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Irak hududunda 
Iran Kuvvetleri Toplanıyormuş 

Iran Körfezine De 
Ingiliz Zırhlıları Gelmiş ..• 

Bugün Saat 15 de Halkevinde Saylav~ Seçimi Yapılacaktır. ikinci Seçmen
ler Halkevinde BulunacakJardır. Bütün Hazırlıklar Bitirilmiştir. 

Bay Zekeriya 
Manisa emniyet müdOrfl bay 

Zekeriy a; Ma i~ll·ya hıızı tde· 

fon mnlzemC'si sarın almıık tçto 
ijt:hri mlze gelmi ştir . 

Yeni Tefrikamız 

ölüm 1\anunları 
..... 

Yen i lt (ri kn ıuızı p<'k yakında 

neşre ba~l ıyuruz .• lHünı K o· 

nunlım.. büyük Lir lıPyccuı 

ve zevkle okuyacegımız t;;tt;f 
bir romandır. 

"ölfim Kanunları,, 
Yakında "ANADOLU,, 

sdtunları nda .• 

Japonya, Yeni Gemiler 
inşasını Düşünmektedir. 
Amerika'nın Milli Seferberlik PJanı, 

Ayan Meclisine Verildi .. 

Amerika Donannıım 

Vaşington 7 (A.A) - Ayan 
azaerndan bay Klark harbiye 
nezareti tarafındın hızırlanmıt 
olan mllli ıeferberllk plAnını 
ayan meclidnı arzetmi4tlr. Bu 
plan 18 711ındın 1nkıık olan 

herk.esin eilab altına ahnmasma 

rclaicümburon plıinıu talıakku· 
kuna lOzumlu olan bütün ea· 

nayil kontrol elmeslne müeaade 
vermektedir. 

- Sonu 8 ıncı sahifede -



Demokrat idar~de . . ( ii e o y a ~ 0 D _u y u m O a ır o 1 
Aristokr~Zıhnıyetı... Acaba Aslı Var Mı? Kftçflk Duyumları 

Yarın 
Aydııı'da G~lin Alayları-Köylerdeki • Vilayet Umumi Mecli 

Katiblerin ve Muhtarların VdZiy"eti .• Iran Kuvvetleri lr~·k h, ud'u~unda 1"'o'p· ü.·yeleri Yarın Seçilece 
· Vll&yet genel oıecl!el eeçlOJI 

ı 1 • ı • h . G~ • ı •'o · yaran sabah saat 11,30 da Hıılt 
3Diyormuş. ngı iZ arp emı eri e evıs.1onundayapııaca1tıır.1kııı· 

el seçmenlerle seçimde re1 

Aydın'dao yazılıyor : Fakat birçok nahiye mfidOrlnl 

Aydao'ın sayan doktorlarından birkaç köye elblrltğl ile tuttur· 
Bay M. Siileymao'ın düokü dukları köy kAtfblerfnl nahiye 

Iran Körfezinde Bulunuyorlar. ~~~!:0~:~ •• :·:.k::~1~~~= ::. Anadolu'da (Demokraside arla· müdürla1t!;ü işlerinde kullanıyor· 
tokratıı olamaz) başlıklı yazı · lar. KAtlb, aylık aldığı köylere 

eını okudum. Bu v~sile ile ben ya bir defa gidiyor, yahut hiç 

de, demokrat idarede aristokrat gitmiyor. Köy muhtarı nahiyeye 

zihniyetinin yaşımasına sebebi· gelerek işlerini orada gördilrtl· 

yet veren bir iki noktayı işaret yor ve k:Atlb iş görecek diye 
etmek istedim. DOeilndOklerl· gOoluce han köşelerinde bek· 

ınl, sayın doktorun çok yerin· llyor. Bu maeraflar dı, tablıtlle, 
de müralealarına ekllyebillrsem köy bfttçelerlnden çıkıyor. 
sevinç duyacağım. Muhtarlar buna karşı dura· 

İstanbul, 'i (Losusf) - İran kuvvetlerinin, Irak hududlarında toplandığı ve iki memleket ara· 

sındakl hudud lhtHAflarıoın, hllkuvve halledilmek istenildiği söyleolyor. Ayni haberlere göre, 

lnglllz harp gemileri lran körfezine gelmiş bulunuyorlar. 

-------------------------------------------
Se 13.n ik' te Bir Nümayiş 

derilmlştlr. 

lzmir ZabıtasınJll 
Konferansları. 
Bu Usul Diğer VilAyet 
lerde Tatbik Edilece 

1 - Hep biliyoruz ki bir mıyorlar. Geçen yıl ÔmerhoylJ 
(Men'i tarafıt) kanunu vardır. muhtarmm bu ytızden çektik-
Aydın vllAyet omumf meclisi· lerlnl henüz unutmadık. 
nin de, bu yaeaya oyarak yap· Doktor bay M. Stıleyman, 
tığı bir talimat vardır. Bu ta· mtıhlm bir mea'eleye dokundu. 

Halk, 12 Adanın Yunanistan'al ltiha
kını istedi. Muhabere Kesildi 

Şehrimiz Emniyt-t müdflr4 
Bay Feyzi Akkor'uo; Emntyel 

kadr<'eunda kayıdlı polisleri• 
mesleki bilgilerini arbrmak lçlll 

tertlb ettirdiği konferanel.ı 

Emniyet umum mtldftrltiğdnc' 
takdirle karşılanmııhr. Bu uao· Umata göre çalgı ile gelin Benim yızdıklarıı.o dı, aşağı İstanbul 7 (Boeusf) - Selılnlk'ten bildfrlllyor: Hüktlmetlo mümaoeatına rağmen Selanlk abnllsl 

dola•tırmak, geltn alaylarında yukarı onunki kadar milhlmdlr. B k l d 1 L bA QL hl 1 ı d 1 Y f ' 11 ih k i 1 i 
Y eyaz ı e e top aoara.. uy ... r m t ng yapmıe ve a a ann unan stan a ı t a ırıı str.m şt r. 

ilçten ~azla otomobil bulundur· RüyOk Ulua Kurultayı, yurd· B"k.h · l hl bll t 1 1 1 1 l f k l d hl bl ll ı.ı:L d ı• u umet, mıt ngten eonra r te ğ neşretm o ve m t ng o, e yasa ır ·a ar on ç r e o uı.a ar 
mık: yıeaktu. Fakat sözd ge· daşlar arasında sınıf imtiyazları olmadığını blldlcmfştlr. • • _ 

çenlerln ve hatırı sayılanların teeie etmiş olan unvanları, IA ' letanbul 7 (Hususi) - Yunanistan 'la 12" ada ar~aındakl berUirlil ·münakalat llfıllmlitir. Oolıı• ı;ı 
kablır1 ortadan kaldmrken, · · 

sokaklarda yedi aeldz otomo· gündenberl adalardan Yunanletau'a postalar da gelmemektedir. Atlna Uolvertlıeelndekl adalı t11l"h,1 
demokrat bir idare ahanda ya· 

bille gelin gezdirdikleri, batta Ailelerinden melr.tub ve bekledikleri bavalele.rf alamadıklarından heyecan içinde buluoijyorlar. Elr.n 

bando muzllr.alı gelf o alayları :;;:r~t ~~~::~t n:~ı,da~!~cear:~~ · h6ktlmetl, bu husaı için ltalya'nın Atlnı sefaretine mtlracaatte bulunmuştur.' 
yaptıkları sık sık görülmektedir yürüyemez. • • • • • • • • • •••---.;___ __ _ 

2 - Köy yasası mucibince Aydın Paris'te Grib Salgını M ı 
her köyün bir kAtibt olacaktır. U. H. Becerik efil [} f 3 r 
Hindistan'daTemelYasa- Grih Orduya Bulaştı, Ef-selçika'ya 
sı Deg" iştirilmek üzere! radı Yatağa Düşürdü.. Giı~.:r.~~1~~:~.i) _ ııı 

Prensliklerin Kaldırılması da Doştt
nül Oyor. Partiler Çarpışmaktadır .• 

Londra, 7 (A.A) - Olndls· 
tan nazırı Slr Samuel Hoore 

düa ~ğleden sonra Blndletan 

temel yHası taslağının Hdncl 
okunuşunu avam kamırasma 
indirmiştir. 

Londra, 17 (A.A) - Hin· 
distan nazırı Slr Samuel Hoore 

tarafından lrad edilen nutuk 

yeni temel yasası Ue Blndletana 

tahmil edilen mea'ollyeılerln 
uzun bir esbabı muclbeel ol. 

muştur. Nazır başlıca üç nokta 

tavzih etmiştir. Evvel! teknik 

prenelblere ietlnad ederek Bin· 
dietan'da ve eyaletlerinde mes'ul 

hftkumetler teşkilinin Hlzumu· 

nn ve hu sistemin ameli nok· 

tayı nazardan hayatiyet kabl· 
Jiyetlnl haiz hulunduğuou leba 

ta c;ılışmıştır. Saniyen bu ele 
temin alyaHI ve soysal fafdele· 
rlnl saymış ve nihayet Hindi&· 

tan'ın bir takım prensliklere 

ve eyaletlere tahTlllnln yıllar· 

danberl Hindistan milletlerine 

karşı alınm19 ve İngiltere tara· 
fmdao ilgası vaclb olmuş teah· 

hildlerln mevkii itile konma· 

sından ibaret bulunduğunu 
söylemiştir. 

hunlardan birincisi komite ta · 

rafından verflmlı olan rapor 

ftzerlne noel yortalarından ev· 

vel yapılan mftzak:erelerde işçi 

partisinin yapmış olduğu ltlra· 

zatı yeniden ileri silrmilştilr. 

Sfr Herbert Samuelln libe. 

rallerln tasvibine dair olan he· 

yanatı daha kat'idlr. Ve hay 

Corcllln hazırlamaktı olduğu 
tenkldlerl daha evelden karı•· 
lamak gayesine matuftur. 

Bazı muhafazakArlar hüku· 

met projesini taevlb etmişler, 

bazıları ise, teokldlerde bolun· 
mu~lardır. 

Bu mtldıbalelerlo verdiği 

kanaat, hfikumetfn büyük bir 

muhafazakAr ekeeriyetint bu 

mee'elede elde tutabileceği meı· 

kezlndedlr. HattA hay Corclle 

taraftar olan bazı meh'uelar 

bile rey eaıaasında hükumet ta· 
raftarlarlle birleşeceği tıhml n 
olunmaktadır. 

Londra 7 (A.A) - Avam 
kamarasında Bay Hoore hOkô.-

metln bilhassa Hind hükdme· 

tine ald olan 1919 tarihli ka· 

nunun mukaddemeelndeki taah· 

hüdfinQ tamamlle riayete karar 

vermiş olduğunu beyan etmlıtlr. 

Jıtanbul, 7 (Hususi) - Pınle'ten haber veriliyor: vaoı muhasebat memurlarından 
Grlb hBBtalığı, çok yayılmıştır. Vefiyat, günden ga1ne çoğalt· tıç memur, divanı muhaeebat 

yor. Hastalık, son güolerde orduya da sirayet etmfı n Paris namına tetkikat yapmak üzere 
merkez kıt'atı haetan başa yatağa dtlemfiştnr. Sıhhat işleri ba- Belçlka'ya gönderlllyoa. 
kanlığı, genle tertibat almıştır. 

·· M. Şükrü Maliye Bakanlığında Tetkikat 

Bazı Vergiler üzerinde 
Tenzi~iit Yapılacak .. 

Ankara, 7 (Hususi) - Maliye Bakanlığı, Atatürk'ftn ulusa 

beyannameııfode işaret ettiği vergiler üzerinde tenzllAt yapmak 
için tetkikata b19tamıştır. 

Namzedli-
ğini Koyuyor .. 

İstanbul, 7 (Hususi) - Bay 
Milat Şükrü, Sıvae belediyesine 

müracaat ederek mOetakil say· 
lavlık için namzetliğini koydu· 

ğunu blldfrmf ştlr. 

lstanbul'da Saylav Seçimi Saylav 
Y 1 k Ş l• l · Namzedleri. 
apı aca en ık ere Er- Fırka Namzed Liste· 

• 'l D G• ki sinde Değişiklik Vat". menJ er 1 e Jrece er.. Jstanbul, 6 (A.A) - C. H. 

İstanbul, 7 (Hususi) - Sıylav seçimi mfinasebeıll e yapılan 
hazırlıklar bltmlotlr. Seçim, yarıu parlak şenlfklerle yapılacak 

ve akşam bltlrllecektfr. Neticenin, gece HAn edilmesi muhtemeldir. 

Seçim dolayısile yapılacak parlak şenliklere İstanbul Ermeni· 
terinin de iştirak etmek istedikleri Ermeni cemaati tarafından 

hftkumete bildirildi. ':ienlfkler, şimdiye kadar görülmemiş bir 
şekilde olacaktır. ---·---

ltalyanlardan Tazyik Görüyorlarmış 

Rum Ahali Ecnebi Sefa-
retlerine Müracaat Etti. 

F. umumi reislik divımuıdan 
tebliğ olunmuştur: 

Prof as ör I>r. Ne~et Ömer 

lrdelp C. H. fırkasıuın lstanhul 
Saylav namzedi olarak teehlt 
edilmiştir. Jııın edilmiş olan 

İstanbul namzed llatesindekl 
Yusuf Akçora Kare vllıiyetl 

fırka namzed listesine ııaklo · 

lunmuetur. Kars listesindeki 
eski Saylav Faik Bermek Tokat 

vilayeti namzed Uııteslnde açık 

b1rakılan yere fırka namzedi 

olarak konmuştur. 

Müstakillik 

liln bf1tftn vlliyetlerde tatbiki 
bir blldlrlmle bildirilmiştir. 

Bay Ya~ar 
Birkaç gftndenberl rahata., 

bulunan Emniyet mO.ddrUlğt 
Birinci kısım başkanı Bay Y•· 
şar Albıraz lylleemlı ve dO' 

vazifesine haşlamıştır. 

Baro Mec-
muası Çıkarılacak .. 

İzmir barosu neşriyat encO· 

meni; dün baroda toplanmış 1• 

bir (Baro mecmuası) neşrfoe 

karar verilmiştir. 

Bay Asım 
Şehrimiz müddeiumumisi B•1 

Asım'ın letaobul mtlddeiomuıııl· 
ltğine tayini dftşftoQlmekte oldo· 

ğo hakkında dün gazetelerd• 
bazı haberler vardı. Ddn tahld• 

kat yaptık, henüz bueusi 1• 
resmi bir haber gelmedi ğfol 
öğrendik. 

5000 Fidan 
Burnava ziraat mektebinde 

yetiştirilen mevraeız ağaç fldıO' 

lırından 5000 tanesi vilAyel 

emrine ayrılmıştır. Bu f ldanlat 

kaza ve kiiylere dağıtalacaktıt• 

Varolun Bayındır'lılst 
Bayındır'da öketlz ve yoksul 

çocukların bakımı için şehirde, 

gerek köylerde halk bilyft~ 
alAka göstermektedir. Bayandı· 

rın Çiftçi Gedik, Ha midi ye, 
Farınlı, Elif il kOyQ ile şehit· 

deki mahalle halkı ve çarşı eı· 

nafı bu yardımda çok Uerl 
r,ttmlşlerdlr. Bayındır öketlz 'f~ 

yoksul çocuklar kurumu buO' 

dan çok büyQk bir eevloç v• 
şükran doymuştur. 

C. Plastras Yuna" 
nistan'a Giremedi 

fııtanhul 7 (Hususi) - EleJI 
cenerallerlnden firari Plastr8" 
Parfs'den Elen hudodlarmı gel· 
miş ve Elen topraklarına gtr· 
meğe muvaffak olamadığınd ... 
Sofya yolu ile geri gitmiştir. Blndlerao nazırının beyanatı 

meclis Ozeriode derin bir tesir 

yapmış ve mftzık:erenln cere· 

yanı esnasanda htldueu · tablf 
' otan ufak tefek çatışmalara 

Aydın Halkevinde 
Okuyan Yurddaşlar .. 

letaobul, 7 ( Husuai ) - 12 ada ahıllsl, Atlna'daki ecnebi 

devletıer sef lrlerine birer muhtıra veı wişler ve 1 ~ adı ahallelnin 

İtalyan'lardın görd0ğ6 tızylkl bildirerek protestoda bulunmuşlardır. 

ŞUBAT 
için M üracaatler 1935 1935 

İstanbul, 7 ( Hususi ) - Kaaım 8 Gdn 
ra~men projenin tasvibine 11fm· 
diden muhakkak nazarlle bak. 

mak. mDmkan olmuştur. 

Londra 7 (A.A) - Dan Slr 

Samuel Boorenln nutku il" 
baılınmış olan Hindistan mü· 

zak:erelerl kayda tayan hiçbir 
madahaleyl lcabettirmemlştlr. 

Mubtelll Ubenl ve amele 
fırkalannın hatlblerl bıy Attles 

ile bay Berbert Samuel, hflkıl · 
met projealnln bOy6k hatlarını 
tınib etmlşlerdlr. Maamafih 

Aydın (Hususi ) Aydın hal· 

kevl k6Uipıneslne eon kAoun 

ayında 2916 yurddae gelmiştir. 

Bunlaran 878 muallim, 636 sı 

memur, 877 el talebe ve 524 
diğer mesleklerdendir. Bunlar· 

dan 246 eı roman n hlk4ye, 

237 el edebi, 157 el ilmi, 15' 

ınalklopedlk, 246 eı tarihi, 

325 1 sıhhi, 218 muhtelif eser· 

ler ve l •332 el de gazet" Te 

mecmua okumuılırdır. 

Italya, Arnavutluğa (3) 
Milyon Altın Verdi .. 

Tiran 6 (A.A) - Stefanl 
Ajaneııidan: 

Arnavutluk hükumetinin res· 
mf naşiri ef k:Arı Beeı gazete· 

sinin y11dığına göre, fevkalAde 

badee esası nzerlne yapılan 

t11hhödler yOzDuden olan mas · 

raf açıgının bir kısmını kapat· 

mak üzere İtalyan hükö.metl 

Arnavutluk bükdmetfnln em· 

rlne üç milyon altın frank ver· 
mlştir. 

Gazete Kral Zogo'nun bay 

-Moasollnl'ye bir minnettarlık 

telyazıeı çektiğini HAve etmrk· 
tedlr. 

Müet!lkil eaylavlık için on kişi 
11 
__ 9_3 ___________ 2_s __ 

daha şehremanetine mürac11&t 

ederek namzedlfklerlnl koydular. 

Romanya'd& 
Bir inhisar .. 

İstanbul. 7 (Hususi) - Ro· 

manya hilkumeıl. petrol, şeker 
ve tütün ticaretini inhisar al· 

tını almıya karar vermlıtlr. 

Başbakan bay Tatareeko, bizzat 
petrol şirketleri miimesslllerlle 

mfizıkereye baelımıvtır. 

CUMA 
Arabi 1353 
4 Zilkade 

Evk.at 

GOııee 

Ôğle 
İklndJ 
Akşam 

Yats.ı 

İmsak 

Rumi 1351 
2 el KAnun 26 

Ezanı vasati 
1,3~ 7,05 
6,53 ı2,28 
9,41 15,15 

12 17,S~ 
1 33 19,os 
' 11,51 6,!ı, 
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Berberler 1 -
O Grip Ru·· şvet Davası, Feci Şekilde ölen Gripten. ı(~-
erşeyi Na- z il ş fı 
ı Hastalığı A ı· d h l d ava 1 .?. ör. runma Çareleri .. 81 Bilirler?.. hl Dün s ıyeceza a aş a 1 Alaancak'ta Fransu: hastane· ···---
--... ·-···-- Ve Mek te er 1 d d l - Ağız, buruo temizHgl· 

Bir İstanbul berberi bir ga · ----------
8 

n e te uvf altında bulunduğa ne her zamanJun artık özene 
ıeteclye demiş ki: Sıbh·-.. -t -v-.. -,ç·t:;a-7-M-u-avenet Dünl{fi Celsede Bay Saraç Rıza Ha- ÜSlkattakl bir odadan Zatürree· 

.. ., ola verdiği dehşetli ıztırıb ve 
"-Ben berberim. Mesleğiın · müdürlOğünde toplan•n vilayet dı·se Hakl~ ... ında ır.ade Verdı· .. den d b Ji ateş sebebtle pençeredeo dü"e· 

son erece memnunum.. hıfzıssıhha meclisinde grl ve '" 
Be k k rek feci bir şekilde ölen 

nee berberlik en yO se ' df rrer mevsl m hastalıklarının C ı d d hl en 
1 1 kl b !\lilli emlak idaresinden ki · orada Bay eme a ın 8 r şoför Hay Şlnasi'nln cenazesi 

u vi, en b\lyQk mes e er· ısa1gıo halinde bulunduğa naza· memuru tanıyordum. Ken· 
den hfrJdfr. Berberler diinya· rı dikkate alınarak fzmtr be ralBdığı bahçe ve çayırların d dfin öğle vakti bütnn Jzmlr 

kirasır:a iild resmi kdğıdları disfne mes'eleyl anlattım . O ı 
nın en malômatlı lnsanlorıdır. l•dlyesi hudutları dahilindeki Bid şof örlerlle akrabosı tarafından 
S• .. ortadan kaldırmak için bay taharri komiseri Bay ayete 
ız on Üniversite bitirseniz ınekteblerfn bir haft ta müd· dı· kalılmlmıştır. Asri kabristana 

hl sara" Rızs'dan rüşvet alırken anlattı. 8eni alıb kısmı 1 ı 
r berber kadar malômat sa· d l ı. t l sına karar ve · ... gömülen bn koza kurbanının 

hlb ete ı;apa ı ma cürmOme-Jbud halinde yakalan· başkanı Bay Bulust'nln yanına i olamazsınız.tt 1 f mnıırına arkadaşları htr çelenk. 
cllm şt r. m"kla su,..lıı millı· eml4 k idaresi ötürdü orada başımdan ırt· 

Doğru söze ne denir? İstan· lzmlr belediyesi hududunda "' " il g ' " koymuşlardır. 
b l hl muhosPbecisl hay Fevzi Ue çenl ve maruz kaldığım teklirt 
n berberinin sözlerinde ç Karşıyaka da vardır. Fakat 1 1 1 Bu gPncin ölüsü büyQk btr 

Y 1 J memurlarından Sıyameddln ve anlatum. Bay Huhis ı.-n em· 
a on yoktur. Yalnız stan· Buca ve Burnava mektepleri F ., . acı uyandırmıştır. Ailesine ve 

b l'd Tevf ikio dün Asliyecezada du· niyet müdürü Buy 'r.yzı nıa u a değU, acunun her tara llıı civar köyler mektt>blerl h arkadn~lcmna başınız sağo\sun, 
f d bil ruşmnlarına ba~hıomıetır. yanına götürdü, zabıta der al 
•n e, berberlerin hepsi · kt Onun için bu IJ\ektep· u deriz. 
ı yo · ur. .Evvelil ietlotak kararnamesi tertibat aldı, o akşom ıueserrt.t 

g ndtr, herşeyl bilirler. Sabah terde derslere devam edilecektir. 
t ı okundu, sonra mevkuf suçlu otelinde buluşub hu memur· 
•n ak§ama kodar dilkkio a· Şehrimiz Sıhhat ve içtimai ı 

rı d d ki )arın fetfovop1arına bış1ondı. larla göt üşmem tekorrfir ett · 
n an bir yere çıkma 1 arı muavenet müdüril doktor hey k h 

b ld 1 t d I Suçlular hadisenin kendilerini AkşBm üzeri Meserret a ve 8 e, mesela zmfr'ln iç 0 e Cevdet Saraçoğlu Dnotepe, nö 
olub bitenlerin h"psını beodell, k lekelemek lçlri tertlb edilmiş efne ~ittim. Memur Sıyameddln 

... 1 nü ve Hakimiyeti l\Illl!ye me · 
elıden evelce işitirler. blrşey oldtığunu anlattılar. Bay ve Tevfik orada oturuyor· 

8 k 
teplerinl teftiş etmiştir. saraç Rıza'oıo J~kt alemlerfne lardı. 

en gazetecf yfm. Girf b çı · 
Oladığı en yer yoktur. Fakat BÜ dav erdi gidişlerini de davete icabet Saraç Rıza; bu kahvedf' ve 
doğrusunu eöyltyeylm: Herbe· etmek gib! insani blr kaideye dıoarda memurlarla nasıl görü,. 

tiı:nden aldı~ım haberler kadar Motörü Cinayeti. riayet etmek düşüncesinden tuğüoü, o akşam Mitat'ın Jo. 

ltıtvsuk malumatı hiçbir yer· d S ki mütevelllt gösterdiler. Taharri kantasında ne kadar rakı içtik· 
den atamam. l\fotöı· C a ananı memuru hay Hasan Fehmi, lerlni. evrııkı ortodan imha et· 

İtiraf ederim ki, berberlerin Kimse Göremezmiş.. suçlulardan bay Fevzl'yl nasıl mek için kendisinden na!ıl 
kulağı gazetecileriokioden daha Boodan heş yıl evvel Höda· yakaladığım anlııtt1. Sıra bay 200 Ura istendiğiol, memur· 

deliktir. Berberlerin çeneleri verdi motöründe Recep kap saraç Rızo'nın isticvabına ı:ı;el · lardan bay Fevzi ve Tevfik'fn 
a-,ukatlarınkfoden daha işlektir. tanla tüccardan Cemal ve Ha· miştl. Saraç Rıza vak'ayı bütün birbirine noaıl hakaret ettlkle· 
Yarım saatlik bfr traş esnasın· Ul'i öldürm"ekle suçlu Osman tofsUtitıle ~öyle anlattı: rint, birbirinden gizli ve fazla 

da, fae yedi mahallenin içini, kaptan ve Çlpinoz Ahmed'ln - Bir gün mtlli emlak da· para almak için neler yaptık · 
dışını enlatırlar. Karı·koca knv· duruşmalarınıı dün ığırcezada de· freslne gittim. Dosya memuru larım, bay Fevzi'nln, karmna 

gılarını bütQn tafellAtlle bilen vem edllmlı,tir. Dünkü duruş- Bay Sıyameddln'l gördilm, m~t· manto alaceğından bahisle he-
herberlerdfr. m11da mildsfaa şahidi eıfatile rük mallardan bir çayırın 1929 men otuz lira verilmesini teklif 

İstanbul berberi çok iyi söy· Hüseyin koptan dlnlenml~tir. yılında tarafımdan klralanıb ettiğini anlattı ve dedl ki: 
llyor. Günde her çeşit ve her Şahit suçlu Üi!man kaptanın kiralımmadığrnda tereddüt t'di . - Mitat'ın lokantasınd11 hu· 

nıeslekten odamla konuşan bir motôrünO. gördüğüod ve b!ldl· yordum. Do~yailakl mezad kal lunduğumozun ertesi gün Bas 
berber elbette bir finlverslte ğinf, uzunluğunun lO- l 2 met· me$loe bakmııeını rica ettim, mabane'de kebapçı Bay .Ali'nhı 
ltı d b k ı ~ re IL11dar olduğunu, motöriln baoa doğrudıın doğruya: d-kk" ü fl d J d k etunundan o a ço ma u· dOz ambar teşklliih bolundu· . u uoının t n e top an ı . 
llıatı1 olur. Tevekkeli değil, - Sen onun için merak et· Orada da bP.IJ elee rakı lctiler, 

ğandoo bu ambarda oturan in· 
eskiden evlfnmck lstlyen bir sanların dıılma görQlebllecckle· me. Totmuo olsan bile biz dos· sarhoş oldular, gene birbirinin 
dellknnlıyı berberden eorar · rlni, ambarın iki metre kırk yayı ortadan keldırmaeını bili· aleyhinde sözler söylediler. nİ· 
l•rnuş... santim genlşllğf nde olduğunu, riz, dedi. hı yet ertesi gQn için parayı 

İımlr'de ıpor dedl·lrnduso mo adeta bir kayıktan hiç farkı Böyle bir teklif kar,18lnda henden istediler. Bay Fe•zl, 
lar? Buyurun beraberce berber bulunmadığını söylemiştir. kalınca etrafıma bakındım. kim· ötekilerin haberi olmamak şar· 
dQkkAnına gidelim ve bizim Şahidin bu ifadesi; ~uçlu o un ee yoktu, yani yalnızdık. Hay· tile ayrıca yllz lira istiyordu, 
berberi dinllyelim. o, elze spor ınotörde bir kimse saklanacak rete dll1Jdüm. diğer memurları da ylrmibeş 
dedt kodosunun fçyüzünil her· oluraa görftlmemeelne imkAn ol· - Bu nasıl ıöı.? Dedim, her Ura ve ayrıca Bay Fevzi'ye 50 
~esten deha iyi, daha mükem· mıyacağı hakkındaki eözlerini taraf ta bu işe dair kayıdlar, lira verilecekti, 

ltıd anlatır. Berberin bildik· teyld ediyordu. dosyalar vardır. Saraç Rıza; ertesi gün emnl· 
l Df"er müdafaa şahidi AU - Canım snna ne... Muha· ndü l"'ğil d f d 1 1ı: erini mıntıka heyeti bile bil· Fı .. yet m r u ve e ter tr ı · 
- kaptan gelmemişti. İstanbol'a eebecf Bay Fevzi var, elzlnle ça·, bu memurlara verll ... cek 
... ez. Salt bu kadar da değil. l ı 

• gitmiş olduğa an aşı mıo ve oörll.,melı: istiyor. Borcun bir 
uieeelA: VllAyet umumi mec· i il ı "' '" 

11 mahkemece zorla get r mee ne icabına bokaca5ız. 
s eer•mt yapılacak. Azı olmak d b ,ka " " karar verilerek. araşma a 

lsttycnlerln kimler olduğunu - Nerede görüşecek? dedim 
Ilı güne bırakılmıştır. - Bu ak"am meaerret ole · 

erak ediyorsanız, hemen Ke· 8 • A • l "' 
ı:ner l d bt ı Handa ır ı e une geı, orada ,,örnşelfm dedi. a tın akl berberlerden r · 0 

ne uğrayınız ve bir tıraş ola· OJd Bir şebeke karşısında bulun· 
tıuı. Berberiniz sizi tıraş eder· Faciası U. doğumu anladım. Bay Sıyamed· 
ken, ayak ii&Ul öyle bir liste 1 erkek karısını vurdu din dosyadan 115 liralık me· 
Yap L zad kalmeslnl çıkardı, bana 

ar ~ı şaşar kalırsınız. l l 'd Allpasıa ha l Peştema cı or 8 "' · teslim etti, 
Btanbul berberi diyor ki: nında kıskançlık yüzünden bir Biz 

1 
11 

- Sporcudan sporun ince· vak'a olmuştur. Banın bir oda· 
mubaeebecl Bay 

lklerJnl, doktordan tababet, sındıı karısı bnyan Zehro ile 

"•nkattan hukuk, mfihendisten oturan Mehmed oğlu Abdili· 
:~88~1Ye, kimyagerden kimya, kadir; gece oturduğu odaya 

d ıktşioastan musiki, ılyetro· girmek için gittiği s,rada ]tim. 
~; an sahnenin marifetlerini banın kıeık ve odanın da ka· 

b
o,, relnirlz. Düşün On: Her gün pah olduğunu görmfte, hayrete 

uy e dfiamiMilr. Hiç ıeslni çıkarını· 
10 Yiizlerçesfnl öğrensek "' '" kll 

-15 yarak kapının yanında be yen 
y senelik bir berber hı· Abdu-lkadlr biraz sonra odanın 
•tı insana ne mQhlm malumat 

teı:nın eder.,, açılan kapısından Rasim adında 

Fevzi ile beraberiz, merek et· 

me, hereeyi düzeltiriz, dedi. 

Mezod kafmeelnl elimde gö · 

rünce başım döndü, aldım, dı· 

,arı çıktım. Bunu imha etmek · 
liğlm için bana vermişti. Bu 
115 liralık bir mezad kaimesi 

rüevel paralarının nasıl hazır· 

landı~ını, zarflara ne şeklld" 

konduğunu, memurlara verildi· 
ğl sırada taharri memurları ta· 
tafından yakalanmak Ozere ne 
şekilde tertibat alındığını an · 

lattı ve dedi ki : 
- Trabluegarb lokantasıoda 

öğle zamanı yemek yldik. Ora· 

dan çıkınca: 

- Bunda 80 vardır, huyu· 
run! Diyerek para zarfını bay 

Fevzi'ye verdim, oldı, cebine 

koydu: 
- Daha yirmi lira isterim, 

dedi. O sırada dönllb ~eharri 

memurlarının gellb gelmedik· 
1 

lerine baktım. Bay Fevzi; me· 
murları görQoce para zısrfını 

yere fırlattı, fokat memurlar 

kendisini y.,kaladılar. Sonra hü· 
kô.mete gittim, milli eml4k da· 

Hukukçulara 
Konferans .. 

Şrhrlmfz barosu tarofıodao 

hukukçulara konferanelar tcrtlb 

edilm,.sl kararlaştırılmıştır. ilk 
kooferune önümQzdekl pazar 

güoü şehrimiz mOrldelamumi 

baş muavlui Bay Ali l{ız;a ta· 
rafından Acrllecektfr. l\f ~vzu 

(Fransa'da hukuku hususlyede 

inkleaf) dır. Konferaoslor eerl 
halinde devam tıd.-cektlr. 

Güzeli 
Çirkin Yapacaktı •. 

T"peclk'te nmomhanf'de ser· 

maye Bayan Ffirazan'ı yüzün· 

de gözelllğtoi bozan iz bıraka· 

cak ~ekllde yaralayan Buca'h 

Mustafa oğlu İbrahim hakkında 

üçüncü ısorgu bakimliğloce ya· 
pılmakta olon tahkikat netice· 

lenmiş, suçlunun mevkuf olarak 
Ağırcezada muhakeme edilme· 
sine karar verilmiştir. 

Altay lstan
bul'a Gidecek! .. 
Bava iyi Olursa Bu
gno Dağ Sporu Var .. 

Haber aldığımıza göre, Al· 
tay birinci takımı Kurban bay· 

ramındı iki maç yapmak ilzere 

lstanbul'a gidecektir. Maçların 
biri, Fenerbahçe ile yapılacak 
tar. Diğeri henüz kararlaştml · 

mamıştır. Bo husustaki muha· 
bere devamda ise de cs88 iti· 

harfi., mlltabakat hAaıl olduğu 

haber alıomı,ltr. Bu scbeble 

Altay takımı antrenmanlarına 
başlamıştır. 

• • • 
Altay ve dfğer üç kulilb ta· 

rafından hozırlanwış olon Y.a 

manlar dağ ge:ıintisl, hava mü 

eald olurca bugün yapılacaktır. 

gösteriniz. 

2 - Her yemekten e\lvel 
ellerinizi mutleka yıkayınız. 

3 - El eıkmaymız. 
4 - ila~ta ziyaretine gitme· 

ylnlz. 

5 - Soğuktan, ıslanmaktan 

sakınınız ve sıcak yerde o dışa · 

rı çıkarken iyi glylnlolz ve 

kapalı olmağa özenç gö3tf'rlnlz . 

6 - Nezle olmakl n eakı· 
nınız. 

i - "ezlelf, öksürüklü ve 
ate(lfnlz yülu;ek olunca ilk gün· 
de yatınız . 

8 - O~sürüp aksırırken sc· 
ZIDIZI kapatınız . 

9 - Kalabıslık ve dumanlı 
' havatıı kapıılı yerlere gltnı~yl· 

oiz veya çok oturmayıoız. 

1 O - Ate~lnlz yükselince 
h~meo heldm"nize bfldldnb:. 

Baş ha 
• 

an 
General 
ismet lnönü .. 

l etaobul, 7 (Hueu~i) - Bno· 

bakan General lsmet loöoQ· 

niln yarın Ankara'ya hneketl 
muhtemeldir. 

Saylav 
Doktorlaı· 

Fakültede l\li 
Çahşacaklar? 

le tan bol 7 ( Eh13usi) - Yeni 
eaylov namzedlf'lrİ arasında çok 

kıymetli doktorlar huluniluğon · 

dao hu zevatın, Aokara'd• 
Tıh fakO.lteslnde çalıottrılacakları 
söylenmektedir. 

Mi ha il of 
Ankara'ya Gitti.-

Ankara 7 (Hususi) - Ma· 
kt•donya komite11i eski bıelı:anı 
Mlhallof karısının hastalanmHı 
fizerlne bugQn Çankırı trenlle 

buraya geldi. Mihallof, karm 

iyile1Jinclyc kad11r burada kala· 
caktır. 

ltalya'da Ti
cari Yasaklar 
En Çok, Kim 
Zarar Görecekn::.il;i? 

letanhul, 7 (Bu ust) - İtalya 
hükumeti; neertıyledlğl eon bir 

beyaonaruede, bu~dny, u:ı, me· 
vatjl hayvanatı, ipe.kil mensuc&t, 

traktör, el!auslorla btin1 ıtr~;ıot 
ve mamul maden idballirını 

yasak etmiştir. Bu yasaktan 
en çok mutazarrır olen, Cenubi 

Amerika ile Kanada'dır. bfrlnfo çıktığını görmOş ve içeri 
t:ı 8~n berberleri çok severim. girerek bıçokla kansı Zebrayı 
l:laktkat k . 
1 en fhar, temiz, laf söy· dokuz yerinden ağır surette 

idi, demek oluyordı ki bu me· 

murlar lsteyJnce haılnenin bfo· 

terce lirasına ald evrakı da bu 
şekilde ortadan kaldırabilecek· 

lerdl. ÇOnkü bunların elinde 
idare ettikleri hanlar, hamam· 
lar vesaire vardı. 

lreafnde bay Tevflk'io çalıştığı 

odanın kapısından baktım. Tov
fflı: beni görünce dışarı çıktı, 

paranın hazır oldu~unu eöyle. 
dlm, içinde para bulunan iki 

zarh da kendisine verdim, ta· 
harri komiseri bay Bidayet ken. 

Yamanlar tepesi ve bavallslnde 

kar vardır. Bu dağ gezintisi 
bir n e9J kayak spora mııhiye · 

tinde de olacaktır. Sporculuı 

götürecek olan vapur saat 6,55 
de Konak lekeleefnden, 7 ,3 te 

Pasqport, 7, 1 O da A leııncak le . 

keleelnden hareket edecektir. 

----- Almanva'n, 
Mltat lokantasında garson _, 

ı'lbe ini btllr adamlardır. Size yaralamıştır. Abdülkadir; dün 

dZıtı(r'fn dört buceoından bava· tahkikat kağıtlarlle üçüncil 
le · " f k Y lıştfrirler. Böyle insanları eorgo hakimliğine verllm ş ve 
lrn eevoıez.. Gnzetecllerlo çe· letlc\'Bbındın sonra hakimlikçe 

neet y k ı 0 tur. Beıberlerle gazeteci· tevkif edllmlşt r. ilin ld ______ , ______ _ 

81 ayrı ığı nokta burasıdır. telerde çıkacak haberlerin çoğu· 
rleetl~lmlz yer ise şudur: nun, berber dO.kkAnından sız 

Oedt·kodu. 
ınıı:ı malumat olduğunu söyler· 

b Şimdi yazımı bitirir bitirmez, eem; sakın, beş kuruşu esirge· 

A.~rber dukkdnını gideceğim. ylp gazetP.yl almamazlık etme· 
•cağıoı hüt\ln mahlmotı İzmir 

s,aıetelcrJnln şehir muhabirle· ylnlz .... 
r ne d ğ 

a ıtacağım. Yarınki geze· 
Şakacı 

Elimde mezad kaimesi ol· 
duğu halde Defterdar Bay 

Keııan 'a giderek vaziyeti anlat· 
mak istedim, fakat düşQndtlm, 

memuru ç11ğıracak ve o vakit 

memur da: 
- Bu adam dosyayı ben 

görmeden almış. Diyecek işin 

içinden çıkacaktı. Bay Def. 

terdara gitmekten vazgeçtim, 

evvela taharri dairesine gittim, 

dlııfnl yakaladı, götürdü. O sı· 

rıdı defterdar hay Kenan pen

cereden seyrediyordu. Ben hQ. 

kumetln kurbanıyım, bunlar 

benim borcumun kAhyası mıdır · 

lar? Çirkin teklife bu şekilde 

mukabele ettim. 

bay Basan ~ahld sıCatlle dinlendi; Şartları Varmış 
üç suçlu ile Saraç Rızanın )o. 
kantada oturduklarını, memur· Kabu: Edilirse Roma 
ların rakı lçtiklerlnl, fakat AoJaşma~ıoa Girecek .• 
görüştükleri mes'elelerl duyma. İstanbul. 7 ( Hususi) - Al· 
dığmı, abdethaneye ghtlklerioi manya'nın Roma sel iri, İtalyan 
görmediğini söyledi. Daktilo başveklll Sinyor MueeGllnt'yl 

bayan bayan Melek Ekber ile görmüş ve Roma ltllılfnanıe · 
kebabcı çırağı bay İbrahlmln sinin Tana havzasına dair olan 

şabld sıfatlle dinlenmeleri için maddelerini bazı şeraltle Al· 

duruomanın devamı 10 şubata manya'ca kabul edileceğini bil· 
bırakıldı. dlrmlştlr. 
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G~~lük Notlarımdan • •• ~ - 1 Soyadlarını Kütüğe y ai 
ir Yolculuk ... Gördük-~~tJ!·JUm: dıran Yurddaşlarımız. 

lerim ve DuJduklarım ... Türkiye ve Ankarada Ka- -Son yirmi dört saat içinde Hamdi Y acao, Pın11 baoı köyö# 
Bayan ve Baylardan soyadlarını de muallim 7'!hra Yaeakc' 
niifoı kütOğftue yazdıranları 3 Qncil soltaniye mahallesıol 
yazıyoruz: K11drlye sokağında 10 numırt 

İzmir Ağırceza mahkemesi da PAklze, y enal. 2 inci s• 
mdbaolrl Ahmed Ülken, Orha leymanlye mahallesinde Abdoı' 

İzmfr'den ı .. r -
3 

- yak Sporu ilerlemektedir 
Anadolo'ya ka· Yoksulluk içinde hemen yeni 
dar uzun bir hirşey hulm ağı ve isteklerini 
şose vardır .. Bu· 
xıo hep biliriz. karşılamağı bilen ulus TOrktOr 
Tarih yaprakları 
arasında bu yolun ehemmiyet 
ve kıymetini öğrenmemiş yok· 
tor. Arab hanından bindiğiniz 

bir otomobil sizi adım attıkça 
biri diğerinden daha güzel köy· 
lere ulaştırır. 70 80 kllometre 
üzerinde yol alan otomobilimiz 
Bacılarkm'ndnn bir yel gibi 
uçtu. Dolıımbaçlı bir yokuea 
tırmanıyoruz. Bir noktada dur· 
duk.. İzmir körfezi, Ege denizi 
buradan ne kadar canh görünü· 
yor .. 

İete Atatürk'ün durduğu yer .. 
Yıldırım orduları, dftşmanı bu· 
radan denize döktü.. Büyük 
savaşın başında yerleri titretecek 
kadar kuvvetli olan: 

- "Ordular hedefiniz Akde· 
nizdlr!,, kumandası bu geçitten 
Ege kıyılarına çarptı, çarpıoh 

ve en nihayet dalga birbirine 
kanetı .. Yökseldf, yükseldi, 11ır· 
larca barındırdığı Türk ulusu· 
nun kuvvet ve kahramanlık 

sesini yeniden duydu. 
Koca Tftrk ilk defa İzmir 

suyunu; ıırtını bir yamaca da· 
yayan bu tarlheel çeşmeden içti. 
Hem de kana kana!.. 1ote bu 
raya "Belkahve:w derler. 

• • • 
Her çıkılan yokueun bir de 

lnl1JI vardır. Demin homurdana 
homurdana tırmandığımız Bartın 
lnlel başladı. Kemalpaşa havza· 
sınm her yanını eilellyen kır· 

mızı kiremitli Çıttılar göründft. 
Jnsan bo kırmızı kiremitleri 

görünce birden ba1Jında eade 
kasketi, elinde kalın bastonu, 
golf elblsell İzmir'in valisi Ge· 
neral Kazım Dlrlkl hatırlıyor. 
Köylü içinde yaşayan özlilğilnil 
bozmamıı:ı aşiret kadınlarlle ay· 
ran kaşığı tokuşturan General 
Kazım Diri k; gene birlikte köy 
delikanlılarile sırtında taş tı1Jı · 
yarak bu lneanlık yuvalarını 

kurmuştur: 

İşte (Ulucak) mektebi .. Uzak· 
larmdan geçen yolcuları selim· 
hyor. Daha ötede, bir sırt il&· 
tünde (Damlacık), biraz ileride 
(Ansızca) mekteblerl.. 

İlerledikçe herşey güzelle1JI 
yor, ova, dağ ... Dere!.. 

En nihayet Ôren'deyim. 
Akşam yaklaştı .. Ôren'in ye· 

nl mektebi önünde durduk .. 

Şoseden 30 · 40 melre ileride 
ve yola miivazl olarak kurulan 
bu mektebe yüzüne amud bir 
kaldırımdan yürüyorum. Mun· 
tazam mozııyık merdivenlerden 
içeri girdim. İhtiyar hademenin 
yardımlle yukarı kata ç1ktım. 
Baemoalliml bir derehanede eo· 
ba kurmakla uğraeır gördfim. 
Temiz ve titiz bir el tarafın· 
dan idare edildiği bir bakışta 
görülen değersiz, kıymet biçil· 
mlyecek bu mektebte çalıomak 
insana ne derin bir zevk ve· 

rlyor. 
Bileklerine kadar çamur 

içinde ve işle me!Jgul olan bıe 
muallim nkadaşla konuşmıya 

başladım: 

- Mektebinlz çok güzel.. 
Eşine rast gellnemiyecek .kadar 
güzel.. Y aloız niçin bu kadar 
eekl sobaları bu temiz odalar 

içine kuruyorsunuz? .. 
Arkadaşım gdldo ve: 

- E•et dt"di. Yakıeık almı · 

yor, hunu ben de blllyorunı. 
Fakat ne yapalım ki henüz ha· 
oardığımız bu işin eksiklerini 
zaman düzeltecek .. 

Bir dakika euetu ve tekrar: 

- Sah günü buraya General 
Kazım Dlrik geldi. Bent gene 
böyle ellerim çamur içinde, 
soba kurmakla uğraşır buldu. 
Yanmda kazı kaymakamı da 
vardı. Kaymakam, beyaz hada 
nah, temiz dunra küflü eaç 
sobanın yerleotfrilmesJol doğru 

bulmadı: 

- Niçin, bu eski sobaları 

kuruyorsunuz? Uedl: 

Benim cevab v~rmem~ zaman 
bırakmıyan General: 

- Bırak kaymakam.. Yok· 
sulluk içinde hemen yeni bir 

IJey bulmayı, isteklerini karlJı· 

lamayı bilen olusun Türk ol· 
du~onu bilmiyorsunuz sanırım. 
Hazır efya, hazır materyel ile 
Herkeı lo görebilir. Asıl bü· 
ytlklnk, böyle dar zamanlarda 
eldekilerden istifade edebil· 
mektir. 

Saym arkadaşım bana mek· 
tehi gezdirdi: lkl kat üzerine 

yapılan bu kocaman ışık ve 
nur yovaeınm Oıt katıoda bü· 

yok belJ dershane, biri müze, 
diğeri muallim odaeı olmak 

üzere iki tane küçOk oda bu· 
lunmaktadır. Dershanelerde ıı· 

rılar ihtiyacı kareılamıyacak 

bir haldedir. Alt katta henüz 

sıraları yapılamıyan genle bir 
ealon, dç büyük, lkt de k:tıçük 

oda vardır. Mektebin ilerideki 
vaziyeti dftşftodlerek yapılan 

bu odalar icabında dershane 
olarak kullanılabilecek 1Jekll· 

dedir. Mektebin bugftnkO ta· 
lehe mevcudu 250 dlr. Üç mu· 

alllmle idare edilmektedir. Yal· 
nız birinci ımıftı ytızd mtıte· 

cavlz talebe vardır. Üç mual· 
llmle bu kıdal' fazla talebenlu 

idaresi bilmem biraz güç gö 
rünfir. Gelecek senelerde yatı 

mektebi olarak yapılması dü· 
şünüldOğünd öğrendiğim bu 
mektebe bugünkfi kadrosunun 
iki mleli muallim llhesf çok 
lazımdır. 

Vaktin gecikmesinden ötürü 
mcktebden ayrıldık. Başmual· 

Um arkada,,ıa birlikte biraz da 
köyde dolaııtık. İlk dakikada 
gözüme çarpanlar; gftzel ve te· 
mlz bir okuma odası, içinde 
kalabalık okuyucular.. Köyün 
hergdn biraz daha ilerlediği 

belli... Yalnız basene köy lda· 

relerince ıifonlarlle, bGtftn ku· 
rom ve ıygıtlarlle 4: • 5 tane 
gOzel kasab dftkk:Aoı, yakının· 

dakl köylerde bile bulunmıyan 
çok gdzel bir hali yaptırılmıe. 
Sokakları, caddeleri bOtdo lo· 
lerl, içinde yaşayanları gibi te· 
mlz ve pdrüzeüz.. Şu dakikada 
içimden geçen sevine ve heye· 
canı daonnemiyorum. .. İIJ ha· 
ııında bulunan kıymetli idareci 
arkadaşları saygı ve sevgi ile 
anmayı bir ·yüküm ve bir borc 

bilirim. 

M. Emin 

Bugün Ankara'da Kayakçıların Sa
yısı 500 ile 600 Arasındadır .. 

I 

Ankara Geo,.ler Birlilii kayak.•tak1m1" Dikmen sırtmdal 'i. b • ,,. ..... 

1 meıbu(k·.ıleci 'Cibad,:2JAıım, 3 Kara:SelabidJio 

niye mahallesinde 2 inci Mal· selam sokağ1nda 8 numırıİ 
dere sokağında 10 numarada Ahmed Yeke, 2 inci Azizlf 
Raeim Üzdlmüş, Burnava'da mahallesinde 3 üncü sokak~ 
Küçük cıml sokağmda 40 nu· 8 numarada Cafer Yor, Tepi' 
marada Şükrft Ünçekl, Kahra· clk'te KAğıthane caddeeio~ 
manlar mahalleelnde Meydan 4 · 16 numarada Veysel Yooıol'. 
sokağında 9 numarada Üzeyir tılJ, Adliye mftbaelrlerlndl 
Varışlı, Güzelyalı'da Haltmağa Mustafa Yasun, 2 inci kordor. 
tarlasında 4 numarada Fahri da Yeni s ı kağmda 9 num•1 
Volga, lhtleae mahkemesi oda· da Mustafa kızı Dudu Yakutl•1 

cm Tahir Y al~ıntepe, Burna· Uzundere'de Abdullah Ya.,.., 
va'da Yıkıkminare sokağında Aliağa maballtııılnde 23 O 

t2 numarada Ali Yurdeeven, marada Rasim Yıldırgın, BeJt 
Halllrifatpa~a caddesinde 99 diye memurlarından 6 noOI' 
numarada Osman Yeşlltt'pe, rah Vahid Zenger, Buhiıl 11 
Aydıo demiryolları memurların · ral, Soğukkuyu'da tramvay ~ 
dan Şerafeddin YeşmU, 2 inci desinde 7 5 nınnarada St 
euhanlye mahallesinde 44 no· .-eyin Zongur, Karoıyab'I 
marada Şükriye YavuzçebrP., kıraathaneci Remzi Zeytin, A~ 
Güzelyalı'da 1028 numarada kat Mustafa Münir kAtibi NıırJ. 
Süleyman Yorgancı, Allbaba Zeren, Bornava jandarma kır' 

..,.........,.,i sokağında 5 numarada Ömer kol kumandanı Zer, Zeyb,. 
Remzi Yftrek, Alaybey mahal· rakı fabrik111 eahibl M. S.l~ 
lesinde 29 numarada Rıza Yal· Zeybek, polis 155 numartl' 
tır, Hacımabrnud mahaJleslnde Vahab Zeyrek, Bayraklı'da )tO' 

45 numararla Abdullah Naci radlye mahallesinde 24 noıo' 
Yeter, Kar~ıyaka'da Bahariye rada Said ve oğulları Zıbolı 
sokağında 1-109 numarada iş bankasında İbrahim AH Zr 
------- rln, KAdboğlu'nda Ağabey mef' 
llğinde Erdyeo dağı, Ankara'da klinde 12 nomftrada 1emıll ff 

dahi 1900 metre yükeekllğlnde kardeııl Haean Zincirci, Ydzbt, 
Elmadağ• ve Dikmen sırtları Cemal Zeren, Alsancak cadd' 

gelir. ılnde 164 numarada Emin &fe 
Bu yerler kayakçılar için Uha Zerey, Devlet demlryolll' 

barınabilecek sığnaklar yapıl· randa yol ÇHUIJU Ali z,gı•ı 
mılJ, tehlik.eli yerleri gösteren Batcımeecld sokağında Muıtıff 
büyük, boyalı kalaslar ve foı· Zarkal, Devlet demlryollarıııdl 

Zigana dağlarında kayakçılarıu barındıkları yer retler konulmuştur. Kayak yer· kavas Mebmed Alt ,Zflgftn, Se' 
--~- .....------- -~-- lerl ile şehirler, kasabalar ara· 

A k (H j) E IA / k "' d ç-nküwfotbol .. e?t IAtlnoğ. lu mıballeslnde 48 uo· 
n ara, ueus - vv~ 11 ıar .. ar ır. u .. .. eında telefon hatlın döşen· marada Hulusi Zeral, Ydzbd 

lekandhıavya'da taammüm eden atletizmde sıhhi ve fenni cihet· mekte ve Ulodağa bir havai 
kayak sporunun Avropa'daki ler icabı kadar nazarı ehemmi· h 1 L d Haeanefendi ıokağında 24 ao· at yapı maa.ta ır. 
hayatı ancak otuz seneliktir. yete dahi alınsa maç esnasmda T k marıda Ömer oğlu Bekir Af' 

Qr lye'de kıyakçılığın bu kuttunç, 9 Eyldl eokaıtıııdl 
Merkezi Avrupa'dakl millet· bir futbolcunun pist üzerinde k d b k il il 1 1 " 

a ar ça u er emes yo on· .. numanda İta S•yfl •tbıfı 
(erden Alman'larla Fransız'lar bir atletin bir kayakçı gibi dağ- d b ı. hl 1 t "' 

4 
8 en ftyOa. zmet umumi Seydlköy'de Derekôyilnde '° 

kayak sporunu İskandinavya· larda1d temiz havayı teneffüs merkez birinci ba1Jkanı Erzurum 
lılardan ancak on sene sonra etmelerine lmkAn yoktur. Tür· eaylavı Bay Azf:g AkyOrek ve numarada AH Rıza AapOı 
b 1 1 1 d•- ki 'd ki hl l 1 L s b Allrelı mahallesinde 27 au111•· en msem t er u. ye e IJC r er n ve a.a a a· ikinci bıokan Beyazlı eaylavı 

1 ıı. QL L ı d ndı Hakkı Alınocak, polll 
Kayakçılık merkezi Avrupa· ann çoeunun Y •&ea. yer er e Bay Halid Bayrak, dağcılık fe. 

da iF L ı d ol 228 numanlı R. Niyazi Çatı~ı dakl milletlerin ıpor prorr•· veya e ya-.m arın a ması deraeyonn reisi ve Ankara mın-
l ib rll L L ı ğ o id Falkpaoa mıhaUeıfnde incirli mına girdikten sonra ba1Jdôn· t 1 e -.aça-.çı 1 a · en m 81 takası ba1Jkını Bay Şdkrii gör· 

dOrdcd bir eftr'atle ilerlemekte memleketlerden biri de Tdrki· mGelerdir. Bir aydınberl An· ıokağında 30 numarada '" 
ve hevesk4rların adedi hergfln ye'dlr. Avrupa memleketlerinde k , h 1 d L k oğlu Muharrem Çıkatay, A..O' 

ara nın er yer n e -.aya kat Faik Çaydam, Kar1Jıyaka'dl 
yOzlerce artma~tadır. le kayak sporu yapabilmek için sporundan babsolonmakta ve 

Hatıl bu spor Avrupa'da, 1Jehlrden kllometrolarca azığa her sabah erkenden arkalarında Bahariye mahalleelnde 24 uO' 
gitmek lAzımdır. manda Halll Şakra Çetlntıft 

bugftn halkın ve ailelerin mu· skileri olduğu halde birçok _ı 
Malzeme ciheti her kayakçı· Ortamekteb müdflr moavlP' 

tad kıt eğlenceleri meyanına gençlere rastlanmaktadır. Bu· 
nın alabileceği bir hal almak· İzzet Çaklıı, GdnelJ mahalleslO' 

girmiştir. Diğer eporlata naza· gftn Ankara'da .kulüplerden ve 
tadır. Netekim elmdlye kadar de Karaman sokağında 72 oO• 

ran maıf el daha kısa olan ka· enstitülerden muntasaman ka· 
Avrupa'dan çifti 25 liraya gelen marada Yatar ÇOmrln,1 Tayyırf 

Yakçıhğın onlar derecesinde yak eporo yapan ldmancınm 
kil b il k dl ' k4 l kumandanı Ahmed Şefik çı· 

ve hattl bazı memleketlerde 8 er ug n en san at r a· adedi 500 ile 600 arasındadır. 
rımız tarafmdan 14 liraya ve kıoak, Geri tiltiln tirketlnd• 

daha ileriye gitmesi ve rağbet Bu yekunun elllefnl yapan!ar 
bir müddet sonra da daha ucuza Salih Çırçır, Namazglh'ta UıoO' 

görmesindeki başlıca Amiller· te1Jkil etmektedir. Ankara .ku· 
satılacağı temin edilmektedir. imam eokağında Hikmet Def' 

den biri de her yaşta olanlar ca lüplerlnden Gençler birliği, Al· 
Yerli ekiler dayanıklık nokta· rlm, polis memuru 266 nu111•· 

tatbik kabiliyetinin diğer spor- smdan A vropa ektlerlnden daha tmordu, Muhafız GdcO, Ankara rıh Rlfat Dıykan, İldçeomell~ 
lardan daha kolay, ayni Za· üstün gelmektedir. GücO, lktısatepor ve Demirepor caddesinde S22 numarada s•· 
manda daha eğlenceli ve beye· Türklye'mfzde bugün kayak· kulOplerl bu spora pek ebem· D d İ h 1 L 1 0, 
canlı olma81dır. mlyet vermektedirler. lflyln iz ar, n lıar ar &O c 

Bu epornn tatbikinde esas 
olan nokta (Bal~ne) mdvazene 
teminidir. Banu yapabilen bir 
kayakçı muvaffak olmu!J sayı· 

labilfr. 

Kayak sporu adaleye diğer 

sporlardan daha nAf 1, göğOe ve 
ciğerlerin lnkf 1Jafına her cihetçe 
fıldelidlr. Çdnkd kayak epor
colan, şehirlerin pis havalarını 
değiıtirmek için bugdn kulla· 
nılıu ültraviyole eualarının 

hlsıl ettiği son 'i havaların 

dağlarda tabiileri bulunabilmek· 
tedir. Her1Jeye rağmen futbol 
ve atletizm gibi eporlarm ten· 
kidl akıldan bile geçirilemez 
ve bu eporlar da bittabi vücu· 
dun inkişafına yarar. 

Fakat, ne de oll!B arada bir 

çıhk. pek ileri gidecek bir va· Gençlerblrllğl, Altınordu, Mu· farından AbdülmftnirOedeoğlO. 
zlyette dal budak salmaktadır. A .n.k mulı f memurl•~•O' hafız Giicil ve Ankara Gllcüniln gumru a Ha • 
Trabzon'dan Erzurum'• ski ile dan 2096 numı.": h S6leym.., 

muntazam kayak takımları var· 
gitmek lmkAn dahiline gir· Daneç, polis 224 İrfan görketı 

dır. Bugün Ankara'da Türk d 
mlştir. Ve gidenler bile olmUIJ· 5 inci ıultaniye mahallesin 1 

tor. Şark taraflarında bllhaesa kayakcılarının en lylleri Genç· Kapanlzade sokağında 1 noDJI' 
Kare, Erzurum vil4yetlerlnde lerblrllğlnden Cihad, Aeım ve rada Fehmi güoak, Buca'd• 

k k• SalAhlddln'dJr. Düne kadar ·-• kayak bllmiyen lmıeye pe öZ Ortamekteb mftdür muaTI»" 
tesadftf olunabilir. Dört sene Avrupa'da yapılıp sinemalarda Hüsnd gOrdenlz, SelvlUme.cicl 
neline kadar TOeklye'de yıl· hayntle ıeyrettlğlmiz kayak Karakap' caddesinde 58 noııı•· 
nız Şark vlllyetlerinde l tatbik sporlarının ve kılJ eğlencelerinin rada Sırrı gOzdm, Abdallıb· 
edilen bu spor öç senedenberl bugOn Ankara'•Ja daha mdkem· efendi mahallesinde 24: nooı•· 
Garb vil4yetledmlzde de in.ki· melleri yapılmaktadır. rada Htıseyln gökgôr, 1hr1C1

1 

ı,afa baolamıotır. Bu hızla kayakçılık Türki· gOmrtığü ambar memuru Sıoıl 
Halen kayakçıların faaliye· ye'de ve bilhassa Ankara'da gQndflr, Dumlupınar mektebi 

tine en ziyade sahne olan çok ileriye gidecek ve bu sa · baıımualllml Gaffar gftDetlı 
yrrlerln başında Bursa'dakl retle Türk kayakçıları pek ya· polis memuru 264: numaralı 
2600 metre yüksekliğindeki kın bir zamanda birinci sınıf Cemal gôkderl, Dolaplıkuyo'd• 
Uludağ, Trabzon'da 280 metre ecnebi kayakçılar ayarına yftk· 124: numarada Muhtar oğlO 
yükeekliğlndekf Zlgana dağları, selP.ceklerdfr. Yahya İnal, Sahil sıhhiye do~· 
Kayeerl'de 3900 metre yüksek· fzmirli Saim - Sonu 6 ıncı yftzdedlr -
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Gümrük Muhafaza Umum Kuman· tarihinde karar verilmek 

le H. U. M. K. nun madd 

Istanhul SatınaJma Komis-dan lığı 
yonundan: 

mahsusHına 

kılınan ihbarnamenin 

.Kongre, Komitenin Demiryolları Hakkındaki Müzake
Talehlerini Kabul etti. rede Fransa, Almanya Anlaşamadı .. 

Moskova, 7. (A.A) - Sov. __ • -• 

yeller kongresi Sovyetler bfrlfğl Sarbrulr, 7 (A.A) _ Sar Bale, 7 (A.A) _ Sar hak· 

yasasında değişiklik yapılması uluslar kuvvetlerlnfn genel ko· kındak.I Fransız.Alman mtıza· 
bok ında teklifte bulunan Bay mandanlığı Roma'dakl Oçler ko· keratı demlryollar mukavelesi· 
Molotof 'o hararetle kabul et· mlteslne mtıaacaat ederek Hol· nln devamlı olan kısımlarında 
mi"tlr. Mnzakereye B. Kosslor landa hiçbir uzlaşma hAsıl olmakeızın '" kıt'atımn 16 Şubatta, 
ve Golodet istlrak etmiı.lerdlr. lsver dün sabah hitama ermiştir. · ... ,. lataatının 18 Şubatta, 
K lttif ki ğ d k. k Fransız murahhaslan muknele ongre ıı a aşa ı a ı D· İtalya v~ İngiliz kıt'atıuın da 

tf 1 k b 1 • ı taslağına dair olan raporlarını rer sure o s u etmışt r. 20 ile 27 Şubat arasında ueri 
" Baron Alolsl'ye takdim etmek 

Yedinci Sovyetler kongresi gönderilmelerini teklif etmiştir. iizere Roma'ya g!tmlşlerdlr. 
merkezi icra komitesinin tek· Üçler komitesinin bu teklif f Roma, 7 ( A.A) _ Neşredilen 

l -
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3 
4 

5 

Deniz varutaları Jçio ihalesi 9,2,935 cumartesi ' günü ya· 
pılacak 1200 ton maden kömürünün evvelki illnları 

2490 No. 1ı kanonun 14 üacü maddesine göre yok 
edilerek yentden ilan ve kapalı zarf la ekslltmlye ko· 
nolmuı,ıtur. 

26,2,935 sah günü saat 15 te thaleel yapılacaktır. 
Şartnamesi komleyondaJ görülecektir. 

Şirket namına gireceklerin şirketin noterlikten musad

dak vek4letnamealle şirketin faaliyette olduğuna dair 
ticaret odasından vesefk getfrflmesi. 

İııteklller muvakkat temlnet olarak 1386 Uralık banka 

mektubu veya vezne makbuzlarını teklif mektublarHe 

birlikte saat 14 te komisyona teslim eylemeleri. 

8 ı::ı 18 22 594 379 

makam1Da kaim olmak üze 
mahkeme divaohanealne talik 
kılındı~ı llıin olunur. 

-~-~----~~~~---~ 
Almanya, Londra 
Anlaşması Hak
kında Ne Diyor. 

••••• 
- Başı 1 inci sahlf ede -
Korrespondans diplomatik p· 

zetesl de, Almanya'nın kendi e 
niyet şartları isteğini o cltekl 

devletlerinkine müsavi olmaeıDI 

tekrar ettiğini yazmaktadır. B• 
isteklere sllıthları bırakma koo· 

lif ini tamamen doğru ve fay· onaylayacağı umulmaktadır. bir tebliğde. Sar komitesinin 
dalı bularak şuna karar ver· -ı------ düokil ve evvelkf J?Onkil lçtf. 

mlştlr. Büyük Bir Şir• maında Bale müzakereleri ne· 

Tamamen mfisavat üzerine (retı•n lfla"s Ettı'.. ticeslne agah olduğu ve bazı 

_ 11111111111111111111 il ili 11111111 1 il 11 1111111111 1 111 11111111111 

~ Meyva Fidanları 
feransında yapılan muemele Al = 1Danya'da unutulmıyacak bit' = testr bırakmıştır. 

müe ses olmıyan seçim sistemi· .~ mali mee'eleler hııkkmdıı halen 

nlu bir müsavat ehtemlle, mü· Şirketin Çevirmeni 
teaddid dereceli seçimin doğ· ölfi Olarak Bulundu .. 
rudnn doğruya eeçlmle ve açık 

reyf n gizli reyle değiştirilmesi 

suretile intibah sisteminin de· 
mokratlzo edilmesine devam 

olunması, esna yasanın sosyal 

ve ~konomlk temellerinin, Sov· 

yeller birliği sınıf kuvvetleri· 

nln şimdiki vaziyet ve müna· 

eebetlerine göre tasrih edilmesi, 

Bu vaziyet şudur: 

Yeni sosyalist saneyilnlu ih. 
dası,. kulakların hezimeti, kol· 

koz sisteminin zaferi, sosyalist 
mülkiyetini Sovyet cemiyetinin 

temeli halini alması vesaire 

esas yasanın bu premılblere 

göre değiştirilmiş şeklini teeblt 

için bir sene yasa komisyonu 

teşkili ve yeni yasanın taedik 
ettirilmesi husu }arının icra 

komitesine tııvslye edilmesi ge· 
lecek intihabatın yeni seçim 

sistemine göre yapılması. 

lstanboJ, 7 (Hususi) - Lond 

radc baharat üz,.rlne iş yapan 

bir şirket, bir J:ıllyon İngiliz 
lirası zarar verdiğinden H las 

eylemiştir. Şirketin çevirmeni 
ikamet ettiği bombay otelf ode 
ôltı olarak bulunmuştur. Müf· 

lis şirketle alakadar olan bü · 

yftk ticarethanelerin müdürleri 

toplanmışlar ve bu h4dlseyl 
karşılamak için tedbirler al· 

mışlardır. 

Arnavutluk-
taki Rumlar .. 

İstanbul, 7 (Hususi) 

ran'dan haber verlllyor: 
Ti· 

Arnavutluk biiktimetl; Ar· 

navutluktııkl Yunsnhlara ıtğır 

muamele yapanları ce~alandır· 

mıya baı,ılamıı,ıtır. Buna rağmen, 

Yunanlıların Yunan konsolos· 

hanelerine gldlb gelmeleri ya· 
sak edilmiştir. 

Romn'da bulunan Uluslar Ku 
rumu tali mali komi esfnfn 
reyini clılığı bildirlUyor. 

Bolf', 7 (A.A) - Sar rofiza 
kerelerl hakkında 1 vlçre tel· 
graf Ajansı tıırafandan ver!len 
izahata ıröre, Sar'm Almanya'yo 
gerek mali ve gerP.k ökonomik 

bekımlarden riicuu 18 2 tarf. 

rihlnde vukubulecaktır. lda. 
renin heyeti mecmuuslle 1 Mart· 
ta teslim edilebilm~ei lc;in ge 
reken hazırlıklara hararetle de· 
vem edilmektedir. 

Para Bulundu 
lklçeşmelik cadieaf Ozerfnde 

434 numarada oturon şoför 
hay Mostaf a namında bir va· 

tandaşımız dün Yemiş çarşısı 

civarında bir miktar para bul· 

muştur. Bu iyi yürekli ve do~
ru özlü vatandaş ldarehanemize 
gelerek bize dedi ki: 

- Belki fakir bir kardeşi· 
mlzlndlr. Duyarsa gelir, ahr, 
şana yazıverin .. 

Kendisini takdir ettik: ve 
dediğini yaptık ... 

Türkiye ve Avrupanın en iyi 
seılı hastalıksız ve fenni sureue 
danlarile : 

-= Bo gazete yaz1&1nı şöyle bi* 
cins damızlıklarından = tlrlyor: 
yetiştirilmiş meyva fi . Mes'elenfn Londra'da JıaUr -

Aşı 1z fidanlar İzmir'de Başturokta 1zmlr ve civarı 
meyva ''e sebze satış kooperatifi tarafından satılmakta · 
dır. Fazla tafeiltit olmak lstfyenlerln kooperatifimize mü
rocırntlerl. 

5 dllmlş şekil eskisinden deli': 
fazla olarak hlmad ve tesaael -= hlalerlnl uyandıracak: şekildedir• 

~Deniz Silab-
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aliye vekaletinden: 
arışı .. 

Darbedllmuktfl olan güınüş paralardan Dört milyon liralık 

kısmı az bir zamnn ~arfıoila tnmameu tedavüle vazedilmiş ola 
cağından eski gümüş parul11rın 1 şubat 1936 torilıfoden itibaren 
herhangi bfr kıymetle mübadele vasıtası olarak kullanılamıya· 
cağı hilafına hııreket c>denler hakkında kanuni takibat yapıla· 

cağı 2257 No. lı kanunun seldzincl maddesi ınuclbfnce Han 

olunur. 6 8 l l 14 17 20 23 244 371 

İzmir ikinci hukuk mabke· 
meslnden: 

lzmlr'de mukim Hiliıeyln ta 
rafından lzmir'de Karataş ya 

nık rum killeeelude Kesrell 
Haeip oğln Abidin yaumda 
kardeşi .M~hmed kızı Kadriye 

aleyhine ikame olunan dava ve 

icra kılınan muhakeme sonunda 

K. medeninin I;J2 inci maddesi 

hükmüne tevfikan bir ay zar· 

fında kocası müddei Hüseyluln 
evine dönerek evliliğin üzerine 
yüklettiği vazlfderi yapması 

lüzumunun milddelaleyhe lhta· 
rına ve bu hususun llAneu ifa· 

sına ve ma!!ırlft muhakemenin 

müddelaleyhe aidiyetine 27·1 · 

Başı 1 inci yüzdf'I 

Tokyo, 7 (A.A) - Bahrly" 
nazırı Amiral Oaouml beyana 

bulunarak, bahri konfera

mıltealllk müzakereler akamet• 

uğradığı takdirde Japonya'aı 

mflli m4dafaasını temin maklriıl 

dile kendi donanmaeıuın m 
telif sınıflarında bir takım ta 

lAt icra edeceğini söylemi 

Nazmn beyanatına göre, 

sınıflarda Japonya, İngiltere 
Amerlka'd~n fazla ln~aatta br 
lunacak ve diğer sınıflarda 

onlardan daha az inşaat ya 
cakttr. 

Tokyo, 

nazırı Japouya'nın gelecek 

ri müzakereler esnasında 1 
tere'nln Slngapur Amerika' 

havai dssübahrUerlnl daha z 

takviye etmekten sarfınazar e 
lerl talebinde bulunacağını 

214 Türkçe Karşılıklar TOrkçe karşıhk!ar 215 888 etmiştir. 

------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
Bahriye nazırı Japonya' 

V aşlngton muahedeafndeld 1 doğrusunu arıyım, 3. iyi bl· 
len, sağlam bilen, 4. ortaya çı· 

karan, ortaya çıkaran, ortayR ko· 
yan. 

Muhal, - l. kılmaslık, 2. ola· 
maz, olmaz. 

Muhalefet, - 1. ayrılık, bY· 
rıksıhk, 2. bıışkohk, başka tür· 
lü.lük, 3. çam, 4. çarım, 5. erip 

(sözle muhalefet mon.) 6. karşı· 

lak, karşıtlık, 7. özgellk (ayrı ve 
benzemez olmakhk mon.) 8. ti· 

.rek, 9. uymazlık. 
Muhalefet etmek, - 1. aba· 

mak (ret ve fmtfnıı mıın.) 2. ar· 

dıkma , 3. ayrnkeu olmak, 4. 
başk türlQ olmnk, 5. boyun tut· 

mak, 6. dayatmak, 7. direşmek, 
8. erlple mek, 9. iğeşmek, 10. 
karcıkmak, 11. karşı gelmek, 12. 
karşıkmak, 13. karşı koymak, 

karşı durmak, 14. arşılamak, 15. 
kllmek, 16. ötgirmek, öığlşmek 

(avrılıp muhalif hareket etm.) 17 
sfirkellnmek, 18 utrunınak, 19. 
uturulamnk, 20 flsnemek. 

Muholeset, unan. 

Muhalif, ~ 1. ağduk, 2. ar· 

kuru, 3. aykırı, 4. aykmkçı, 5. 
ay.raksı, 6. başkıı, 7. benzemez, 8 
eğt!ş, 9. kaçalan, 10. karşı, 11. 
karşı çıkan, 12. utkarı, 13. ny. 

maz, 14. yanaz, 15. yat, 16. 
yatlı. 

Muhallet, - 1. benice, 2. du· 
ruco, durukluk, 3. mengl, 4. 

mengü, mlog6, mlngü, 6. ölmez, 
yok bolmaz, yok olmaz. 

Muhammes, - ı. beş büküş· 
l6k, 2. beşizli, S. beş katlı, 4. 
beşli. 

Muhammin, orancı. 

Muhannes - ] . alçak, 2. erci, 

e.rcll, 3. ersek, 4. erşl, 5. kancık, 
6. kekez, 7. korkak, 8. tök. 

Muharebe - 1. atkulaş, 2. cav, 
3. capgnlaş, 4. döğfiş, 5. gelve, 

(Münazaa, kavga man.) 6. iş, 

(Guerre, Combat mao.) 7. kırka· 
şa (l\Iünabaa man.) 8. ölfit (Mn· 

man.) 9. eancış, 10. savaş, 11. 
aüneşme, sfingüşme, 12. süugil, 
13. tokuş, 14. tiltüş, 15. urş, 16. 
Uruşgu, 17. vuruş, 18. vuruşku. 

Muharebe etmek - 1. boğuş· 
mak, 2. çarpışmak, 3. tepeleşmek, 
4. döğüşmek, 5. kapışmak, 6. ka· 
ralışmak, 7. kavgalaşmak, kavga 

etmek, 8. küreşmek, 9. savaşmak, 
10. efingü~mek, 11. tokuşmak, 12 
uruşmnk, 13. vuruşmak. 

Muharip, - 1. alp (bahadır 

man.) 2. döğüşken, 3. kaban, 4. 
kavgacı, 5. moğus, 6. savaşçı, 7. 
tokuogan, 8. oruşçu, 9. yağıcı. 

Muharref, - 1. bozuk, bozul· 
muş, 2. değf §tirilmiş, 3. düzme, 

4. uydurma, 5. yapma. 

Muharrer, - 1. bltflgen, 2. 
yazıb, 3. yazılmış, 

Muharrerat, - l. bitikler, 2 
yazılar. 

Muharrik, - 1. ayaklandıran 
2. çeviren, 3. çığırtkan, 4. ele 

başı (feeat ~ncilsü mau.) 5. kıe· 
kırtan, 6. oynatan. 

Muharrir, - 1. bltlkçl, 2. bit· 
keçi, 3. hltükcl, 4. tayşı, 5. ya· 

zan, 6. yazıcı. 

Muharrle - azdıran. 

Muhaeama (etmek) - 1. aznaş· 
mık, 2. cavlamak, 3. dartışmık, 

4. düşmanlık etmek, 5. klrcik· 

mek, 6. kokmak, 7. öğeşmek, 8. 
aavoşmalr, 9. uğraşmak, 10. yat· 
lamak. 

Muhasara - 1. cerge, 2. kabal, 
3. kabaldarhk, 4. kapal, 5. kom· 

raga, kumargal. 

Muhasara etmek - 1. çere yat· 

mak, 2. çevirmek, 3. eğirmek, 4. 
eğirtmek, 5. eklrmek, 6. englr· 
mek, 7. enlrtmek, 8. eylrtmek, 9. 
kabamak, 10. kapatmak, 11. kav· 

şırmak, 12. kaymak, 13. kuoat· 

mak, 14. ortaya almak, 15. sarmak. 

Muhasebe - uyışma. 

Mohasede - l. gü.nüleşme, 2. 
gilnfişük, 3. kıskançlık, kıs· 

kanma. 

Muhasım - ı. düşmr.n, 2. ıu 

racı, 3. fioeğıl (muannit men.), 

Mohııeır - 1. eğlrtlci, 2. ku· 
şatan, 3. saran. 

Muhasip - 1. seğıeçı, 2. sa· 
kıcı, 3. sakışçı, 4. sonağçı, 5. 
sayıcı. 

Muhat - ı. çevdlmJş, 2. ku· 
şatılmıo, 3. sarılı, sarılmış. 

Mnhat olmak - 1. çevrilmek, 

2. kaplanmak, 3. kapsalmak, 4. 
kuşalllmak, 5. sarılmak:. 

Muhataba 1. konuşma, 2. 
söyleşme. 

Muhatara 1. bıtg•o, 2. 
korku. 

Muhataralı - 1. korkulacak, 

2. korkulu. 

Muhavere, - 1. konuşma, 2. 
söz, 3. sözleşü. 

Muhavere etmek, - göretmek, 
2. kelecl etmek, 3. konuşmak. 

Muhavvel, - 1. ısmarlanmış, 

2. yfiklP-tllmlş. 

Muhayyer, - dilekli. 

Mnbayylle, - 1. kurgu, 2. 
sanır. 

Mubayylr, - 1. anukto, 2. 
oaşırtan, 3. ııaşırtıcı, 4. tansuğ, 
tausuk. 

Muhbir, - 1. ayıtkıcı, 2. ÇO· 

şut, 3. savacı (haber veren men.) 

4. savcı, 5. yalavaç (haber ver· 

mek için yollanan adam man.) 

Mııhtk, - ı. doğru, 2. düz, 

tilz. 

Muhil, - 1. bozan, 2. doku· 

Dan. 

Mu!ılp · - 1. seven, 2. sevgili, 

3. sevilen, sevdik, 4. sevişen, 5. 
tanıdık. 

Muhit - l. avlağ, avlak, 2. 
aylana, 3. çerk:e, 4. çeven, 5. 
çeviren, 6. çevre, 7. c;evrlk, 8. 
çevrim, 9. dolay, 10. ebre, l l. 
içine alan, içinde bulunduran, 

12. kaplayı, 13. kapsağan, 14. 
karaltt, 15. kuşatan, 16. saran, 

17. yöre, 18. yörd (tekerlek çev· 

resi man.) 
Muhkem - 1, bek, 2. hekem, 

3. benk, 4. herik, 5. berk, 6. 
bürük, 7. dayaugan, 8. dayanıklı, 

9. divrekll, 10. kadır, 11. kat1ğ, 
12. kip, 13. oran lığ, 14. pekrO, 
15. Hğlam, 16. sıkı 

Muhkem bağlamak, 

kılmak - berkitmek, 

mek, perldtmek 

muhkem 
berklştlr· 

Muhkemleımek - 1. erksin· 

mek, 2. kadıklanmak, 3. eağlamlaş· 
mak, 

Muhkemlik - 1. berklik, 2. 
dayanıkhhk, 3. peklik, perkllk, 

uncu maddenin Slngapur 
Havainin statuko mıntaka 

ismini taşıyan sabalar meya 

girecek surette tadil edilme 

latedfğlnl lllve etmiştir. 

~azır, Japonya'oın saffı 

hadcl kalacak eski gemileri 

yerine koymak üzere here 

54,000 ton yeni lntaatta bul 
nacağını blldlrmlttir. 

Soyadlarını 

Kütüğe 

Yazdıranlar .. 
- Başı 4 ncd yOzde 

toru Ali Rıza İmeç Sald 

tftrk, gümrük muhafaza mem 

lanndan 2063 Mehmed İrt 
Yusufdede caddeejnde 297 

marada İb~au İli , Uurnava' 

hamam sokağında :.!J numar 

Mustafa ve Zıya Karaok 

Derebaşı sokağında 16 nu 
rada Mehmed Kavukcu, Dev 

demlryollarında bekcl Jbra 

Kocabıyık, Abbasağa soka~ın 

18 numarada ZühtO Kangurt 

Göztepe'de Nevzadbey sokağ 

da 5 numarada Saliha Kı 

bayrak, Molla ahmed aokığıD 

24 numarada İemall Kırı 
oğlu, İnhlearlarda kolcu B 
Kutucu soyadlarını almışlar 

Karşıyaka Adalet sokağın 

oturan bayan Hadiye ve kı 

kız muallim mektebi talebe 

rlnden hayan MelAhat 

soyadını almışlardır. 

Ilı 
di 
Yo 
leı 
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srJıa., 7 - 1111111 nn 
8eledfyesindeo: 

r Alman'lar, Birdenbire Derin ve Esra
.. rengiz Muamma l(arşısında Kalacak .. 

1 - Belediye akarından 55 
lira bedeli muhammenU Elalf m 

ağa çarşısında 2 N.lı dükkanın 

senelik icarı belediye butı!tAtip 

ilk kalcmlodekt oartnamesl veç 

bile 28.2.935 perşembe günü 

açık artırma ile saat 16 da 

belediyede müteşekkil artırma 

ve eksiltme komisyonunca ihale 

edilecektir. Bu kira lolne l~tlrak 

fçfo 6 Ura muvakkat temfoatla 

söylenen gOo ve eaate kadar ! 

belediyede artırma l'e eksiltme 

komisyonuna müracaat olunur. 

lCAŞE 

NE.O KAL Mi NA 8erif; iki açık adımla bir 
•ı:ıda yaularJna geldi ve eUeriol 
eıktıktan sonra : 

Dik! Do tum sizi tekrar 
görmekten son derece memnu· 
nuın, dedi. 

hk Qmit ~olesi 
Şftpbedea mütevellit derin 

bir iht114ç, sonra genl11 bir te· 

•elli ve dahı sonra hGyOk bir 

llıeeerret yekdlğerlnl mftteaklb 

dlı:nığıoıda geçit resmi yapma· 

ğıı havladı. Rlşar; içi ode yüz· 

lllekre bulunduğa korkunç um· 

llııının derin uçurumları etra• 
11

nda geçen gaddar saatlerden 
9
:>nr1 birdenbire selıimet 111bı· 

!ın11 çıkmıştı ve acaba rflya mı f6rnyotdu. GördGğd manzara; 

•roıeındakl dılma gftlen aen 

>'lider; donan Asabına ılık bir 
0•ğrne gibi geldi. Kendisini en 

Y•kın bir sandalyaya attı. H~· 
Yeeandan biltOn vtıcodu titri· 

Yor, dişleri birbirine çarpıyor, 
eôyleoıek istediği kelimeler bo· 

hzında tıkanıp kalıyor, otıphe 
Perdesini tamamen yırtmak lı· 
tlyor, fakat kolunu uzatamıyor, 
hışııu kaldıreroıyordu. 

Evet, evet o elma, o aen ıl
tt:ıa, o büyük halAsUrıv, o bil· 

Yük dablnlo alması, hayır, Ri· 
V•r aldanaııyordu. Gözferioln 
lc;f oe bakıyor ne manidar bir 
b ' •kış, ne kuvvetli bir cazibe, 
ne aebbar bir teefr... Artık Rl· 

Var ııçılmağa başladı, gözlerini 
0ğuşturdu derin bir nefes aldı, 

1 

dQdaklarından şu bir tek keli· 
ille döküldü : 

- Sandl! 

- Sandt! Siz bOyilk bir şoy· 
18tıeınız, bize dehşet verdiniz. 

- YegAne çare bu idi Dik! 
V •hşi bl r kedi gibi arkanızdan 
kootııamıı olsaydım "Rüstem,, 
I!' 
ızı çoktan otelinizde yakalardı. 

(' 
.-ok ınUşkill bir vaziyette kal· 

dığınııı anladım, böyle bir ça· 

teye baş vurdum ve &ağ eallm 
61~1 buraya gelirdim, maomafih 

llttık berşey bitti, kendinizi 

kendı evinizde zannedebllireiulz. 

llf~ar'ın nzerinde buhran he· 

?Gt geçmemişti, şüpheli bir 
•iade ile bağırdı : 

- Bu rüya mıdır? 
lld - Burayı Acizin foklrhanesl 
h dedebfllr iniz. Esasen sizin için 

1_ •t.•rladık binbaşım, fakat er· 
11.lldıış d 
d •Dız an ancak diln haber· 

ar olabildik. 
Uııtı 

J>i u BUenkf ron eöylfyordu. \ Şar· 
d., ' llthk Blenklron ve San· 

l yt b 
Y 1_ Ulmu,ıu. Sevincine pnyan 
Oıı;tu p · 

J k ' etcr'i takdim etti, Bı 
en froo . 

S! - Mıet~r Peter ha? Dedi. 
ze tesadQfilmden dolayı çok 

llıenın 
Unuru Peter. Sizi gökte 

•rark 
<;ok en yerde buldum. Fakat 

11 rııQşk.Qldto maruz kaldığı 
ıtı söylediler. 

1 - Drunden nımmda bir 1''e· 
"tııenk'll · it nıo bugno ikindiye 

lladdr tevkif ve Alınan'lera tes· 
ttıl b 

l1t lllec ariyeti vardı. Alman 
r nıaalesef o l!~elemenk.'llyl 

ete ,, f 
1 h oCÇ rem yecekler. Ba husus 

1 Clylc bir memlekette elzln eal r · 
erlolzıo dediği gibi Ati el'an 

C:0 kta0 ı. 
1 Dlll1rsut olan menzile 
~derk 

1 h f'n on er ant'ak çıkardıAı 
0~tık dumanı görf'cekler. 

_ Fakat kim bizi yakalıya · şloirmeğe muvaffak olduğumuz 

caktı, blrşey aolıyamıyorum. muvaffakıyet balonu birdenbire 

Sandl atıldı : sl\nmfiş olacaktı. Sabahleyin çok 

_ Benim adamlarım, dedl ve Fena haberler duymuştum. 

llhe eni : Rlijar bu şeyinden blroey an· 

_ Evet. Bu tuhaf ve esra· lıyamıyorrlu. El'an fal kAğıtla· 

1 rını karıştırmakta olan Bilen· rengiz blrşeydl, amma yapı ma· 
sı güç ollbadı. Yırın Alman'lar klron ve iğne tle lılenmlı bo. 

k yalı bir takım halkalar taşıyın dört gözle Braodea'I bekler en 
çıplak kolları ve kaşlarını ka· birdenbire derin bir hayret ve 
dır indlrdlgt kalpağı ve baeına 

esrarengiz bir moamma karşı· aardığı tilki derlelnfn bir hıy· 
eında kalacaklar. Yabancı bir dut, bir yankesici vıptyetlni 
hükumet toprağında lee bu mu· alan Sındi'ye Rtıar baktı, ki 
ammayı kolay kolay halletme· bus devam ediyor ve fakat git· 
alo fmk4nı yok. Bu lıe bizim tikçe açılıyor ve güzel bir Ale· 

gibi eergüz:eşt arkaeında koıao me Jntlkal ediyordu. Peter htç 
adamların en ziyade işine yara· bir kelime söylememekle bera· 

yacak bir keyfiyettir. Fakat her hissettiği sevincin tatlı he· 

Dik! Çok müşkOl bir vaziyette yecanlara gözlerinden belli olu. 

idik, ufak bir teabhtır bilyOk yordu. BUenklron kanapeden 
bir fel4ketl intaç edecekti. .Eğer kalktı ve eallana sallana bir 

"Rüetem,. , yahut Alman'Jar dolabı doğru ilerledi, dolabı 

sizi yakalamığa muvaffak ol· 1 açtı. 
salardı şimdi} e kadar tplyce - Sonu ur -'il 11111111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111 

Doktor 

2 - 217,75 Ura bedeli ke· 
olf li Salih dede mezarlığında 

polfa Abf deslolo iki tarafındaki 

mail satıhlarda pere dıvarı ya· 

pılmaeı işi belediye haşkAtibllk 

kalemindeki şartnamesi ve ke· 

ılfnamest veçhlle açık eksiltme 

ile 28·2·935 perıembe gl1nd 

eaat 16 da belediyede mtlte· 

şekkfl artırma ve eksiltme ko· 

mlsyononca ihale edilecektir. 

Bu lee lotlrak için 17 lirı1 

muvakkat teminatla söylenen 

giln ve saate kad1r belediyede 

artırma ve elı:eiltme komlsyo· 

nuna mflracaat olunur, 

3 - 219,48 Ura bedeli ktı · 

elf il Köprü mevkllnde yapıl· 

makta olan pırkın orta partel· 

lerl kayaluının kırılmHı lıl 

belediye ba11k4tfpllk kalemin· 

deki ıartname ve keılfnametıl 

veçbHe ve açık eksiltme ile 

28·2 935 perıembe gtınft saat 

16 da belediyede mOteşekldl 

artırma ve eksiltme komlsyo· 

nunca ihale edilecektir. Bu işe 

Ziya Hamdi ----
Kulak, Burun, Boğaz n.ıntabaesısı. Cumadan 

§ bergiln hastalarını !J · 6 ya kadar kahnl eder. 
~ Beyler 11okağı, Beyler hamamı karşıaı No. 41 

baeka 
f klnd 

~ iştirak için 17 Ura muvakkat 

~ temf nada söylenen gftn ve ea · 

§§ ate kadar belediyede artırma 

§§ ve ekeiltme komisyonuna md· ---5 --TELEFON: 

Izmir Ziraat Odası Başkanlığından: 
Torbalı yolu üzerinde Cumaovaeıoa bağlı Oğlananaaı çlftll~l· 

h e havuz mevkifnde Ali oğlu Ahmed ve Cemalın nlu nuzpınar v 
{ l d bulunan lkibln hektar arazide kendileri tara· tasarru u a tın a 

fıodan pirinç ekll~cektlr. • 
Al•kalı kimseler tarafından bJr guna itiraz vukubulmazıa ruh· 

k d 1 ı Ceğlnden itirazı olanların llAo tarihinden ltiba · aat Ağı ı \'er e 

b n ,rinde Ziraat müdürlüğüne başvurmaları. ;195 ren on eş g n ... ' 

~ 11111 111111111 111 1111111111111111111111111111111111111111111111 1111 1111 1111111111, 

§ Doktor ~ ---
--- Zekai Tarakçı 

Dahiliye l\tnıehassısı -----= İkinci Beyl~r eokak No. 45 Beyler Hamamı korşıemda .. 
~ Öğleden sonra :J - 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

TELEFON : 3806 

= ------
~ ---------------------

'fürkiye 

on gram safi 

50 eantimden 

~!43 37 2 

Ziraat Bankası lzmir 
Subesindeıı: 
~ 4 2 935 tarihinde açık uttırma ile ihaleleri yopılacoğı 20,1,93:; 

' ' 2 , 1 935 te Hallın Sesi 28,1,935 te Milli Birlik 
te Yeni Aaır \f• ' 1 

3.. A dolu ·Pazetclerlnde Han edilen Yunan ı emva· 1 '' 9 ::> te na ı:ı 
1 ve , ... , 1 1 13 a 935 tarihine lemdld edilmiştir. Satıe gayr 

ll in lhnle er •"'• • K ı 0 
. peaf u para ile nakden yapılır. ıymet - bedii bonosu VC) a ... 1 

mu lklbl lira veya daha ziyade olan emvalin ihale 
bammeneel 0 l 

nıu . b'dlr Malın satıldığı 11eneye alt devlet nrg 
k 'I lerl ı tiz11na ta ı · J 

al ye 1 bütllo roasrdlar uıü~teriye uhtlr. eti· belediye reelm veea r 
vo · d . dl buçuk tf:mlnotlarlle birlikte lhalr günn l!Bat 
Y~nlPrln yüv. e ye •19 1ı 

b kaew11 mOucaatları. •l " !4,30 dı Zireas an 

racaat olunur. 

4 - 388, 12 Ura bedeli ke · 

şif il postacı .Ali eobğıoın Ha· 

111 Rlfatpaşa ve Mısırlı cadde· 
lerl araeında mevcut çıkınhlı 

kayaların kesilmesi ve 800 
metre morabbaındın ibaret bu 

lonan bu yerin imali işi bele· 
diye başkAtlbllk kalemfndekf 

oartname ve keelfoamesl veçbile 
ve açık eksiltme füı 28·2·935 
pereembe g6oQ ııaat l 6 da be· 

tediyede müteşekkil artuma 

ve eksiltme komisyonunca ihale 

edlle!cektlr. Bu iş" iştirak için 

30 Ura muvakkat teminatla 

söylenen giln ve saate kadar 

belediyede artırma ve eksiltme 

komisyonuna müracaat olunur. 

5- 74.2,81 Ura bedell muham 

meoelf gezi mektebi civarında 

Celal Bayar caddesinin sol kıs· 

mıoda 54 numaralı adanın 

594,25 metre murabbaındaki 

4 sayılı arsasının mülkiyeti be· 

tediye baekAtlpllk kalemindeki 

şartnamesi veçblle ve :açık ar· 

tırma ile 28 2 035 perşembe 

gfinO. Bilal 16 da belediyede 
müteşekkil artırma ve ekeiltme 

komisyonunca ihale edilecektir. 

Artırmaya letlrak için 56 lira 

muvakkat teminatla söylenen 

jlQn ve saate kadar belediyede 

artırma ve eksiltme komleyo · 

ouna müracaat olunur. 

6 - l l 00 lira bedeli mu· 

hammenelt doktor Mustafa cad· 

dealode 63 numaralı udanm 

440 metre morabbaıodaki 21 
numaralı arsasının mtUJdyetl 
belediye lıaşk4tlpllk kaleminde· 

ki eartnamP.sl veçblle ve açık 

artırma flc 28 2 935 pl"r~embe 

güoti 11at 16 da belediyede 

müteşekkil artırma ve eksiltme 

komisyonunca ihale edilecektir. 

Artırmıya l§tlrak için 83 

lira muvakkat teminatla ııöyle· 

nen gün ve saate kadar bele· 

diyede artırma ve ekailtme ko· 

mf~yonuna mOracaot olunur. 

8 13 18 23 397 

w 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilinlan 

Ankara M. M. V. sa. nl. ko. nuadan: 

Yerli fabrikalar mamulatından beher metresinin tahmin edl· 

len bedelf otuzblr kuruş olan onlkl bin metre tela ile bir met· 
resinin tahmini f iatl otuzbee kuruş ola o kırk beş bin metre hftkl 

aetarlık bez kapalı zarf la ekslltmlye konulmuştur. 1halel!ll 20.2. 
935 çarşamba güntı saat 15 tedlr. İstekliler şartname ve örnek· 
teri parasız olarak M. M. v. sa. al. ko. dan alabflfrler. Eksilt· 

mlye girecekler bin beeyOzb~ lira yirmlbt>.ş kuruşluk muvakkat 
teminat mektubu veya makbuzları ve kanunun 2 inci ve 3. ocü 

maddelerindeki vesikalarla blrJlkte teklif melrtoblarını ihale saa· 
tinden enaz bir saat evet M. M. v. sa. al. ko. nuna vermiş bu 

lonmaları. 4 8 11 13 348 

Kışlada Mfts. Mev. satın alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Mdatahkem mevki sa. al. ko. dan: 
M6etıhkem mevkilo göatereceğl yerlerde kapalı eksiltme sure· 

tlle inşaat yaptırılacaktır. Bedel keıfl 11269 liradır. Teminatı 

muvakkıte akçesi 846 liradır. İhalcssl 16.şubat.935 cumartesi 
gün(l saat 15 tedlr. Münıkaeaaına iştirak edeceklerin Türk ve 
Türk tabiiyetini haiz olmakla beraber ayrıca eartoamede yazılı 

vesikaları dı göatermek mecburiyetindedir. Bu vesikaları hamil 

lıteklllere projesi Sa. al. ko. da gösterilecektir. İeteklller kapalı 
zarf larıoı ihale saatinden bir saat evvel 1zmirde Met. mv. ea. al. 

ko. nnna vermeleri ve ihale saatinde komisyonda hazır bolun· 

maları llAn olunur. 31 4 8 12 319 

l\IQ11tahlem mv. sa. al. ko. dan: 
Mftstahkem mv. kıtaatının 20750 kilo sabon ihtiyacı açık 

ekalltmo surettle satın alınacaktır. Muhammen bedeli 4980 lira 
dır. Beher kilosunun tahmin edilen (fatl 24 kuruştur. Teminat· 
muvakkate akçeel 37 4 liradır. İhalesi 16.şobat. 935 cumartesi 
günü saat 10 dır. İetekliler şartname soretiol her giln kışlada 
Met. mv. sa. al. ko. nanda görebllfrler. MOnakaeasma iştirak 

edecekler 2490 eayılı arttırma ve eksiltme kanonunun 2. el Te 

3 cü ve oartnamede yazılı vesikalarla birlikte ihale gftud eaa· 
tinden enet komlayona mOracaatları. 

30 4 8 12 316 

MGetabkem mevki ea. al. ko. nundan: 

Miktarı Cinsi Muham. bedeli Beherlklloso· Temlnatılmnvak· 

nun tahmin kate akçesi 
. edtlen fiati 

Kilosu Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. 
1000 Yerli cıvo 3000 300 225 

Asker ihtiyacı için yukar•da cine ve miktarı yazılı bin kilo 

yerli cıva açık eksiltme suretlle satın alınacaktır. İhalesi 14.şu· 
bat.935 perıcmbe güo(l saat 15 te kışlada ts. mv. sa. al. ko. 

aunda yapılacaktır. 111teklller şartnamesini her gün kışlada MI!. 
mv. eu. al. ko. nanda görebilir. Ekslltmlye iştirak edecekler 

ihale gftoil 24.90 aayılı arttırma ve eksiltme kanunuoun 2. el 

ve :3. cil maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte komisyonda 
hlZır bulunmaları. 29 3 8 13 310 

700 Ltre bedeli muhammlndl 

Karşıyaka Yamanlar suyu brıınş · 
mantarı için eatın alınacak olan 

2500 kilogram kurşun boru 

beledi ye encümen kalemindeki 

şartnamesi •cçhlle ve açık ek· 

slltme ile 12.2.935 Sah güntl 

saat 16 da belediye daimi en· 

cümenln<!e ihale edilecektir. 

Bu eksiltmeye iştirak edecek 

ınlipler 53 lira muvakkat temi· 

natla söylenen gila ve saate 

kadar belediye eocftmenlae m6· 
. racaet edebilir. 

Şartname ve keolfname bele· 

dlye ba~m6hendlsllğlnden alınır. 

266 
VllAyeı umumi mecllelne üye 

seçimi Jçfn münteblbl sanllerln 

ve şehir meclisi üyelerinin 9 
Şahat 935 Cumartesi gfin(l saat 

11,30 da C.H.F. İznılr Halkevlue 
gelmeleri blldlrlllr. 

iz mir belecll ye başkans 
Dr. 13. Uz 396 

10515 lir• bedeli keşif il yao· 

gın yuinde yıpılacak park için 

40. 71. 75. 82. 86. 89. 92. 97 
ıoo. 77. 73. 67. 41. 12. 76. 

' 

numaralı adolorda fizerlndeki 
molozların nakliye temlzlenoıe 

işi belediye encfiruen kalemin· 
deki şartname ve keşlfname 

veçblle kupalı zarf la 12·2·935 
ealı günQ eaat 16 da belediye 

daimi encfimcnlode ihale edl · 
lecektlr. Bu işe iştirak edecek 

talihler 7 9 lira muvakkat te· 

minatla teklffnamelerlnl fbele 

gOnü nihayet saat 15 e kadar 

beledi ye riyasetine tovdl edtı· 

bilirler. 

Şartname, proje ve keşi foa · 
meler belediye bışmOhendhıll· 

ğlnden alınır. 265 25 29 3 8 

Tütün işçiler bir
liğinden: 

Birliğimizin nlzomnameeloln 
bazı maddelerinin tadili için 

ıobabn oobcşlnci cuma r;nnn 

öğleden sonra eaııt ikide birine! 
kordonda ticaret odası hhlşlğln . 
deki birlikler Ltnasında toplantı 
ynpılacağından umum erkek ve 
kadın işçi arkadaeların mezklır 
bin ya gelm,lerl llftn olunur. 

377 7. 8. 10 



i\1ilsait şeraitle me,·duat kabul edilir - -Hububat, Qzftm, incir, pamuk, yapak, zeytin· ~ 
EE yoğı, nfyon vesair emtia kumusyonculu~u ya· = = pılır. Malların vnrudunda sahiplerine en mOsa· := = it şeraitle avans verilir. _ 
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Fratelli Sperco Vapur Acenlası 

ROYAL NEEHLANDAli KUMPANYASI 
11 BERMES,. vapuru 9 şubattan 14. tubata kadar doğru An· 

vera, Roterdam, Amı:ıterd ınn ve llamburg limanları için yük 

ulacatır. 
'·GANY.\IEDES11 vapuru S şubattı beklenmtıkte olup B11rgae, 

Varna ve Köateoce için yük alacaktır. 

'•GANYMEDES,, vapuru 23 şubattan 28 tobata kadar Anvere, 
Roterdam, Ameterdam ve Hamburg için ytık alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

"FROST
11 

vapuru 12 şubattı Roterdam, Bamburg, Copeohı· 
gen, Dıotzfg, Gdyolı, Goteburg, Oalo ve lıkandloavyı limınları 
için yftk alacaktır. 

"HEDRUN,, 28 oubattıı Roterdam, Hımborg, Copenhagen, 
Oantzlg, Gdynfı, Goteburg, Oıılo ve İekıodfoavya Umanları için 

yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

İzmir Nev·York ıraaında ayda bir muntazam ıefer 
11RINOS,, vapuru 10 şubatlı lzmlr'den doğru Ne•york için 

yük ılıcaktır. 

"TAMESIS., vapuru 12 martta lzmfr'den doğru Nevyork lçfn 

ytık alacaktır. 
SJt:RVlCE MARlTlM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 
"PELES,, vapura 15 şubatta gelip 16 tubattı Malta, Ceoova, 

Mırallya, Barselon ye Cezai re hırelı:et edecektir. 
"ALBA JULY A,, vapuru 12 marttı gelip 13 marttı Mıhı, 

Ceoova, Marıllya, Barııelon ve Cezılre hıreket edecektir. 
Hamit: İllnlardakl hareket tırlhlerlodekl değişikliklerden acente 

mea'ollyet kabol etmez. 
Fazla tıfeilAt için İkinci K.ordorıdı Tahmil ve Tahliye olrk.eti 

binası arkaeındı FratelU Sperco ıcentalığına rnQrıcaat edilmesi 
rlea olunur. Telefon: 2004 · 2005 

••=============================• 
Yerli Bıçak Ve Hassas '"f erazi 

imalathanesi 

Hüseyin Usta 
---··---

Herne\'İ bıçak \'C el terazileri toptan ve peraken· 
de sipari' kabul olunur. Terzi makasları, ziraate 
ait hernevi nlAt imal olunur .• 

1ZMIR Kantarcılar çarşıaı No. 39 

Alameti Farika Horozdur .. 

Anveraten yt'lk çıkaracakhr. 

"UL\f,. npnro 15 şuhatta 

beklf'nlyor. 20 ,nbata kadar 
Anverp, Rotndınn , R11mbor~ v~ 

Bremf'n için yt'lE alacaktıı'. 

ARMEMENT n. SCRULDT 
HAMRURG 

" RA~SBURG ., vapuru 23 

şubatta bf'klf'nlyor Anverıı ve 

Hamburgtao yük çıkarıp Ro· 

terdam ye Hamburg için ytık 
ılıcaktır. 

JOBNSTON LtNE LTD. 
LİVERPUL 

" KENMORE 11 vapura 31 

ıon kAnunda gelip Lt •erpul n 
Anvereten yftk çıkarmıştır. 

EKSPORT STEAMSHıP 
CORPORATtON 

" EKSELSIOR 11 nporo hı· 

leo limanımızdı olup Nevyork 
için ynk almaktadır. 

11EKSMINSTER,, vapuru 13 

oubıua bekleniyor, 

için yük alacaktır. 

·' FKSARCH ,, 

Neyork 

vapuru 2 
martla br.lrlenlyor, Nevyork 
için ftyk: ılıcaktır. 

N. 8. - Gello tarihleri ve 
vapur tarihlerinde acentemiz 
hiçbir meı'ollyet kabul etmez. 

T"lt!(ou No. 2007 · 200A 

Fotoğrafçılık __ _..,._. __ 
~lakiııelerinızi 

}i'ilimlerioizi 
Camlarınızı 

foto~raf kAğıt, kart ve fotoğ· 

raf malzemenizi biıdeD alınır.. Her 
çc~it amatör itleri kabnl edilir ve 
en iyi ci.ruten kUğıt kullanılır. 

Atölyemizde 
Mileısetemizio çektiği fotoğ· 

rarlar, kart poetallar ve •Arandiı· 

maoları t vıiyedeo müıta~i gö· 
rilyoruz. 

Ucuz, gilzel, zevkli, le· 
miz, çabuk, taze iş ve 

malzeme ile aj 

Hamza ROstem 
Emirler Çarşısı 

•:z:::============================-·~ 

Aylık elektirik 

lHasrabnız yüksek mi? 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

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

Mehmet Tevfik 
HO.ynk Elektirik, Telefon ve 

Malzemeleri d~posu. 
Peştemalcılar N. 77-79 'I'el. 3332 

ve Pot·jcu Şalıapm 
En Ü~tüu Bir Mihı· J. 
bil Şekeri Olduğu· ~ 
nu unuımnpmz. >OJ) 

~ 
Ku n ·etl i i\tns bil ~ 

lstiyetalcr Sıhhat ...C 

SnrgOn Haplarım Q1) 
Arasınlar. ~ 

Maruf Eczaneler· ~ 
CF1 d~n Arayınız. 

~......... ~ 

Olivier ve şüreka-
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Ccodell Han. Blrioct Kordon 
Tel. 2((3 

The EJlerman Lince Ltd. 
• 1 TRENTlNO 11 vapuru 29 

ikinci .k4nunda Londn, Hull 

ve Aovere'ten ~eHp tahlly6de 
bulunacak ve ayol zamanda 
Londra ve Hull için yok 
alacaktır. 

"ALGERIAN,, vapuru 6 ıu · 

battı Lherpool ve Snınseı'dzn 

geHp tahliyede boluoıcaktır. 
"MARONIAN,. vapuru tubat 

ııouuodı Londrı, Hail ve An· 
verıı'ten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayol zamanda Loo· 
dra ve Hull için yok alacaktır. 

The General Stum Nnl· 
gatlon Co. Ltd. 

11AUJUTANT11 vapuru 5 ~u · 
batta beklenmekte olup Londra 
için yftk. ılıcaktır. 

Dcutecbe Levıotc Linle 
"ANGORA,, vıporu :lO ikinci 

kinuoda Bımburg, Bremen ve 
Anvere'teo gelip tahliyede bu· 

"'fuDıcaktır. 
Not Vurut tarihleri n n· 

purların isimleri Qzerloe deni· 
'ilk ilklerden oıeı'uUyet labuJ 
edil mu. 

Üolverıltede Doçent 
Munio Profesör 

Dr. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

•• 

Hutalara hergüo öAleden 
ıonra bakar. 

fetiklil r.addcıi ~o. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf . ı ST AN ll U L 
Telefon : 49250 

!Kitab, Mecınua ve Al· 

bümlerinize, Suğ· 

lam Cild Yaptır· 
nıak lsten~eniz. 

Yeni Kavaflar ~arşısmda 

34 Numarada 

•ALI RIZA• 
~lftcellitbanesinc uArayıoız •• 

-- Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. 
---.e..---

HertürlO Banka Muamelata Yapar .. 

Bir ıeoeUk mevduata % 6 
Allı aylık ,, o/o 4,1·2 
Vadealz hesabı carilere % 4: faiz verir. 

1111 1 1 I !L<' 

lzmir ithalat Gamroğn Mndnrlo-
ğnnden: 

Çekoalovak htlılfıoı bağla kontenjan liıtelerlne giren nesneler• 

ah beyıonaroelerden eahlplcri ellerinde olanlarının 9.2,9:JS 
cumarteel gtıon akıammı kadar mutlaka gd'llr6k idareeloe ged· 
rlb teslim etmeleri, aksi takıirde kontenjan ıırılarının geclk01il' 
ılnden doğacak mes'ullyetlo ııhiplerlne alt olacağı ilin olooof· 
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lzmir liman işleri umı1m mndor
lüğünden: 

Birinci kordonun konak önünden paeaport v11pur lekeleslo' 
doğru on bf'tbln mdro murabbaalık yerinin Bandırma pır"' 

taşa ile döıeomr.el işinin kapalı zarf ile elullmceloe biç ktıo9' 

istekli çıkmamış v., ikinci kanunun oo lldnci gününde bittll 

ekslltmc mOddetl şubatın on iklocl salı gününe de~lo bir •1 
müddetle uzatılmıotır. 

Şartnameler lataobuldı liman l~lcrl umum müdilrlilğiloden •' 
lımlrde idaremizden lillyenlert: parasız verilir •eyı blldfrıllklt~ 
adnelerlo" gönderilir. 

Etalhme kararı tubatın on ikinci güoıl aaal oo altıda birl.,J 
kordondaki idare merknlmlıde keıtirlleceğiodeo lııtekll olanları' 
kapalı zırf ları bundan bir ıul önce umum mildürlOk eocüot' 
nloe vermiş bolnomaları g•rektlr. 

Bu f'keHtmeyc girebilmek için muvakkat teminat akçesi. dôıl 
hin liradır. Bu paranın uaklt veya her vakit tahsili mQmkG' 
bir banka mektubu olarak idaremize verllfr. 

Bu ite glrifecekler bir tirlı:f.t veya mOme111ll iseler idare ıoel 
kezlerlnlu bulunduğu yerin mıhkemeılndeo veya ticaret oda••' 

dan olrketlo bugün tahşmaktı olduğunu göaterlr bir veılta ti' 
tlrketln noterden t11dlkll ılrktUerlnl de teklif mektubuna ili~ it 

olarak birlikte ~ermtlerl şarttır. 173 18. 25 ~ ~ 

Tesviyeci ve Tornacı Alt~ 
nacaktıı·. lı 

ca 

Askeri Fabrikalar Umum Modof tı 
•ı 

lüğünden: ·~. 
Kırıkkale fabrikaları için tcsvly,.ci ve tornacı alınacaktır. "" la 
İsteklilerin imtihan için fıtlda fle Ankarada Ffo11k fabrfkaP tb 

leteobulda Bakırköy barut fabrikııuna, İzmirdekiler Balkapı9' 
eilih tanıirbaoeılne müracaatları. ., 
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Jandarma Umum Kumandaııl• 
ğındau: 

Hozat, Mazgirt, Kızıldlze ve Silrue bulunan jandarma ~·' 
!arındı 1§ görmf'!k üzere Hekim ihtiyacı vardır. Bu yeri~ 
ft görmeğe fatf'kJi olan mütekait ve ıerbHt hekimlerin bO 
dukları yerin jandarma kumandanlığını dilek kA@ıtları ile Ol 

caat etmeleri. 4 6 8 228·356 


