarının belediye sandıg-ına yatırı!dı&ına dair ol n k = sani 1935 tarihinden itibaren )'CDİ Aİrket tarafıın· " mfin• &!aya girmek üzere 9 - ,. ~ -
makbuz vtya nOmunesloe uygun banka kefalet mektubu ile 2.935 cumarteııl gann eaat on = dan İ~.l~tilmektedir. ~lernevi. yiln iplikleri, kuma~. 
birlikte 28 şubat 935 tarihinde ııaat 14 e kadar belediye riya· bc~te temfoatlırile ve şartna . = hattam} e v~ çorap ımal edılecektir. l\lamullitmın = 
setine vermeleri 14zımdır. istekliler hu husustaki şartnameyi melerlnl görmek için daha ev· = emsaline faıkiyeti her taraf ta takdir ve kabul edil. -
beledlyemfıden btlyebtlirler. 7 l 2 17 22 554 378 vel lnhlııarlar iz mir başmOdOr· = miştir. Bu mamulat Peştemalcılar başında eski -

Kışlada l\f fts. Mev. satın alma komisyo· ıoğdle n~rgama müdürlüğüne =: Orozdihak ittiealindeki sergi<le teşhir edilmekte ,,e = 
1 k I

A 1 uğramaları. 27 :H 4 7 s_ satış fabrika içinde yapılmaktadır. -_ 
nunda ihaleleri yapı aca i an ar ...JL----------~~....,.--~--------...1'-IT • • ·ı b• , = (Postn kut~eu ~27) (1'e1graf nclrc i: lzmir = 

Müetabkem mevki Sı. al. ko. oundan: ütün ışçı er il - = Sancnk), (l clefon ııumnra@ı 2432 ' C 3564 -

Beher kiloeunun Teminatı ınu· ıı• gw j o den.• :=111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111§ 
Tahmin vak kat" J 

okçeei Birliğimizin nizamnamesinin zmir ithalat Gümrüğü üdü.rlü-edilen llıtl 
Lfra Kr. bazı mıddelerlnln tadili için w (\ d 
R:3S 00 eubatın on beşinci cuma ı;ünü g Il en: 

Glnel Miktarı Muheın. h,.dull 

Kilo Lira Kr. Sm. 

Uo 122000 11163 
u 114600 10:3 14 
il 303000 2666i 
,, 129600 11664 

.Münakasanın şekli 

Kapalı eksiltme 

" .. 
" " 
" " 

Silatl 

14 
14,30 
15 
15,30 

9 15 
9 00 

8 "o 
9 00 
Günü 

cumarteııi 

" 
il 

" 

774 011 
:lOOO 00 

75 00 
İhale tarihi 

9.tnbat.935 

" 
" .. 

lzmlr ınüstahkem mevki kıtaatının yukarıda cins ve miktar· 

ları yazılı dört kaltım un ihtiyacı dört kıt'a şartname Ue ayrı 

ayrı hizalıırında yazılı gün ve eaetlarda kapılı eksiltme ueullle 
satın ahnacaktır. Talipler şartname ıuretint her gOn Kışladı 
Met. ~h. sa. al. ko. da görebUlrltr. İıteklller 2490 Payılı artır· 
ma ve eluiltmc kanunuouıı ikinci ve üçüncfi maddelerine göre 

vesika göeltrmtok mecburiyetindedirler. Talipler ihaleden bir eaat 
evvel kapılı zarf tarını oeuhl dalreatnde ve makbuz mukahlllnde 

İzınlr'de K1ılada Met. ınv. ea. al. ko. 011 vermeleri ve i lıale eaa· 
ı de de komi!lvondıı bızır buloumalın ilan olunnr. 

I n J 21 !l7 } 7 2} Ü 

öğleden eonıa tıaat ikide birinci 
kordonda ticaret odası bitişiğin · 

deki birllkler bloeeında toplantı 

Y"pılacağından umum erkek -ve 
kadın leçi arkada~ların mezkur 
binaya gelmeleri llAo olunur. 

377 7. 8. 10 

Vaşingtoıı 

Borsasında 
Vaşington, 5 (A.A) - Yük· 

sek mahkeme ile temasta bulu· 

nan mehaf ilde 12 şubat tarihi 

resmi bir tatil günü olduğun· 

dan altın eeasına ald kanr 11 
şubat tarihinde verildiği tık· 

dlrde esham boreasmdıı şiddetli 

t~movvOçlerin önüne geçllece~I 

bey n olunmaktadır. 

Çekoslovak ltllArına ba~lı kontenjan Jlstelcrfoe giren ncBnelcre 

alt beyonnemelenlen eahlplcri ellerinde olanlarının 9,2,935 
cumartesi gftnQ akşamına kadar mutlaka gümrük idaresine eti· 
rib teslim etmeleri aksi takı' d k · g ı ır e ontenJan sıralarının gecikme· 
sinden doğacak meı'ollyetln enhiplerfne ah olacağı llAn olunur. 

1 7 8 381 
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~ Zekai Tarakçı 
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u~müır Şl!Jllb>esö 
ı kinci kordonda Borsa civarında kendi btnaeında 

TELEFON:2363 
---··•+••--

Hcrtflrlfl Banka Muamelatı, Emtea 
Kumusyonculuğu .. 

Müsait şeraitle mevduat kabul edilir 

--Hububat, oznm, incir, pamuk, yapak, zeytin· _ 
= yağı, afyon vcsair emtia kumusyonculuğu ya· = = pılır. Malların vQrudunda sahiplerine en mnsa· -
=: it şeraitte avans verilir. 
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Fratelli Sperco Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAI~ KU'.\1PANYASI 
"HEHMES,, vapuru 9 ~nhauan 1 .ı ~ubata kadar doğru An· 

\'ere, Hoterdam, Amsterdam ve llamhurg limanları için ynk 

alacatır. 

'·GA ' YMEDES,, vapuru 8 şubatta beklenmekte olup Bıırgas, 

Varna ve Köstence için ynk alacaktır . 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNIE 

"DERINDJE1, vapura balen 
limanımızdı Anvera, Rott.rdam, 

Bımburg ve Bremene mal al·: 
maktadır. 

"ANDROS,, vapuru 15 oo· 

batta bekleniyor 20 oubatı ka· 
dar Anvere, Roterdam, Bam· 

burg ve Br~men tçta yük 
alrcaktır. 

"AQUILA,, vapuru 22 şo· 
batta bekleniyor Hamburg ve 
Anversten yük çıkaracaktır. 

ARMEMENT Il. SCHULDT 
HAMBURG 

u HA~SBURG ., vapuru 23 
şubatta bekleniyor Anverı ve 

Hamburgtan yük ç1kanp Ro· 
terdam ve Hamburg fçfn yük 

alacaktır. 

JOBNSTON LlNE LTO. 
LIVERPUL 

" KENMORE .. vapuru 31 
son kanunda gelip Li verpul ve 
Anversten yük çıkarmıı;ıtır. 

EKSPORT STEAMSHıP 

CORPORATaON 

Ôks6rcnler! Mnt- • • 
laka (Okamentol) ~ 
ÔksOrOk Şekerle· ~ 
rini Tecrnbe Edi· ıııı-mc 
niz ... 

ve Poıjcn Şalıopm 
En Üstün Bir Mils· 
bil Şekeri Olduğu· 

~ 
~ 

= 

;.. 
~ 

nu unutmayınız. >Qf) · 

Kıı vveıl i Mns bil ~ 
fstiyenleı· Sıhhat 

. .... 
Silrgnn Haplarını Ql) 
Arasınlar. ~ 

Maruf Eczaneler· ~ 
tlı!n Arayııı1z. lfl ''GANYMEDES,. vapuru 23 şubattan 2 şubata kadar Anvcre, 

Hoterdıtm, Ameterdam ve Hamburg için yok alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LtNIEN 

" EKSELSIOH ,, vapuru 10 

şubattı beldeolyor, Nevyork ~·----··----..-
için yük .1.cıkıır. Olivier ve şüreka-

"FROST,. vapnru 12 şubatta Roterdım, Ramburg, Copeoha· 

gco, Dantzlg1 Gdynta, Goteburg, Oalo ve İakandlnnya limanları 
için ynk alacaktır. 

"EKsMıNsTER,, vapuru 13 L• • V 
oubıtta bekleniyor, Nt.york 81 lffillet apur 

"HEORU.ı. ,, 28 tubıtta Uotcrdam, Hımburg, Copenlııgen, tçın 1o.k .ıacaktır. Acentası 
•

1 FKSARCil ,, vapuru 2 Dantzlg, Gdyntı, Goteburg, Oılo n lskaodlnuya limanları için 
ynk ılacıktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGATlON CO. OF GRECCE 

İzmir Nev· York ar11ındı ıyda bir muotazım ıefer 
0 RlNOS,, vapuru 10 şobıttı lzmlr'den dogru NeTyork için 

yük ılacakhr. 

"TAME:51S., vapuru 12 martta lzmlr'den doğru Nevyork için 
yük ılıcaktır. 

SJ<:R V lCE MAR!TlM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 
upELES,, vapuru 15 tubattı gelip 16 ıubatta Malta, C.nova, 

.Mınllya, Bıraclon ve Cezalre hareket edecektir. 
"ALBA JUL YA,, Taporo 12 marttı gelip rn mıruı Maltı, 

Cenova, Mırallya, Barıelon ve Cezalre bueket edecektir. 

Hamlı: lllnlardakl hareket tırlblerfndekl değltlkltklerden acente 
meı'oltyet kabul etmez. • 

Fızlı tafsilat için İkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye tirketl 

binası arkaaındı Fratelll Sperco ıcentılığını mancaat edilmesi 

rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

Yerli Bıçak Ve Hassas Terazi 
imalathanesi 

Hüseyin Usta 
Hernevi bıçak ,.e el terazileri toptan ve peraken· 
de sipariş kabul olunur. Terzi makasları, ziraate 
ait hernevi alat imal olunur •. 

1ZM1R Kantarcılar çaroısı No. 39 

martta b,.Jrfenfyor, 
için Qyk ılıcaktır . 

Nevyork 

N. B. - Geliş tarihleri ve 
•lipur tarihlerinde •centemiz 

hiçbir mes'uliyet kabul etmez. 
Telefon Nn. 2007 · 200~ 

Fotoğrafçılık 
---.•·- --

~lakinelerinızi 

Fil imlerinizi 
Camlarıoızı 

fotoğraf Uğıt, kart ve fotoA· 
raf mafaemeobi bizden alınız. Her 
çeeit amatör itleri kabul edilir ve 
en iyi cinsten Uğıt kullanıhr. 

Atölyemizde 
Müe11e&emizio çektiği foıog. 

raflar, kart postallar ve agraodi• 
manları t niyedeo müstağni gö· 
rilyoruz. 

Ucuz, gOzel, zevkli, te· 

miz, çabuk, taze it ve 
malzeme ile aj 

Hamza ROstem 
Emirler Ç.arşıeı 

Taze, Temiz 
ve Ucuz Ilftç 

BAŞDURAK'ıa 

Cendelf IIan. Birlocl Kordon 
Tel. 24.4:i 

The Ellerman Unee Ltd. 
" TRENTİNO ,. vapuru 29 

ikinci k4ounda Londrs, Hull 

ve Aoverı'ten ~elip tahlfyt:de 
bulunacak ve ayni zamandı 

1 
Londra ve Hull için yok 
alacaktır, 

11ALGERİAN,. npuru O tu· 
bıua Liverpool ve Svvıneea 'dzo 

gelip tahliyede bu)unıcaktır. 
11 MARONlAN,, npura şubat 

ıoaıunda Londra, Bull ve An· 

vera'ton gelfp tahliyede bulo· 

nacak ve ıynl zımındı Lon· 
dra ve Bull için yiik alacaktır. 

The General Steım Nıvl· 
gaılon Co. Ltd. 

11AOJUTANT,, vapuru 5 ~o· 
battı beklenmekte olup Londra 
için yok alacaktır. 

Oentscbe Levınte Linle 
11ANGORA,. vapura :lO ikinci 

Uonnda Hamburg, Bremen n 
Anvera'ten gelip tahliyede bu· 
lunıcıkhr. ... - -

Not Vurul tarihleri ve ••· 
porlırın fatmlerf azerlne deni· 

otkllklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Alameti Farika Horozdur .. Hamdi N Qzhet Ünhersltede Döçent 
Muavin Profeıör 

Sıhhat Eczanesinde 
•=============================•• Dolunur. 

Aylık elektirik 

1\'lasrahııız yüksek mi? 

~IETALLUM 
lambalarını kullanınız • 

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

Mehmet Tevfik 
Bnynk Elektirik, Tetefon ve 

Malzemeleri deposu. 

Pcştemalcılar N. 77-79 rfel. 3332 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

• 

Ilaetalara hergün öğleden 
ıonra bokar. 

istiklal r.adcleıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf · ı S TAN B U L 
Telefon : 49250 

Kitab, Mecmua ve Al· 

bilnılerinize, Sağ· 

lam Cild Yaptır· 

ntak isterseniz. 

Yeni Knvnf lnr çnrşısmda 

34 Numarada 

•ALI RIZA• 
M Qcellitharıesinc uğı·aym ız .. 

Aytlın Demiryolu üzerindeki isti 
yon ve vilayetlerdeki tüccarlarıııl 
zın dikkat gözüne. 

Antalya NakUyıtı umumiye elrketi, eon zamanda mubte 

müşterilerinden gördfiğü dPrin alakaya karşılık olmak ~ 
aşağıda gfütertldlğl şekilde nakliye ücretlerinde yaptığı ıeoz 

tlAo eder ve saygı, sevgi değer müşterilerinden sonsuz yar 
)arını diler. 

1 - Aydın Ocmlryolu üzerinde bulunan le Denlıll (O' 
ye kadar olan letoyonlara eevkettfğl (Mobilyr boş kab b• 

tftccar eşyasmdan almakta oldu~u b"ber kiloda iki kuruş ~ 
Jlye ücreti badema "60,. paraya. 

2 - Sütluç'tan itibaren haşlıyan Eğirdir hattına sevkel 

(Mobllye boş kab hariç) eşyadan şimendifer navlun ve İst•of 
İzmir nakliye ücretleri olarak aldığımız beher tonda "40" 1 
yı da ";Hl,. !haya tenzll etmiştir. 

AotalyR Nakliyatı Umumiye Şirketi 
Birinci Kordon No . .. 120t. 

1 il il 1111111111 ili lll 111 1 1111 111 1 il 1111111 
• 

IZMIR 

Esnaf ve Ahali banl{aS 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M i R 
Şubeleri: ödenıi~, Sal!hli, TurğutJu 

Alaşelur, Tıre •. 
---···---

Herlürlii Banka J\1uamelalı Yapar .. 

Bir ıeoellk mevduata % 6 
Allı aylık ,, % 4,1·2 

_ Vadeelt hesabı carlle.rf' % 4 falıG verir· 

ımlriiiimiıiıiırıliiihlihiiiihliliımımımımmımif mılmı11mırlilmrmı 

Türkiye Cümhuriyel 
Merkez bankasından: 

İkramiyeli yüıde bet fal zil 1933 istil.razının 4.000.000 ır 
lık tklocl terttbfnt tttldl eden 8 . tertibinin asıl tahvilleri ~ ~ 
bat 935 tarihinden itibaren munkkıt makbaılar llo tetıV 

bıtlanılmııtır. Mr.zkOr tarihten 28 şubat akşamına kadar ~ 
nkklt makbuılan, ilk aldıkları banka oubelerfne mücıcaat e 

• 
cek bımlllere tebdil muımelesl maerıfsız olarak · yapılacaktaf· 

28 tubat 9:35 tarihinden ıonra tehdiller Merkez bank••'" 

Ankara merkeıindo yepıla('ak ve mHrüf hamtllnioe ald ol~ 
fizerc bu loc bankamız tubelerile iş ve Zlreat bankaları ı• 
sut cyli!ecektlr. I 

Bundan böyle kupon, ikramiye ve amorti tediyota yalını 
tahviller Qzertnden icra edileceğine göre· h>cmillt.rin tebdil ti 
biran evvel müracaatları rica olunur. 

t 7 16 25 :1,:y 
lzmir Maarif Müdürlüğünden: 

Karaburnn merkez okulaeının !) 15 lira 7 .i kuruşluk ııO 
29.1.935 gününden başlı.tmak üz~re 15 gün için açık ekelll,.,J 

konu lmoot ur. 

Bu iıe istekli olanlar ketlf ve outnam~sini görmek ü1efl!I: 

~ilo Maarif müdürlüğöne f'kslltwlye girmek tatiyenler de l.'i·~'/: 
çaroamba giinü saat 9 dan 12 ye. kadar 6!l Jlrahk temioıll .1 
vakkıte ile birlikte l'il4yet encümenine milracaatf ır• 1 

olunor. 29 3 7 11 30S 

l 

l 
1 


