
lrau ticaret ve anayi heyeti 
muraha a ı dün Mokovaya 
varmışıır. MurabhaR lıeyete, 
Iran ticaret nazırı başkauhk 
etmektedir. 

• 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Dün akşam aat 9,3o da De
nizlide uzun süre11 hatif bir 
y~r sarsıntısı olnıuştur. Zel
zele şiddetli olmadığından biç 
bir hasar yapmamıştır. 

------------------------------------------------------------------------,~------------------------------------------------------------~----Yal : 2 • No : 423 Telefon: 2776 - Pazartesi - 29 Nisan 1935 Fiatı (100) Para 

Acun barışı tehlikede bulunuyor 
• e;-2 

1 Cellad gölü 
-21 ı '?? tpy - , :x 

Genel toplantı 
A'. ..- x >tz 

Gaz maskesi fahri- Cümhuriyetin de- Belediyenin varida-
kası bitiyor mireline kuvvet tı 920 hin liradır 
~~~----~~-~--,_.-~-- ----------Bir Temmuzdan itibaren, llilaliah- Bir ölüoı ve baykuş alanı, ser-

mer yerine (Kızılay) kullanılacak vet kaynağı lıaline giriyor 
Dünkü nüshamızda yazdı- ı 

ğımız veçbile, her yıl 12 bin 
hektarlık araziyi bataklık 
haline koyan ve civar köy
ler halkına her an sıtma 

mikrobu saçan Cellit gölü
nün kurutma ameliyesine dün 
başlandı. Kurutma makina
larının faaliyetini görenler; 
vilayetimizin mahsuldar bir 
parçasının, az zaman sonra 
bataklıktan çıkarak bir ser
vet menbaı olacağına inan
dılar ve bu mes'ut faaliyeti 
başlangıcından sonuna ka
dar kıvançla seyrettiler. 

AnkaraJ28 (A.A) - Hi
llliahmer cemiyeti bu gün 
ıenelik heyeti umumiye top
lantısını yapmııtır. Toplantı
yı merkeziumumi baıkanı ve 
sıhhat ve ictimai muavenet 
bakanı doktor Refik Saydam 
•çmıı ve yapılan yoklamada 
çokluJi'un bulunduğu anlaııl-

dılctan sonra nizamnameye gö· 
re toplantı baıkanlığı ve di
van ıeçimi yapılmııtır. 

Murahhaslardan Antalya 
aaylavı doktor Cemal Tunca 
baıkanlığa, Doktor General 

Ali Ça ımlı ile Edirne aayla
vı Doktor Fatma Memik i-
kinci baıkanlıklara; Kocaeli 
ıaylavı Salah Yargı ile kon· 
Y• ıaylavı Bahire Bediz ka
tipliklere seç.ilmiı ve rapor-
lırıa okunmasına geç.ilmiıtir. 

Raporlar okunduktan son· 
ra merkezi umumi baıkaaı 

doktor bay Refik Saydam 
kUrsllye gelerek Hillliabme
rin 1934 Temmuzun baıın· 
dan 1935 Nisanının 26 ıncı 
günilne kadar yurdun öte
sinde berisinde sellerden, 
yangınlardan ve yer sarsın

tılarından felakete uğrayan

lar ve bazı yerlerde kıtlık 
yüzilnden iaıe zorluğu çe· 
ken yurddaılara yaptığı yar
dımları birer birer sayarak 
cemiyetin bu yolda 65,244 
lira urf etmit olduğunu söy-
lemiıtir. .. 

'ağlık bakam Ray Ref il: 

maskesi fabrikasının uzun 
bir tetkikten sonra ihale 
edilmiş olduğunu ve kısa 
bir zamanda fabrikanın açı
lacaiını bildirmiş, Eıkişe
ıehir' deki bililiahmer anbar
larınnı tamamlandığını, bun-
ları daha yakından kontrol 

edebilmek için hükumetin 
eti mea'utta parasız olarak 
verdiği arazi üzerinde yeni· 

den yaptırılmakta olan in

şaatı önümüzdeki yıl içinde 

bitecek paviyonlara nakle· 
dileceğini memleketin hasta 
bakıcı ihtiyacı göz önüne 
alınarak lstanbul' daki bilili
ahmer hasta bakıcı mektebi 
iCniıletilmek ıuretile talebe 
adedinin iki defa daha art
ması temin edildiğini söyle· 
nıiş ve büdçeye 180 bin 

. J)evamı 4 ncii sahi/ ede-

Kurutma ameliyesine mü· 

bliyle bir nisan gOnü idi. Ko 
çük Menderes tavmıo, Cellild 
gölfi kabarmış, hastalık ve 
baekın fcllketl ortalığı ear· 
mtolı. Atatilrk'üo treni sular 
içinden Aydın'a geçiyordu. Bu 
fenalıkları gördO, geçmltl ve 
olanı bileni can kulagıle din· 
ledl. Şa çevrede hatan ve yal· 
nız mezarlıkları kalan köyleri 
gösterdik.. KöyflnOn hHta ÇO· 

cuklarını ve ölilm saçan zehirli 
sıtmanın sonuncuınnu öğrendi. 

Jşte o r,üo insanları kınn ve 
yüzbiolerle dönüm toprığa ba· 
aao bir yaraya cllui koydu ve 
işte o rlin ve o gfivenln eava-

Kurutma ameliye~; mera imin<IP bulu1ıularda11 bir grub 

teabhit tarafından verilen şını bugıın kordu. Ve bir yıl 
yemek ziyafetinden sonra sonra da CellAd gölQ akacak, 
başlanmış ve Bayındırhk ba· bataklıklar kuroyacak, insan· 
kam adına merasime baş· lar ve toprak kurtulacak, Ala· 
kanlık eden vali Kizım Di· ıClrk'On kendi ağzından çıktağı 
rik, aşağıdaki söylevi oku· gibi CellAd gölü (Sağlık ovası) 
muştur : olacaktır. 

Merkezi umumi baıkanı 
bundan ıonra hililiabmerin 
Yaptırmakta olduğu gaz 

~~~~--------~1·------~~-lzm ir-A n kara· lstanhul 
- Sayın arkadı~lar ve sev· Devlet dcnllen bdyQk varlık 

glli köylalerlmlz! gece gilodllz durmayarak hrr 

iki gün sonra güzel- Fi~;~·d·;,~· ~;::~:;:.o~~:~·:!:~~~;m~~.~'. 
1 

yetin ilk on yılını gördClk ve 

k ahı. eceg..., ı· z L boınn acuna gôıterdik. Simdi ce on us ondra'ya mı de ikinci OD yılın b1,l1ng1C1D• 
' •d • ? dayız. Okulılar, yollar, demir· 

D Üb 1 • • ı· gı ıyor • yollcr, maden ve tarın fahri· 
QD Yapılan aon tecr e er ıyı ne l-

e kalar gibi ulueal zenginliği fıo 

"e"verdı·.Ankaradan emir bekleniyor kırtan var1ı1ı: damarlarına gnven 
'f veriyoruz. KöylOuftn, hallun 

" caktır. Dün akıama kadar 11ğhğını vr. eıenllğlol korumak 
Burnova ile lzmir arasındaki için onu ıengla etmek için 
ana hıttın da noksanları ta- ve onuo malını ve ftrllmCloQ 
mamlanmış ve geç vakit ge- kıymetlendirmek için berşey 
rek lstanbul ve gerekse An- yapılıyor. KöylOyO kalkındır 
kara ile yapılan görüşmeler mık için ayrı bir hızla ve her 
çok iyi neticeler vermiıtir. yönden çılıoılıyor. Hemen her 
Ses ilk tecrilbelerden daha oeyl yurdumuzda yapıyoruz ve 
faz!a duyulmakta ve muba- yapıcağır. Oı~ardan aı mal ala· 
vere daha muntazam bir cağız ve dıoarıya çok ve Juy 

ıekilde cereyan etmektedir. " mttll mal satacağız. Böylece 
Görüımelere baılanmak Ü· Bay Flanden ferah ça~larını açacağız. Sul-

zere posta telgraf,• telefon lıtanbul 29 ( Huıusi ) tanların ve e ki idarelerin ya 
umum mlldOrlilğOnün emri Fransız Baıbakanı Bay Flan· ralırını kapayacagız. Yepyeni, 

lımir • Ankara - lstanbul beklenmektedir. Bu emrin den'in, yakında Londra'ya bnyak dcvletlmlıt yaptaceğız. 
bugOn ıelmeai kuvvetle iİderek Bay Makdonald'la Yaoaeın Tork COmburlyetl, •raıında telefon 16r81meleri 

l May11tan itibaren baıbya· muhtemeldir iÖrDıeceti söyleniyor. -•euamı d8rdanca sahifede-

--Belediye başkanı Ankara'ya giderek 
borçlar ıııes'elesi için çare arayacak 

l:.mir'd" işliye11 oıobii in· 

Şehir kurultayı, dün öğle- daha uzatılmaıını muvafık 
den sonra aaat 14 te bele· görmüş ve bunun için 14 
diye başkanı Dr. bay Behçet imza ile verilen takriri mOt
Uzun başkanlığı altmda top· tefikan onaylamııtar. 
lanmış ve muhtelif işlerle Dünkü toplantıda kurul-
beraber bütçf'nin varidat kıs- tayı en çok meıgul eden, 
mını mllzakere ederek onay· otobüı itletme işi oldu. Bu 
lamııhr. mes'ele etrafında uzun mG-

Belediyemizin varidat bUt- nakaıalar cereyan etti ve 
çesi, 71 bin Jira noksanile neticede belediye baıkanının, 
920 bin liradan ibarettir. bu mes'ele hakkında da 

Kurultay; Belediyenin İf Ankara'da çahıarak bakan· 
bankasına olan borcu için lar hey'etinden bir karar 
baıkanın Ankaraya giderek getirmesi muvafık görllldü. 
büyüklerimiz nezdinde teıeb- Bundan sonra okutmanlara 
bilsatta bulunmak suretile verilecek evlik araalar ko-

borç taksitlerinin kUçUltülmeıi ııuıuldu ve bu arsaların 
ni, tediye milddetioin 10 sene -Devamı diJrdilncü sahi/ada-............. ._._ _____ _ 

Elen diyarında 

Muhalif liderler 
ne istiyorlar? 

·-·-örfi idare hira1• evvel kalkmalı ve 
saylav seçimi serbest olmalıdır 

r .. ~ 

Ati11a'dmı bir gl>rı1miş 

lıtanbul, 29 ( Huıuıi ) - serbest yapılmasını hükfi-
Atinadan haber veriliyor : metten İstemiılerdir. 

Muhalif fırkaların iıyana Hükumetin saylav seç:mi es-
nasında propaganda nUma-

iıtirak etmiyen liderleri; örfi · l · 
yıı erıne meydan verip ver-

idarenin bir an evvel kal· miyeceti henUz belli dej'il-
dmlmaaını, Hylıv seçiminin dir. · 



• 
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Usta Hırsız .. 
Berlin'de çıkan Hitlerci 

gazetelerden biri; genel sa
vaşda Çanakkale muzaf
feriyetinin, Almanlar tara
fından kazanıldığını yazmış! 

Alman meslektaşımızın, ne 
sebeple bu derece gülünç 
bir iddiada bulunduğunu 

bilmiyoruz. Yalnız, uzun süren 
genci savaş günlerinde Türki· 
yenin her tarafına sokulmuş 
olan Alman, kara, deniz ve 
bava zabitan ve efradından 
enufak bir fedakarlık görül · 
mediğini - fırsat düşmüşken -
bizde şimdi açıkça söyJiye
biliriz .. 
Genel savaştan evvel Türk 

ordusunu ıslah etmek üzere 
Almanya'dan gelen hey'etin 
başkanlığında bulunan ve 
harb esnasında pek tabii 
olarak her cepheye gitmek, 
ve lüzum gördüğü tedbirleri 
aldır.mak salahiyetini haiz 
olan (Leyman Fon Sanders), 
Çanakkale'de bulunmuştur. 
Fakat, bütün acunun tasdik 
ve itiraf eylediği üzere, Ça-
nakkale zaferini kazanan, 
ne Leyman paşa ve ne de Al-
man ordusudur. O büyük 
ve cehennemi savaşın deva
mı mtıddetincc gece ve gün
düz, denizden, karadan ve 
havadan akurane bir surette 
hücum eden muhtelif ateş
lere, yalnız ve yalnız Türk 
ordusu göğüs vermiş ve hat
ta, Türk ulusunun en deger
Ji gençlerinden binlerce kah
raman bu muharebede can 
vermiştir. 

Çanakkale harbinde, deve
de kulak kabilinden bulunan 
Alman neferleri, günde bir 
kaç defa AJmanyadaki nişan
lılarına kartpostal gönder
mekten ve bol bol ıarab bu
lamadıklarını ileri sürerek 
telehbuf etmekten baıka bir 
fey yapmamışlardır. 

Türk ulusu, düşmanlarını 
çabuk unutur, Fakat dostla
rını asla; genel savaşta Tür· 
kiyede bulunan Alman dost
larımız arasında ismını 
onutamıyacağımız yalnız bir 
kişi vardır: Tayyareci Bodi-
ke. Bu dost, gerek Çanak
kalede ve gerek lzmirde 
müteadid düşman tayyarele
ri ile çarpışmış ve muvafakı
yet göstermiştir. 

Bütün acunun bildiği bir 
hakikata taban taban zıd ya· 
zı yazmak suretile gülünç 
hataya düşen Alman gaze -
tcsinin, Alman ulusunu 
ve hatta Leyman Fon San
ders paşayı bile güldürdü-
ğüne kaniiz. Bu gazete, ha
kikati bilmiyorsa, lniiltere 
kralı beıinci Corc'un, Çanak-
kale harbini kazanan "Mus
tafa Kamil Paşaya,, hediye 
olarak gönderdiği kitaptan 
da mı babedar değil? 

Berlinde çıkan Hitlerci 
gazeteye; "Usta Hırsız ev 
nhibini bastırır." Ata sözünü 
hatırlatırsak biıe gücenir mı 
d .. 1 
ersınız ... 

Kami Oral 

------------------K. S. K 
1'enis kordları açılıyor 

K. S. K. kulübünün Kar
fıyakadaki tenis kordları, bir 
kaç haftaya kadar açılacak
tır. Kordların açılacağı gün 
bir merasim yapılacak ve 
davetlilere çay ziyafeti ve· 
ril cektir. 

ye Dil Karşılığı No 22 
1 - Ü:: Türkçe l•öklerden gelen sözlerin karşısına ( 7'. Kö.) 

beldeği (Aiam<>ti) konmuştur. Bunların lıer biri hakkında sırası 
ile uzmanlarmuzın (Mütahcıssıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - l:'e1ıi okurum karşılıklarm iyi ayırcl edilmesi için, ge
rl'{;ine göre, Fransızcaları )'azılmış, ayrıca örnekler de konul
muştur. 

l~L~H~TT 
EYYV8 

29 Nisan - 1935 - rA 
Tefrika No. 42 

3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ı·e 

lmllamlmı şekilleri almmıştrr: Aslı ak olan hak. aslı ügıim oları 
Halife; Şaver'in idamı için ferman vermişti. 

lııi~üm , Tıirkçe "Çek ,, kökünden gelen şekil gibi. 

Örnek: evin yüzü denize parlcr 
onu hiç kimse ölümden kurtaramazd•·· 

Şaver idam edilmeliydi. Artık Şaveri llİ~ karştdır. Geceleri lsokağa çıkmağa 
Yüze) fotoğraf, yanal fo. korkar (cesaret edemez ) il 

toğraf n'a pas le courage de sortir 
~ephe, yöney (fr) front pendant la nuit 
Örnek: 1 - Ordularımızın Cesaretlendirmek - yürek-

şark cephesinde bir tebed- lendir~ek 
dül yoktur, ordularımızın do- Cesaretlenmek - yürek· 
ğu yöneyinde bir değişiklik lenmek, göze aldırmak (fr.) 
yoktur. s'encourager 

2 - Muharebe cephesi sa, Ceset - ceset ( T. kö. ), 
vaşboyu (fr.) corps, (cadavre) 

3 - Ateş cephesi, ateşbo- Cesur - Yiğit, yürekli 
yu (fr.) courageuks 

Cerahat - irin Cesurane - Yiğitçe, yi-
Cerbeze - çeçenlik ğitcesine, ( fr. ) courageuse 
Örnek: onun cerbezesi ö- ment 

nünde birdenbire şaşaladım Cetvel ( kanal anla ) -
Cebrezeli - çeçen ark, (fr.) cana) 
Örnek: cerbezeli adamlar, Cedvel (liste anla) - çi-

kendilerini olduklarından da- zelge, (fr.) table, tableau 
ha parlak gösterbilirler, çe- C d l t bt e ve a ası - çızgeç, 

çen adamlar kendilerini ol· (fr.) regle 
duklarından daha parlak göı Cev _ kav 
terebilirler. Örnek: cevvi havada, ha-

Ceres - çan, çıngırak va kavında 
Cerretmek - çekmek Cevap - cevap 
Cesamet - büyüklük, irilik Cevaz - izin (T.Kö.) 
Cesaret - (3) yiğitlik, yO- Örnek: kanunda buna izin 

reklilik çekinmezlik, yürek, yoktur, cevaz yoktur. 
küstabhk Cevazı istihdam kararı -
(3) cesaret iyi anlamlarında 

{şecaat) a, kötü anlamlarında 
cür'etin küstahlık anlamına 

doğru kayar . 
Örnek: Onun yiğitliğine söz 

yoktur, iln'ya pas a dire po· 
ur son courage 

Bunu yapmağa yürek (ce
saret) ister . 

Ne cesaret (cilret anlamı
na), bu ne küstahlık! 

Muharebede biiylik bir 
cesaret gösterdi, savaıta 

büyük bir yüreklilik göster· 
di. ' 

Onun bu kadar kabalık 
ettikten sonra gene nezdi
nize gelmesi doğrusu b6yük 
cesarettir. Onun bu kadar 

atanabilmek kararı 
Örnek: açığa çıkarılan o 

memur hakkında cevazı is
tihdam kararı verildi, açığa 
çıkarılan o işmen hakkında 
atanabilmek kararı verildi. 
Cevelan - dolaıma 
Cevf - iç, kof, oyuk 
Cevher - evin ( kimya ve 

felsefe terimi olarak ) maya 
öz (fr.) substance 

Örnek: Mayası ( cevheri ) 
bozuk bir adam. un bomme 
de mauvaiıe substance 

Ôzl6 ( cevherli ) bir adam, 
un homme dö bonne (forte) 
substance 
cevr (bak: cefa ) - tızın 

Örnek : Bu kadar cevre 
tahammül mümkün olmıyor, 
bu kadar üzgüye dayanmak 

Halife, vaziyetin iyice na
zikleştiğini anlamıştı. Sali
heddine hak verdi: 

- Evet,~bu şeririn vücudu· 
nun izalesi artık farz olmuş · 
tur. Ben şimdiye kadar fit 
ne çıkar, halk arasında fena 
tesir yapar, düşüncesile sus
muştum. Fakat görüyorum
ki, işler daha fenalaşıyor. 

Halife artık kararını ver-
mişti : 

Emniyeti 
Suiistimal 
Çukur çeşmede Memiş 

ağa s~kağmda oturan Hü
seyin kızı bayan Nigar, 
bundan üç ay evvel lstan
bula giderken eşyalarını 
kendi evinde oturan Cemil 
isminde bir şahsa teslim 
etmiş ve avdetle alacağını 

söylemiştir. 

Dün Istanbuldan gelen Ni
gir, eşyaların yerinde yeller 
esdiğioi görmüş, zabıtaya mü· 
racaat ederek 350 Hra kadar 
tutan eşyalannın bulunmasını 
istemiştir. Zabıta, emniyeti 
suiistimal eden Cemil hak
kında tahkikat yapmaktadır. 

Lör merasimi 
Çok parlak olacakmış 

Hazreti lıa için Fransanın 
( Lör ) şehrinde yapılacak 
olan dini merasimde bulun· 
mak üzere mezkur şehire gi
den Papanın Vekili ve Vati· 
gan hükümeti dış işleri ba-

bam Ocencyo Paçelli, ( Lör )de 
top atılmak ıuretile ve büyllk 
merasimle karşılanmıştır. 

Hazreti lsa için yapılacak 
dini merasim, çok parlak 
olacaktır. 

Direkten düşmüş 
Mersinli'de telefon hatla· 

kabalık ettikten sonra gene 
yanımıza gelmesi doğrusu 
büyük bir çckinmeıliktir. elden gelmiyor rını tamir etmekte olan 

Cesaret etmek - göze al
mak korkmamak, (fr.) avoir 
le courage, oser 

Örnek : SöyJemeyi göze 
alamadı ( cesaret edemedi ) 
il n'a pas eu le courage de 

Ulusal 

ceyş - asker (T. Kö.) Mebmed oğlu İbrahim, ayağı 
ceza -- ceza (T. kö) (fr.) kayarak direkten aıağı yu-

peine varlanmış ve vücudunun 
cezai ·- cezel (fr.) penal muhtelif yerlerinden yara-

cezaen -- ceza olarak lanmııtır. ibrahim derhal 
cezai nakti ·- para cezası Memleket hastahanesine kal-
Cezbetmek - 1 göz almak, dırılarak tedavi altına alın-

2 çekmek (fr.) attirer mıştır. 

Hemen ellerini çırptı. Bir kurtaramazdı. 1 f 
uşak içeri girdi : mıştı .. Katip bıflt ·~ 

· - Bana katipler başını manı~itina ile kı~ 
çağırın ! . liheddine verdi~ 

Katipler başı geldi, diz Salaheddio, ti 
çöktü ve ferman bekledi : öperken, Halife 

- Yaz!. - Fakat bel~ 
Katipler başı hazırlandı : hadise vukuun~ dit 
- Şaver kulumuzun me- vazifesi de) siıiJI 

maliki mahrusam dahilinde - Müsterih olUO 
mütemadiyen fesat ika ede- S 1 dd" 'bll a ibe ıo,: 
rek tebaamın huzur ve sü- doğruca amcaııoı' 
kununu tehdit ve bundan 
başka bize desti muavenet gitti. Amcası, bA 
ve müveddetini uzatarak bersiz, rahatla 
selameti İslim için memle· kitap karıştırı~0~1 
ketimize gelmiş bulunan Şam Saliheddin içerlf 
ordularının kumandanı Şir- başını :kaldırdı : 
kuh Esedüddin kardeşimizin - Gel bakahlllı 
vücudunun izalesi gibi cani- raman yeğenİlll• 
yane bir fiile tasaddi.. d lik bir fevkali e 

Katip başı bunları yazarken 
terliyor, hayret ediyor ve : 

- Sonu ne çıkacak aca
ba? 

Diye mırıldanıyordu . 
Ferman çok uzundu. Ni

hayet bağlantısı yapıldı; 
- . . , . . . Binaenaleyh 

fermanım şudur ki, artık hak 
ve adalet yolundan ayrıJarak 
hergün envaı mefsedet ha
zırhyan Şaver'in vücudu izale 
ve ifna kılına !.. 

Katip başı son cümleyi 
yazarken elleri titriyordu. 

Halife, mühürü yaladı ve 
fermanın altına bastı : 

Beş Mayıs 
Talebe bayramı 

hazırlıkları 
Bcı Mayıs talebe bayramı 

hazırlıklarına devam edil
mektedir. Maarif bakanlı· 
ğından, şehrimiz maarif mli
dürlilğüne gelen bir tebliğ
de; bu sene beı mayıs tale
be bayramında, talebenin 
muhitinden çok uzak yerle
re götürülmemesi bildirildi
ğinden; mektepliler o ıün 
yakın yerlerde, kırJarda bay· 
ram yapacaklar ve eğlenecek
lerdir. 

TaJebe bayramı münaıe· 

betile mektepler beı ve altı 
mayııta kapalı bulunacaktır. 

rum. 
Saliheddin, b 

tavırla bir ıedi,. 
tan sonra, Halif 
nını uzattı : 1 

- Oku anıc• 
Dedi. ihtiyar 

fermana göz ı" 
rildi ve dikildi .. 

- Şaverin idadi 
ha? 

- Evet r. 
- Demek 0 ı~ 

telef etmeğe k•
1 - Evet amel ' 

- Nasıl oldll• it' 
Salaheddio, ••k 

ğu gibi anlattı· 

şllnüyordu. Hik1:, 
- Demek .. 

ha!. 
- Evet! Hal~ 

man vermittir. Si'
orduıunun kO 
ve vakadan kut~ 
olan siz idioiJ· 
sizin de kararlll1SI 

tedim. ~ 
- Fakat bll 

şiddetli deği! 111~:: -
- Şiddetlı 1111 ~~ 

zannetmem. Bil• 
leti ilibiyeniD bit 
Ya ben yeti 
ıiz öldOrillnı°!_ı, 
O taktirde bıJP ~~ı 

Birlik 
Örnek: 1 - yüzünü par· 

)aklığı insanı cezbediyor, yü· 
zünün parlaklığı insanın gö

Mussolininin 'falisizliği 

mun kanı d6k •1, 
di? Bu netice:,;. 
mukayeıe edil• 
adam ki, ahi•~ 

Cündelik ııiyasal guete 

Sahibi: Haydar Riişdü Öktem 
zünü ahyor. Hind Mihracesinin siz, diaıiz, şe .,., -11. ~ 

kunç, haris, ~ 
Neşriyat müdürü : 

Hamdi Nüzhf'I 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

2 - Bilmem nasıl bir his 
beni yanınıza cebctti, bilmem 

::·~.t:~ duygu beni yanın•- Gönderdig-' İ Hediye 
Cezire - ada (fr.) ile 

reat bir alçakt•0 

ıey deiildir. ti•'; 
için, hem biıidl 
Amcası J. 
- Haklısıo ~ 
Dedi.. SaJtb 

Beyler sokağı 
Abone sarıları : 

700 kuruş senelik 
400 w altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti iJinat 

birosuna müracaat edil
melidir. 

Huausi ilinlar : idare-
banede kararlattırılır 
BasıJdıiı yer: ANADOLU 
matbaam ... 

Şiphi cezire - yanmada G J k d J I d . 
(fr.) presqaile ftze a ın arın saç arın an örül-

Cezm (azm ani.) dölen (fr) O k k ı · b• d • l 
action de et determiner m ş ço 1 y met ı 1 r men 1 

Cezr - kök, (fr.) racine Hind Mihracelerinden wPa- dermiıtir. 
Örnek: 1 - ağacın cezri tiaJA" ; ltalya baıbakanı bay Hind Mihracesi, hediye 

yer altında buluuan kııım- Muasolininin, çok talisiz bir ile beraber ltalyan baıveki· 
dır, ağacın kökü, yer altın• adam olduğuna hükmetmit tine gönderdiği mektupta, 
da bulunan kısımdır. ve kendisine, Ganj gölünde 

2 - Lisaniy~tta kelime yıkanan güzel kadınların saç- bu medili daima yanında bu-
ceıirlcrinin ehemmiyeti bü:. !arından bir mendil dokuta- lundurmasını Duçeye tavsiye 
y&ktür. Dil biliminde söz rak kenarlarına gtımüı klap- etmit ve bu suretle talisizlik· 
kalderinin önemi büyüktlir. danla dantela ördürdükten ten kurtulacağını ilive eyle· 

-Dnanaı VGl' - ıoara ltaJyu bqvekillne 160- miftir. 

itibarile çok dl 
ıençti. Adaleti 
herkese karfl bil 
luydu.. Hiç 
incinmeaini ilt 
ber ıeyin bir 
Şaver, cezat• 

kazanmııtı . · 
- Şu haldı 

yarıa Şaver d 
61clli6nl 
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N. V. lzmir Emrazı sarive hastanesi ~Tayyare Piyangosu• Fratelli Sperco Vapur Acentası 

VV. ~~. H. Vaıı baştalıabet· den· ., 19 uncu Tertip Bi- ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYAsı 
I D • letleri Satıhvor .. " UL YSSES ,. vapuru 13 Nisanda doğru Malta, Anvcra, 

Der Zee Hastanemiz için 1000 kilo sade yağı açık eksiltme ile --~~~-"' Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük alacıkhr. 
f k h kik • ·• HERMES ., vapuru 16 nisanda limanımıza gelip yllkiinii 

& Co. satın alınacaktır. steklilerin şeraiti görme üzere er gün Büyü ramı ye boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köıtcnce limaalan 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE ve kat'i ihale günü olan 18 mayıs 935 pazartesi günü için yük alacaktır. 

"SAMOS,. vapuru 2~ ni- saat 11 de Tepecikte emrazı sariye hastanesine müra- 2 5000 lira 11 STELLA " vapuru 21 nisanda gelip 1 mayısta Anvera, 
•anda bekleniyor, 2 Mayısa caatları. 29-4-14 1216 Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg hmanları için ylik 

kadar Anvers, Rotterdam, alacaktır. 
Hamburg ve Bremen için -l\f Ü k af 3 t- " HERMES ,. vapuru 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvera, 

yük alacaktır. 1 20000 ıı• ra Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yek 
" ALlMNIA ,, vapuru 8 alacaktır. 

mayısta bekleniyor, Anvers Şeker Fbrikaları Türk Anoııinı Şirketi SV~NSKA ORIENT LINIEN 

•e Hamburıtan yük boşalta- Sermayesi 3,000,000'fü rk lirası u SMALAND" motörü 14 nisanda Rotterdam, Hamburg, 
caktır. Copenhage, Gydnia, Dantzıg, Goteburg, Oalo ve lskandi-
ARMEMENT H. SCHULDT lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 navya limanlarına hareket edecektir. 

HAMBURG " ERLAND " motörü 2 mayısta Rotterdam, Hamburg, 

.. NORBURG,, vapuru ha- Copenhage, Danhıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lakandi· 
len limanımızda olup Anvers, aceııtaSJ navya limanlarına hareket edecektir. 
Rotterdam ve Hamburg için SERViCE MARITIM ROUMANI 
yUk almaktadır. Cendeli Han. Birinci kor- Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" HANSBURG " vapuru 2 don. Tel . 2443 " ALBA JUL YA .. vapuru 1 mayısta gelip 2 mayısta 
mayısta bekleniyor, Anvers 1 he Ellerman Lines Ltd. Malta, Cenova, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 
ve Hamburgtan yük boşalta- " RUNU ,, vapuru nisan " PELEŞ ,. vapuru 26 mayısta gelip 27 mayııta Malta, 

caktır. Her tiirlü tuvalet çeşitleri sonunda Londra, ve Anvers- Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 
SERViCE DIRECT Yolcu ve yük kabul eder. 

DANUBIAN il d • N h ten gelip tahliyede bu- NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
TUNA HATTI anı } ÜZ et Junacak ve ayni zamanda lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

'
18UDAPEST" motörü 28 Londra ve Hull için yük " RlNOS ,. vapuru 30 nisanda doğru lı.mirden Nevyork 

nisanda bekleniyor, Buda Sıhhat Eczanesi alacaktır. için yük alacaktır. 
peıte için yOk alacaktır. ?

7 
" ALGEERIAN " vapuru Hamiş: llindaki hareket tarihlerindeki değitikliklerden 

" ATID., vapuru 12 ıoma· t.> mayıs başlangıcında Liverpool Acente mes'uliyet kabul etmez. 
yııta bekleniyor, Budapeşte, Svvenseadan beklenmekte- Fazla tafsilat için ikinci Kordonda ~Tahmil ve Tabliye 
Bratislava, Viyana için yük dir. şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentabğına mllracaa 
alacaktır. Deutsache Levante Linie edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

THE EXPQı, T STEAMSHIP Ali Agah Kitnplurını7.ıı Gnzel Bir 11 ANGORO., vapuru 25 

COJ PORATION Çocuk Hastalıkları Cilt, Hatıralarımza Şık nisanda Hamburg, Bremen 
.. EKSELSIÔR " vapuru 3 Mu' tehassısı o· Albn V . ve Anversten beklenmek-

•11111111111111111111111111111IHIilil111 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il il 111111111111111111111111111111 

:ızmir yün mensucatıl ır m, e saır 

mayııta beklenı'yor. Nevyork '' B l S k "' tedir. ·inci ey er o ·ağı ". 68 c·ı 1 1 • y 
için yllk alacaklar. Telf'(on 3452 1 t ş erı aptır- Not: Vurul tarihleri ve =r k A . k . = 

.. EKSMINSTER " vapuru ----------
15 mayısta bekleniyor, Nev- Lai atmış 
york için yllk alacaktır. 

Geliı tarihleri ve vapur
lann isimleri llzerine meı'u· 
liyet kabul edilmez. 

Gilmrük hamalJarından 

mak ister eniz : 

* l'ENı KAV AFIJAR * 
Çarşısmda 34 Numarculu 

- - Ali Rıza · · 
Birbaci Kordon, telefon 

No. 2007 • 2008 

Asaf oğlu Ali, yoldan geçen 
bir kadına laf atfığından za· 
bıtaca yakalanmış ve adliye
ye veriJmiıtir . 

Mücellitbanesine uğraymıı. 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
'ııAı-IA T--~ D~ Q 

• 

vapurlarm isimJeri üzerine ür nonım şir etı=_i 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. _ Bu mOcsscse, iki yOz!biu lira sermaye ile ~ 
·Ö~k·sn•r•e•n•ıe•r!-l\•1•ut•---• - teşekknl etmiş ''t! Di ()ryental Karpel Manu-~ 

fakçöı·ers tin1ited (Şark halı) şirkt•tioe ait ~ 
lzoıirdt ~Halkııpmurdal.:i kuma(' fabrikasını eatıa § = almı(ltır. Fubrika bnton teşkilAt ve ıesi8al ,.e mllı· §i 
tahdimini ile eskisi gibi 1 kAouousani 1935 ta· § 

_ rihinden itibaren yeni şirket tara(ıodaıı itlctll· § 
mekıedir. Her nevi yon iplikleri, kuma,, batta· S: 

laka (Okomentol) 

öksOrOk şekerle· 

rini tecrnbc edi 

DİZ .. 

Ve POrjen Şahapın ~ 
en Ostftu bir mOs ~ 

bil şekeri olduğu· >QJ.) 
uu uoutmayımz. J.) 
------0 

Kuv,•etli nıOshil .-ıf 

istiycnler Şahap 

Sıhhat sorgnn ~ 
hap1nrmı Maruf ea 
ceza depolarından rn 
\'t~ eczanelerden 
ara mlar. 

Satılık Piyano• 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano! ebven fiatla satılık
tır. 

Almak arz.u edenler her 1 gün sababdan akşama ka

dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di· 

zel) markalı az kullanalmıı 
bir mot6r aatalıkbr. Taliple
rin idarebanemize mOraca· 
atlanilin oluar. 

_ niye ve çorap imal edilecektir. ~lamuliltın emtıi· § = linc faikiyeti lıer tarafta takdir ve kabul edilmi,tir. S5 
Bu_mamulAt PeştemalcdaE başında eski Orozdibak § 
ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satı' fab- ~ = rika içinde yapılmaktadır. § 

: Posta kutusu: 127 § 
~ Telgraf adresi: lzmir -~Alıancak ~ 
- Telefon oumaraaı 2432 ve 3564 • 
mI l 111111111111111111111111111111• 11111111111111111111111il!!1 Ullllllllll llllHlllllllllllll U1 ' 

ı.-ıSümer Bank--
:f.,abrikaları mamulatı 

Yerli malları o en iyisi, en sağla· 
mı, en ucuzu eıı güzeli 

Hereke kumaşları 

F esaııe kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar" 
lzmir şubesinde bıılursunuz 

Hamza Rostem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

HnmH Rü•tem beyin foıografhanetti, lsmirde f!n ıy& 
f oıop-a/ Çf!kmekle şiJlareı bulan bir ıa11 'aı oc~dır. En 
mQ.şkülpeı(>.nt olanla.T dahi, burada çekıirdilclP.rİ foıolıroJ. 
lardan mP.mnun kalmıılardır. 

Hamza Ra.ıem beyin, f oıograı malreme1i ıatan ma
Razaıı da muhterem mılşıerilerinin ince sevkleri.ne glJre 
her çeşit malları, f oıograf makinelerini bulundurnıaldcı. 
dır, Bir zıyareı her şeyi ispata kllfıdir. 

(lzmir • Ba'turak caddeei, Refik bey 
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~s ON TELG~AFLAQ 
. . . .. . -

Loııdra, Paı-is ve Romayı endişeye dilşftren bir haber 

Almanya, V ersay muahedesinin hi~ 
bir ınaddesini · tanımıyacağıııi bü

tün acıına ilan edecekmis .. 
' Roma konferansının bir aıı evvel toplanınası isteniliyor. Italya, Bulga· 

ristaıı, Avusturya ve Macaristanın silahlanmalarını istiyor 
ı-tanbul 29 ( Hususi) - Pari!'lten haber veriliyor : 
Almanyanın, yakında hOtün acuna bir beyanname 

m•şrNlcrek Verl'lay muahedesinin hiçbir maddesini la· 
mnuıdığını iluıı edeceği söyleniyor. Bu rivayet. Lon
drada olsun, Paris "·e Homada olsun derin akisler 

lstanhul 29 ( Husu8İ) - Romadan haber veriliyor: 

halya hnkômeti, Homa konferansmııı bir an en:el 

toplanmasuıı 1 ngilterc Ye Fransa devletlerinden iste· 

miştir. 

)Dpmı~tır. 

iya al mahafil, acun barşmın bQyllk bir tehlike 

ltalya, Almanyanın son durumu llzerine Bulgariı;. 
tan, Avusturya ve l\lacaristamn mutlaka 8ililhlaomala
rını istemektedir. karşısımla lmlunduğunu ôyliyorlar. 

Dinar 
Belediyesinin ~n

zel bir kararı 
Dinar 28 (A.A) - Bele

diye l haziran 1935 ten iti
baren bilardo ve satranç 
oyunlarından başka kahve· 
lerdeki oyunları yasak et· 
miştir. 

genel toplantı 
Bcışıaraji 1 inci salıijede -
liranın zam edilmesini iste· 
miştir. 

Merkezi umumi başkanı
nın dileği tasvib edildikten 
sonra 934 • 935 bütçesinin 
masraf ve gelir kısımlarına 
geçilmiş ve bütçe ittifakla 
kabul olunmuştur. 

Nizamnamenin 52 inci 
maddesine göre, kıdem sı

rasile müddetlerini bitiren 
merkezi umumi azalarından 

Çorum saylavı Şakir Kasa
ber, Siird saylavı Mahmud 
Saydan, Isparta saylavı Mü
kerrem Onal tekrar merke
zi umumi azahldarına seçil· 
diler, geçen son baharda 
ölen merkezi umumi azasın
dan eski Sivas meb'usu 
Rahminin yerine de devlet 
şurası azasından doktor Ri
fat Kilisli seçildi. 

lstanbul Hilaliahmer mer
kezinin fakir mektep ço
cuklarına ve veremlilere yap· 
tığı yardımlar hakkında ko · 
nuşmalar olmuş ve lstanbul 
merkezi başkanı doktor ge· 
neral Ali'nin bu yardımlar 

hakkında verdiği izahat din· 
lenmiş ve Türk dilinin bü
yük kurucusu Cümhur baş· 
kanı Atatürk'ün katına su• 

nulao diJek üzerine Hililiah · 
mer adını Kızılay adına 
çevirmiş olduğu hakkında 
okunan takrir sürekli alkış· 
lar arasında kabul edilmiş· 

tir. 
Hililiahmer cemiyeti 935 

temmuzunun birinci gününden 
sonra Kızılay adını kullana· 
caktır. 

Hey'eti umumiye on sene· 
denberi Hililiahmer işlerinde 
parasız olarak ve candan 
çalışan Beşiktaş Hililiahmer 
şubesinden Ihsan ve Halil; 
Balya şubesinden Mustafa, 
Trabzon merkezinden dok
tor Edip ve lbrabim, Şibin 

Bolu'da 
Çocuk haftası neş'eli 

geçti 
Bolu, 28 (A.A) - Çocuk 

haftası şehrimizde çok canlı 
ve neş'eli geçiyor. ilk gün
denberi her gece haJkevi 
sinemasında mektepliler ta
rafından müsamereler veril
mektedir. Bu gece bir çocuk 
balosu yapıldı, yavrular çok 
alkışlandı. 

Muallimlerimizin 
Ynksek vatan severliği 

Amasya, 28 ( A . A ) -
Amasya'nın bütün ilk mek-
teb muallimleri her ay 
maaşlarının yüzde birini ah· 

nacak "kültür" tayyaresine bı· 

Çarşaf 
Ve peçe giymek An· 
talya'da yasak edildi 

Antalya, 28 (A.A) - Be· 
lediye meclisinin kararı ile 
Nisan sonundan itibaren çar· 
şaf ve peçelerin geyilmeıi 
yasak edilmişti.ı. Bayanları· 
mız bu yasak başlangıcından 
evvel ileri bir hızla giyimle· 
rını düzeltmişlerdir. Mali 
durumları yetişmiyenlerin el
verişli mantoya çevirmek ve 
yeniden manto yapmak için 
vali bayanın başkanlığında 
C. H. partisinde bayanlardan 
bir yardım bey' eti ve ayrıca 
dikiı kolları kurulmuştur. 

· Parti 
rakmak suretile yüksek va· Koogransına hazırlık 
tanseverlik göstermişlerdir. Kastamonu 28 (A.A) _ 

Bir Dağ Cühuriyet Halk partisinin 9 
Mayısta toplanacak büyük 

Yıkılarak Yol Açıldı kurultayı dolayısile şehrimiz· 
Ş. Karahisar 28 (A.A) - de ve köylerde gilzel bir 

Vesaiti nakliyeye geçid ver" ıekilde kutlulanması için 
miyen Gireson • Karahisar şimdiden hazırlıklara başlan· 
ara.sındaki lğrib~l .dağı ame- mıştır. O gün ve gece Halk 
le ıle açılarak ıkı kaınyon . d t' b. •~ ü d 
b n t 12 d 

. . evın e par ı ınası ""'o n e 
ug n saa e geçmııtır. . l · • k 1 . toplantılar yapılacak bır çok 

O ımpıya 08 ge mıyor söylevler söylenecek ve milsa· 
İstanbul - Yunan Olimpi- mereler verilecektir. 

yakos takımının lstanbul'a 
gelmesi yasak edilmiştir. 

Şehir kurultayı 
-B~ıarafı birinci sahifede
beher metresi için 25 kuruı 
alınması hakkındaki takrir 
nizam encümenine havale 
edildi ve bütçenin masraf 
kısmını müzakere etmek 
üzere kurultayın bugün tek· 
rar toplanması kararlaştırı
larak celseye son verildi. 

Karahisar ıubesinden eczacı 
lbrahim Unal, Burhan Erel 
ve Bunyan şubesinden Nuh 
Naciyi fahri azalığa seçmiş 
ve Hillliahmerio ulu koru· 
yucusu Kamil Atatürk'e ka
mutay baıkanı Mustafa Ab· 
dülhalik Rende ile baıbakan 
ismet lnönünün hey' eti umu· 
mi yenin en yllksek saygıla • 
rının sunulmasına karar ve· 
rerek merkezi umumi baı· 
kanı sıhhat bakanı doktor 
Refik Saydam ile merkezi 
umumi azalarına ve idare 
ht:yetine gördükleri bu çok 
güzel ve hayırh işlerden do· 
Jayı teşekkür edilmiş ve ce· 
miyetin yeni adı kutlulana· 
rak toplantıya ıon verilmiı-
tir. 

Maraş 
Kahramanlarının 

hatırası 
Maraı, 28 (A.A) - Ma

raı harbinde çalışan ve 
varlıklarını bu uğurda yok 
eden kahramanların namla
rını anmak için, belediye 
tarihi bir çeşme yaptırarak 
üzerine '11920 Maraı kahra· 
manlannı analım,, cümlesini 
yazdırmıthr. Bu çeıme halk 
arasında milli tesirler ve 
derin bir memnuniyet uyan· 
dırmıştır. 

Denizlide 
Zelzele oldu 

Denizli 28 (A.A) - Bugün 
saat 9,30 da uzunca bir yer 
sarsınsı olmuştur . Yıkıntı 

yoktur. 

· lzmit 
Kôğıd fabrikamız 
İstanbul - lzmit'teki ki· 

ğıd fabrikamız Eylülde faa
liyete geçecektir. Kayseri 
dokuma fabrikası da Tem· 
muzda çalıımıya baıhya· 
caktır. 

lraıl 
Ticaret bey'eti 

Moskova'da 
Moskova 28 (A.A) - lran 

ticaret ve sanayi hey' eti 
murahhasası Moskova'ya 
gelmiştir. Hey'ete ticaret 
bakanı başkanlık etmekte
dir. 

icra 
Vekilleri Hey

eti toplandı 
Ankara 28 (A.A) - İcra 

vekilleri hey'eti bugün Is· 
met lnönü'aiio başkanlığı 
başkanlığı altında toplana· 
rak muhtelif işler üzerine 
görüımelerde bulunmuş ve 
bu işlere ait kararlar ver
miştir. 

.Elen 
isyanı TOrk tayyareleri 
tarabndan bastırılmış 

lstanbul - Deyli Telgraf 
gazetesi, bir Martta Yuna
niıtanda çıkan isyanın; 15 
Türk tayyaresinin yardımile 
bastırıldığını ve bu hususta 
Yunan hük6metinin Hük6· 
metimize teşekkür ettiğini 
yazmaktadır. 

Alman 
olmıyanlar, Almanya· 

da oturamaz 
lttanbul - Berlinden ha

ber veriliyor: 
Alman hükumeti, yeni çı· 

kardığı bir kanunla, Alman 
olmıyanların Almanya'dan 
hemen koğulmaıı için llzım 
gelen makamata emir ver
miştir. Bu kanun Avrupada 
çok fena karıılanmıştır. 

Zengin 
Bir Ermeni kadını 

öldnrnldn 
lstanbul - Sarı yerde o· 

turan, Elmasyan adında zen
gin bir Ermeni kadını öl
dilrillmüştür. Zabıta katille· 
rı aramaktadır. 

Gaziantep 
Saylavı öldn 

Ankara - Gaziantep ıay
lavı bay Reıid vefat etmiıtir 

1 

c:ellad gölü 
Baştarafı birinci sahifede 

Türk ulueo ve 0000 öz çocuğn 
Bılyfik kurtarıcı Atatürk! 

Valinin aöylevi bararf'tll ıu · 
rette alkıelaodı. 

Bundan aonra dört ekıkoVI 
tör maklnlatler tarafından hare 

kete getirilmiş ve dördn birden 

çalışmağa başlamış, bnyok ka· 
nalın açı ima faaliyetine g,.çil 

mfştfr. Bu mOnasebf'tle davul 

ve zurnaların çaldığı mtlli ha· 

valarla halk milli oyunlar oy· 

uamıf, teıahClrat ıeç vakte ka· 

dar devam etmiştir. Bfras ııonra 

kazıcı makinelerin klzdığı top· 

rak altından ıu çıkmağ• başla. 
mıştır. s .. ı tutulmuş ve bir 

makinenin otuzlkl eanlyede bir 

buçuk metre mikabı topnğı 

klzımak ıoretile yerden alıb 
onalh metre uzağa boşalttığı 

görillmüetGr: 

Muhtelif göllerden ana ka· 

nala doğru şebeke halinde daha 

kOçOk kanallar yepılacaktır. 

Hazarlaoın proje uzerlnde dün 

yanın en meehur bıtıkllk ko· 
rotma motabıS1111 Alman pro 

feeörQ bay Rıpok getirilmiş, 

bıtakhk eabaaı gezdlrHmfe ve 

projf'.I Qzerlnde kendisine izahat 

verllmletlr. Bay Rıpok projeyi 

muvafık bulmuştur. Ana ka· 

nalla bun. mftteferrl kanalla· 
rın uzunluğu doksan kilometre 

tutarındadır. Yani lzmtr'den 

Cetme kazasına kadar uzanan 
klnallar yapılacak demektir. 
Bataklıkların kurutolmuı eağ · 

lak ovaıunan meydana çıkarıl· 

maeı Oç yılda tamam olacaktır. 

Yapılacak iki mühim l~ten 

biri: Daimi ıurettP. bataklık 

halinde bulunan sahayı kurut 

mak, diğeri de fazla yağmur 

yağdığı zıaman feyzan aebebile 

sular altında kalan araziyi kur· 
tırmık, açılacak kanallarla, 

bunlarm her ikisi de ttmln 

edilecektir. ( Slldtrlcl kant ) 
mevldlnde projeye gôre bir 

regOIAtör (Teul yeri) de yapı· 

lacaktır. Bu tevzi yerine gelen 

feytzan suları regOliıör aayeılo· 

de feyuan kanahna akacak, 

diger ıolar; Mnderes oebriotn 

bugGoka yata~ını verilecektir. 

CellldgölQ ile diğer göllerde 

daimi ıurette su ahında kalın 

aaba 6000 hektardır. 

Feyezan zamanlarında köy· 

lQoüo ekili tarlalarından 6000 
hektar da ayrıca su altında ka 

larak mOhlm sararlıra uğn· 

yordu. Hatta ıöylendlğlne göre 

çok zaman evvel fevkallde bir 

feyeıandan tarlalarında bulu· 

nın halk batakhklıra ıQrlk· 

lenmlo te yftzlerce kiti boğul· 

muıtur. 

Kanalları kasmak için mO· 
teahhld tarafından Amerlkact.a 

45 ter bin liraya dört tane 
kazıoa makine getirllmlıtlr. Bu 

makine geceleri calıeacık ter· 

tlbıh ihtiva ettll'tl için gGnde 

yirmi aaat it görecek ve batık· 

bk kurutma itinin acele bitiril· 
meei için bu şekilde daha dört 

makine getirilecektir. Ana ka· 

nalın açılıtı bittikten ıonra 

Kaçakçıların • 
hakelllet' 

Badem sandıkW' 
Havana'ya afyon 
yakalanan Jozef ~ 
arkadaşlarının IO 

)erine dün ihtis•• • ...ıt. 
sinde devam edillOlf"'; 

kü muhakeme ~ 
saat 10,30 dan • Jf 
kadar sürmüt ve 
dinlenmiştir. Şıbi 
side ifadelerind~ ,

111 memuru bay Aııı 
ifade vermiılerdir· 

' Bergaoı• 
Seyahat ~ 

Turing ve oto• 
lübü lzmir fU 
gezintisi bu Co~ 
Bergama harabel 

•• Jacaktır. Sababl•fl 
lerle Bergama'11 

ve akşam dönDI 
seyahat için otobl' 
175 kuruıtur. itti 
kuruş mukabilia~• 
vereceği yemeğe dl' 
bileceklerdir. Sull., 
buralara sık sık 
tertib edilecektir· 1' 

Seyyah ge 
Dün limanu11ııda' 

Fransız bandır•~ 
vapuru ile ıeb 
seyyah gelmiıtİI· 
şehrin göriUec•~~ 
gezmiıler, Kıoı•"'. 
çıkmıılardır. V•P11

' 
ıam saat 20 de 
hareket etmiıtir. 

Meboı 
36 saat ıoprıak 

da kald• 
·btt Istanbul - f ati 

cunun enkaz aiti ıl 
ğını yazmııtık· 
cesedini çıkar••" 
brma yapıJırkell• .,. 
dibinden sapa • ., ,d 
vermiıtir. Meblll 
toprak altında kal 

DnzeltıO' 
Dünkü nüsb•lll11dl 

ıistanıın (A1111ır•) 
bir ıoygunculu" a,,ıl 
duğunu ajans b~ 
yazmııtık. Bu b• ,,. 
ıı yanlıılıkla A~ 
göaterilmiıtir. 1 -:--..M 
belki de hl r •Y IG""'" • 

oae• gölG ıoları talD• _,,, 

olacaktır. Bir yıl~ ti 
gölG; ortadan ıUI 
rlbe mal edUecekdt' fi' 
ameliyealnln b•fl-:-r: 
mGheadlıl bay ~ 
mGhendlı bay 
fen memuru ~h 

Cellld gölDade 

tara Nsan •" 
~ 

urdır. Gôller -' 
baalana toplaD 

fi 
Maliye bakaoh~ ti 
ua11nda mub•b' 

etmektedir. 

lzmir Milli Emlak müdürlil 

Göztepe Mısırlı caddesinde 426 eski 254 t•j ı-JO· 
" Akgöz ıokağında 4 No. lu ev 

Merıinli Karııyaka caddesinde 61 eski. No. ~· 61 
Buca Paradiıo Kızılçullu caddesinde 11 esk• 
No. lu arsa . 22, Karııyaka Alaybey yalı caddeıinde 227 eıkı A 
No. lu ev ve bahçesi 

Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarılld 
kile tlllip zuhur etmediğinden on gün mDdd• : 
karar terilmiştir. Taliplerin 5.5.935 Pazar ıD11 

Milli Emlik mUdUrlOiGne müracaatları. 


