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Evleri Yıkılan 
Bağrı Yanıklara .. Seçim Dün Başladı 

_._, __ 
Yurdun şen, güzel bir par

ça~n olan Erdekte, Marmara 
adalarında korkunç yıkımlar 
başgösterdi. On gün önce baş
lıyan sarsıntılar buradaki köy-
leri altüst etti. Yüzlerce ev yı
kıldı. Şen yuvalar çökmüş top
rak yığmlarma çevrildi. Bağrı 
yanık yurttaşlar, kışın bu sert 

1
Halk Her Tarafta Büyük Bir Ala

ka ile Reylerini Kullanıyor 

günlerinde yuvalarından oldu
lar. Bu acı yalnız onların vü
reklerini sızlatmakla kalm~dı. 
Yurdun her bucağında derin 
iç üzüntüleri uyandırdı. Şimdi 
kızıl ay ve torü gereğen yar-
dımlarb acıları dindirmeğe çah
şıyorlar. Bu kadar geniş bir yıkım 
k3rşısında her birimizin üzerine 
d~sen yükümler vardır. Bir kaç 
yı.! önce Egenin bir parçası da 
boyle korkunç sarsıntılar ge-
çirmişti. O vakit ülkenin uzak 
ve yakın kentlerinde yardım 
defterleri açılmış, Torbalının 
yeni baştan kurulma•ı~ b2.grı 
yanık yurttaşların yuvalarında 
şenlik ve dirime bağlılık yeli 
esmesi için herşey yapılmı•.tı. 
Bugün de öyle olacaktır. "Kisi 
yok topluluk vardır "Bir kişi 
ulus için, ulus bir" kişi için,, 
s?zl~ri .bizim bugünkü yolumuzu 
çızmıştir. 

. Kişinin hiç bir acısı yoktur 
l· t~pluluğu, ulusu · düşündür
n.esın. Onun yardım elini uzat
masına "sebep,. olmasın. Ulus
lar soysallıkta ne kerte ilerle
miş bulunurlarsa, soysal duygu
ları da o kadar yükselmiş ve in
celmiş olur. Genel sızılar, acılar 
karşısında souk, duygusuz duran 
topluluklar kentsel ulus adını ta
şıyamazlar." Ateş yalnız düştüğü 
Yeri yakar,, sözü yalnız kendini 
gören, yalnız kendini düşünen
lerin uydurdukları bir sözdür. 
Bir soysal yıkmın yüreklere 
düşürdüğü ateş bütün kamunun 
yüreğini tutuşturm-. Sevinçte, 
şenlikte olduğu kadar, yıkımda 
ve acıda da birlik ulusun öz 
varlığını yapar. Bundan kaçı
nanlar, birlik duygusunu paylaş
maktan çekinenler ulus sevır-
liği olmıyanlardır. Ulusçu ol
mak için birlik ülküsüne bağlı 
olmak gerel.tir. . 

Marmara adala ·ında inllyen 
yurt:taşlar öz karde:jlerimizdir. 
Onları düşünmek, yuvalarını 

kaybedenlere yeni yuvalar kur
mak elimizdedir. E"enin vurt-"' ~ 
sever çocukları; yürekler;mizi 
sızlatan acılar karşısında yalnız 
üzülmek yetmez. Yardım ede
lim. Bağrı yanıklara elimizden 
f,eldiği kadar bir kardeş avın
cı verelim. Kızıl ay kurumları 
bu yardımları tez elden yerine 
ulaştırabilir. 

Egeli!er, marmaradn ocal:sız 
kalmış barklar vardır. Onları 
düşünelim. Hiç bir Türkün acı 
çekmemesi, yuvasız, aç kalma
ması, souktan titrememesi için 
yardım payımızı verelim. 

Şev:ı~e\. .Eli1glıı 

( Avınç - teselli ) ( Berk -
aile ) 

Saylav seçimine dünden iti~ 
haren resmen başlandı. On bir 
giin sürecek olan hu seçimde 
ikinci müntehiplcr anlaşılmış 
olacaktır. İzmir ve Karşıyaka 
yirmi intihap mıntakasına ay
rılmıştır. Bütün bu yerlerde 
sabahleyin intihap encümenleri 
önünde sandıklar muayene edi
lerek intihabata filen başlandı. 
.Müntehipler büyük bir alaka 
ile reylerini kulianmağ'a başla
mışlard.ı·. 

"' :~ 4' 

Belediye başkanı Doktor bay 
Behcet Uz dün öğleden sonra 
bütün intihap sandıklarını do-
laşarak teftiş etmiştir. Halkta 
i~tihabata karşı kayda şayan 
b1r memnuniyet görülmektedir. 

Saylav seçimi teftiş heyeti ---

ar 

BAY BEIIÇ'E'P UZ 

de dün öğleden sonra Doktor İntihabat bu ayın on seki-
bay Bebe.et Uzun riyasetinde zinci Cuma günü akşamı bitmiş 
toplanmış ve seçim işleri etra- olacaktır. 

fmda müzakeratta bulunmu~tur. - Sonıı 8 inci sahedJfi _ 

Çevresinde 
omşu- Alman Dağ Tepelerinde 
Gece Büyük Ateşler Yakıldı 

SARBURK, 11 (A.A)-Mü~
terek cephe önleri nazilerin 
statuko taraf tarlarına karşı ye
niden şiddet hareketinde bu· 
lunduklarım ve bu hususta hü
kumet komisyonu ile uluslar 
arasına müracaat ettiklerini ga
zetecilere söylemişlerdir. 

Berlin, 11 (H.R) - Yarın 
Sar çevresinde yapılacak olan 
Plebisit do!ayısile Mozel vadi
sinden Palatiaaya kadar Sara 
komşu olan bütün Alman top
raklarının dağ ve tepelerinde 
11 Sar Almanlarını selamlamak 
maksadile ,, bu akşam saat 19 
dan 20 ye kadar büyük ateşler 
yakılmıştır. Sar topraklarının 
her tarafından, Almanyada 

J\iillür Ralwuı Bau Ze11nrUibtdfo 

l endel j 1}<!111 i 

göğlcre fışkıran bu yaJazalar 
görülmüş ve Sarlılar sınırın öte 
tarafından kendilerini bekliyen 
kan kardeşlerinin hu işaretini 
görmüşlerdir. 
Bu yalazalardan önce, Sar sınır
larındaki bütün kiliselerin çan· 
ları alabildiğine çalmışlardır.Bu 
sınır çevresindeki Alman yer
lerinin ahalisi toplanarak Al-
man milli marşlarını hep bir
likte söylemişlerdir. 
Makdonaldın Sözlerl 
Londra 12 (H.R) - Başvekil 

B.Makdonald büyük Britanya
nın bütün telsiz ist~syonları ta-
rafından dağıtılan büyük bir 
nutuk söylemiştir. Bu sözler 
arasında demiştir ki: 

on ı !J ımrn Sayfada 

a T eşkilitımız 
ıek eplere Verilecek Tatil Günleri 
'ılda On Altı Günü Geçmiyecektir 

•ıcıa 

Ankara, 12 (Hususi)- Kül
tür bakanlığınca mekteplere 
okuma yılı içinde verilecek ta
til günleri tesbit edilmiştir. Bu 
tatiller bütün okuma yılı için
de 16 günü gcçmiyecektir. 

Ankara, 12 (Hususi)- Kül
tür bakanlıiı maarifimizin ye
ni esaslar dahilinde ıslahı için 
bir tqkilat kanun layihası ha
zırladı. Bu layiha önümüzdeki 

Emaı·t ayı içinde toplanacak 
olan yeni Büyük Kurultaya 
verilecektir. Yeni teşkilatta bü
tün tedris işlerinin genel bir 
müdürlük altında toplanması 

düşünülüyor. 
lST ANBUL 12 ( Hususi ) -

Kültür Bakanı Bay Abidin ya
kında Trakyada ve Anadolu 
sahillerinde bir tetkik seyabab 
yapacaktır. 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Kapıdağı Ve Marmara 
Adalarındaki F eliket 
Zararlar Tesbit Edildi. Dört Ölü 

Dokuz Yaralı Vardır 
• BALILESf R 11 

( A. A) -Balı
kesir, Erdek ve 
çevresindeki Ka
pıdağı ve Marma
ra nahiyesi ada
larında hala sür- j 
mekte olan zel
zelenin tahribat
ları bugüne ka
dar olan yıkım 
ve zararları bu 
mıntakada bulu
nan heyetçe tes
bit edilmiştir.Alı
nan resmi malü-
mata göre: 
Erd~k merke-

zinde sarsıntıdan ._ _________________ _. 

756 ev çatlamış Zel:eleııiıt feci taaifwl yapfıuı 1;1·<1ek lıaralisi 
ve iki bara- ile ~flwıııra Jlacılanm J,·osfu·il' Jıarita 
ka yıkılmış ve 70 ev de kıs- mamen ve 2 ev de kısmen, 
men, Ocaklar köyünde 4 ev Harmanlar köyünde 55 ev ta-
ve Turan köyünde de bir ev mamen ve dört ev de kısmen 
h\mamen, Marmara adasında yıkılmış ve altı hayvan ölmüş-
100 ev tamamen ve 37 ev de tür. Poyrazlar köyünden 9 ev 
kısmen, Çmarlı köyünde 20 ev tamamen 66 ev kısmen yıkıl-

Eı·dela' Kasabasz ııe Paşa J,imauı 

tamamen ve 3 ev de kısmen, mıştır. Ve 36 hayvan da yara-
Gündoğdu köyünde 45 ev ta- lanmıştır. Hohla köyünde 13 
mamen ve 16 ev kısmen yıkıl- ev tamamen ve 23 ev kısmen, 
mıştır. Gündoğdn köyünde 2 Asmalı köyünde 3 ev tamamen 
kişi de ölmüştür. ve 91 ev kısmen yıkılmıştır. 
Paşa limanında12 ev tamamen Ur keli köyünde 1 ölü ve dört 

45 ev de kısmen yıkılmışbr. yaralı vardır. Yiğitli köyünde 
1 ölü ve 1 yaralı vardır. Ekim-

Burada dört tane de yaralı var- Jik köyünde 30 ev tamamen ve 
dır. Balıklı köyü~ 5 ev ta- 26 ev de kısmen yıkılmıştır. 

Habefln Havası halyanlarrn Hoşuna Gitmiyor 

- Adis Aba hadan Sarburuck 'a doğru fren var mı ( 

.................. •••••11•••••••••••••• l..<.ı Lıoııı"ere - l'«ı·i~ 
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Sarın HAke ti a· ımı Uluslar D. Konseyi • 
nın 

----------·-
Madenlerin Ve F abıikaların ·sal1ih 0 

Bay T. Rüştü AraSın Başkanlığında 
Herman 

Earlılar bugün reylerini ve
•'ecckler, Almanyaya iltihak mı 
yoksa statukonun muhafazasını 
mı istediklerini bildireceklerdir. 
Avrupa için der.in endiş~ler 
kaynağı olan bu davanın nasıl 

bir netice alacağını bugün yaA 
rın öğreneceğiz. 

Bu münasebetle Sarın en 
nüfuzlu ~eahsiyeti sayılan Ro
cchlin~'Je:r hakkında "Theodor 
Balk,,ın eserinden şu sn.brları 
naklediyoruz: 

"Sarrchruck-Nauau haneda
nından, Stumm asılzadclerindcıı 
sonra Rocchlini' ailesi Sar'ın 

hikimi olmuJtur. 
Bugün de Roechling1lerden 

birile karıılaşm11 bulunuyorum. 
Sarm en büyük Almanı, en 
z~ngin sanatcısı adını taşıyan 
Hcrınan RQcchling düşüncele
rini föyle anlatmıştır: 

- Biz bu ülkenin en eski 
bir Alman aileıiyiz. Sarın Al
man yurduna iltihakını iste
mekten başka bir emel besli
yeceğimize nuıl ihtimal verile
bilir? Almanyada hüküm ıüren 
rejim, bir komüniste rejimi bile 
ohıaydı bundan başka bir tes
viye sureti istemiyecektik. Bir 
kerre şuna bakınız. 

Herman Roechlig 1815 tarih
li bir vesika gösterdi. 345 
Sarburklunun imıuını taşı

yan bu vesika Fransız buyun
duruğuna son ver.ilerek Sann 
Almanyaya iltihakın! istiyordu .. 
İmzalar nr~mda Roccgling 

1&ilesioin de imzası vardı. Ro
echlingin bana bu vesikayı 

gösterdiği giin F un.sız ınifli 
kütüphanesinde hulunan diğer 
bir vesikaya göre, Roechling 
aiicsinin bundan daha eski bir 
tarihte aym derecede haşmeUe 
hüküm südükterini bilmiyor
dum. Bu 1793 .tarihli veaika 
Sarburkun f ranıaya iltihaklru 
istiycrdu. 

Hcrman .Ro~chlinge de-
dim ki: 

- Hudııt başmda oturuyor
sunuz. Harp olursa· Voelklin
gcndeki fabrikalarınız iJk Fran
sız atejini yiyece~-tir. Ne d;.ye 
harb• se'bc'bivet verecek bir 

)tırtfo. l"rqııttm. lM!fük ıVii ·ı;wıJi~&eı

rejimi istiyorsunuz? 
- Fransa cidden banşı is

tiyorsa niçin sınırda.ki istih
kamları ile yetmiyor? Almanya 
ne vakit silahsız bulunmupa 
Eransanm taarruzuna uğramış
tır. On dördüncü Lui' den Ver
say muahedesine kad~r hep 
böyle olmuştur. Biııat ben, 
kendi yurdumda unutamıyaca
ğım zilletlere uğradım. Fran
sızlar harp içinde San işgal 
etselerdi fabrikalarımı ne ya
pacaklardı sanırsınız? Taş taş 
üstün bırakmıyacakiardı. 
KUçUk Bir Harp Hlklyesl 

Herman Roechling bu söz
leri söylerken ben Briey'd~ 
harp içinde olanları düşünü
yordum. O zaman Alman or
dusunda zabit bulunan Human 
ve Robert Roecl1ling istilaya 
uğrıyan Fransız topraklarmdaki 
fabrikaları ıiyarct ve teftiş sa• 
lahiyetine malik bulunuyorlardı. 
Robet Roechling Briy' deki sa.• 
nayi iıttihsalıitmı mürakabeye 
memur cdilmi~ti. Mumaileyh bu 
murakabesini yaparken oradaki 

makinalrı. çözmüş ve Voe!klin
deki kendi fabrikalarına nakl
'etmişti. Nak),edilmiyen makinı
lar da tahrip oiunmu~tu. Hal
buki Fransız sanayiciJerinden 
Aleksandr Drö, büyük harptan 
evvel Rocchling müessesesiyle 
samimi münuebctler idame 
etmekte idi. 

Mütarekede 
Mütarekede Hcrınan Roech· 

ling'in 'kardeşi Rocchling tevkif 
edilerek divanı harba verildi. 
Yağ:.ııakerlikle ittiham olundu. 
Kendisi vicahen, kardesi ise 
gıyaben onar sene küreğe .nıah
küm oldulıır. Du maiıkumiyet 

h!disesi siya.!a ve maliye ale
mine mensup bir çok şahsiyet
leri harekete getirdi. Longwy 
çelik mücsseutınm reisi bulu
nan A!eksandr Orö ile daha 
bir çok "şab,iyetler Sardaki 
hükumet 'komişyonu reisi ile 
temhsa gelerek Robert Ro
cchling1in affını tcmiııe uğ

rattılar; Ayni zamanda ;eisi
cumhur M. Millerand ile de te
ma u. ireldiler. M. Alekaandır 

Dro VoelkJingeudcki .sanayi 
müesseseler.inin idare meclisi .. 
ne reu olacağı cihetle .bu hu
susta en fazla çalışh. Ve bu 
n~ticc tem.in edildi. 

Vatan Ve Menfaat 
Ben Bu düşünceler içinde 

iken Hcrmann Roechling sözü· 
ne devam etti; 

- Benim Fransız harbiye ne-

zaretine müteahhitlik ettiğim 
iddia ediliyor .. Bu iddia yalan· 
dır. · 

Daha fazla dayanamıyarak 
IJU cevabı verdim : 

- Paristeki .şubcnizin mek-

tupluk zarfları "Fransız ordu 

ve donanmasının müteahhidi,. 
başhğmı taşıyor. 

- Doğru değildir. Daha 
doğrusu bu unvan pek aı de,; 

vam etmiştir. 1920 de Paristeki 
mümessilim haberim olmadan 

böylece hareket etmiş ise de 

ben keyfiyetten haberdar olur 
olmaz mukaveleyi bozdum. 

Herman Roechli.ng, Voelk

lingendeki fabrikalanmn Fran .. 

sız istihkamatmdan onbeş kiloM 
.metrede bulunduğunu gösteren 

hir haritayı işaret edereö dedi 
ki: 

- Bu kakikat meydanda 
dururken benim Fransızlara, 

hini hacette fabrikalarımı yık· 
makta kullanacakları mermileri 

tedarik edeceğimi d bşünmek 
saçmadı.0 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zorluklar 
Kaldırılacak 
Gümrüğe gelen aon talimat

namenin tatbikatında müşkii
Jata maruz kalan ihracatçıların 
dilekleri Türkofis müdürlüğün· 
cc Ökonomi bakanlığına bil
dirilıni,ti. Huıusi surette . haber 
aldığımıza ıöre Bakanlıkt ta
limat11amedc tüccar tarafmdan 
tadili istenilen kısımların tadil 
.edilebileceği ve bu noktaların 
acilen bildirilmesi Tilrkofiaten 
istenmiştir. Keyfiyet Tiirkofis 
tuafmdan telzraffa cevaben 
bildirilmiıtir. 

Toplandı - Almanyanın Durumu 
Cenevte, 11 (A.A) - Ulu;

lm· a't'CiSI dorneğinin 34-cij 
.konseyini aç.an bu sabaki giz-

li toplantı da umumi .katip 
bay Avcnol Habeş bükfuneti
nin yeni. bir işarda bulunun-

~ya kadar İtalya - Ha.beş ih
tilafının konseyin güııdeligine 
konulmasını istemediğini bildir .. 

• . J.. .. 
nm~~tr 

İyi m3lumat aiaıı mahafildc 
Aclisab:ıbanın bu hareketi 
İtalya He Habeşistan arasında 
yap.ılı:ıa!!: a olan müzakereler 
den füfö·ü olduğu söyleniyor. 

Bun.dan sor.?'ıı Türkiye dış 

işleri . bakanı Bay Tevfik Rüıtü 
Arasın başkanlığında umumi 
toplantı yapılmıştır . 

Bay Tevfik Rüştü Aras Adat
çıyr tazimle yadetmiş ve Sir 
Con Saymen i!e MassigH bu 
taziıne iştirak elmişlerdir. Kon-
sey elde hu!unan işleri görmüt 
ve Sovyet murahhao Rozen
bergin genel katip muavinliiine 
tayinini tasdik etmiştir . 

Konsey Pazarteısi ıabahı top 
fanacaktır. 

Bcriin 11 ( A.A) - Alman
ya uluslar denıcgi konseyine iş
tirakten imtina ei:mekteclir. Si
ya~af kaynaklardan alınan ma-

Ifımata göre, Almanya İngiliz 
büyük elçi~inin yaptğı teşeb
büslere menfi cevap vermiştir. 

Elçi, A!mnnyanın konseyde 
temsil cdilincmesinin pek ziya~ 

de şayam e!lcf o!acağım, ve 
bundan mahzurlar doğahilccc

,ğini bildirmiştir. 

CENEVRE, 11 (A.A)- Uluş· 
arası İş birliğinin neşredilen 'bir 
raporwıa göre, bir Uluslar 
arası tanı.im edici merkez ile 
it beraberliği etmek suretilc 
ulus~l kurumlar tarafından iş· 
sizliğe kaı-~ı bir baymdırlık 
işleri siyasası dti-:finmmektecı; .. 

ir Tebliğ eşrederek 
Bay Y evtiç Diyor ki: " Genel Emniyete Ve Barış 

Edeceğiz,, Menfaatlarına Hizmette Devam 
Belgrat, 12 (A.A) - Kütük 

itilaf toplanhsı sonunda aşağı
daki tehlii neşredilmiştir: 

Küçük anlaşmanın d.aimi kon· 
seyi 11 İkincikinunda · Luibbi
anada bav Tituleskonun baş
kanlıgı altında toplandı. Küçük 
anla§ma konseyinia kararına 
esas teşkil eden mevzu Fransa 
ile İtalya arasında Romada ya
pılan anlaşmaların takdiri ve 
küçük anlaşmanın bu anla~ma
lar önünde takip etmesi lazım 
gelen müşterek hareket h~ttı
nın tesbiti oldu. 

Üç dıt bakam bay Mussolini 
ve Lava.l tarafından sevkedilen 
müzake.relerin vardıiı ve kendi
leri tarafından barışın muha
fazasını geniş mikyuta pekiş
tirecek mahiyette telikki edi
len netiçelcr hakkında memnu
niyetlerini göstermişlerdir. 

Üç bakan Roma anlaşmalan. 
prensiplerinin tatbik mcviine 

konmaıt için en samimi için daha ,sonra yapılaca!ı bir 
bir ruh içinde ve aynı za- sıra anlaşma için de ge' 
manda ulusal rnenfcatlarm ni~ bir diplomatik hare-
ve küçük anlaşmaların ner ketin başlangıcı olmuştur. 
vesile ile aadık ve azimli mü- Ancak an!aşmanın faaliyeti ulu-
dafii olunduğu genel menfa- sal menraatlarm müdafaa ve 
atan himayeıi endişesile bütün himayesine azmetmiş olarak 
alakadar devletlerln it bera- devam etmekle beraber ·gele-
herJiiinde buldnmaya karar cckte anlaşmalar .ruhu içinde 
venni~lerdir. · inkişaf edecektir.· 

Çekoslovakya dış. bakanı bay Bütün menfaatlanmızı ve 
Benes ve Romanya dış bakanı müttefiklerin Balkan antantı 
bay Titülcsko dün saat 17 de meml~k~tleriyJe o'!an münas~-
L ·bb. d C betlcrmı korur.ken genel cmn:· 
uı ısna an enevreye ve . 

b b k b Y t . t B l yetın ve barışın menfaat1anna 
aş a an ay ev ıç • e - l · tt d d v • . . . ıızme e evam c eccgu;. 

grattan hareket etmı~lerdır. Bay Yevtiç ulu9Jar kurnrnu-
BeJgrat, 12 (A.A) - Baş- nun kararı hakkındaki suale 

bakan bay Yevtiç ıaıctecilcrc ıu cevabı vermiştir: 
aşağıdaki beyanatta bulun- Ccnevr"Cnın kararı bizim içi~• 
muştur: muteber biricik kararıdır. Ve 

Küçük anlaımanm durumu - hu karar en kati ve en şu
şimdiye kadar olan durumun · urlu bir surette tatbik edil-
a yni olarak kalmıştır. Bu 'ba- melidir. Küçük anlaşmanın b1m-· 
llflD muhazası, ulu.slar .arası dan sonraki vaziyeti bun;., 
münasebetlerin pekiııtirilmesi bağlı olacaktır. 

-~~~~~~~~·~- ---~~-~~ - - ~ 

Fransız 
Meb'usanında 
Paris, 11 (A.A) - Mecliı 

reiıi Bui.sson, kendisine üç 

devredcnberi reislik vazifesini 

veren itımattan dolayı arka-

1 daşlarına teşekkür ettikten 

sonra, gerek komisyon ve i'e

.rek umumi toplantılarda .ça

lışma usulü hakkında hakiki 

bir ialaha't programı tebliğ et
etmiıtir. 

Proi'ram, lnıriliz Avam Ka
maraımda olduğu gibi müza

kereler tahdidini, ve ıöz sıra
sının tanzimini, sılc sık hüku~ 

met buhranına mani olmak 

için hükfıınete güvensizlik tak
rirlerinin busuıi bir nizama 
tibi tutulmasının, ve icra huv .. 
vetiyle teşrii kuvvetler arasıa
daki miinascbchıı açık 'bir au
rette tanzimini' derpif et
mekttı:rlir. 

• 
Sovyetlerin lttiham1 ---------+-• ---· ... --·· ------

Kirof'un Öldürülmesi 
Bir Büyük Devletin işi lmış 

------~ . ._......... .............. ~-
Moıkova, 12 (H.R) - Kerif'u 

öldüren Nikolayef davasında 
Baltık devletlerinden birinin 
konsolosuna karşı beliren it
hamlar, Sovyet gaz.etelerine 
bu itteki ecnebi par.mail hak
kında şimdiye kadar el sürUl
memjf bir alat üzerinden 
perdeleri kaldırmalt fırsatını 
vermiıtir. Bunlara göre. kı
yamın asıl;mesulü bir büyük 
yurttur. Küçük yurtlardan bi
rinin konsolosu buna. p.armağını 
sokmuş ise de o, Sovyet Rus
yanın hakiki düşmanlari elin 
de bir oyuncak olmı1ttur; 

·•lzvestiya.,gazetHİ reıml ma· 
hiyette olduğundan bu huıuıta 
imalarla iktifa ediyor . Fakat 
" Pravda .~ Orta Av.rupanm 
büyük bir memleketini Lenin
rrat zorba Kıyımın hic., ·olma-

mış ilham etmiş olmakla suç· 
luyor. 

Bu gazeteye göre Kıyımın 

hazırllanması değilse bile kö· 
rüklenmcsi mesuliyeti, Avrupa 
hudutlarinr kendi menfaabna 
değiştirmek maksadı güden 
bir memlaketin emperiyalist 
siyasetinde aranmalıdır.,, 

Leningrat Lima-
nı Dondu 

Moskova, 11 ( A.A) - Lc
ningrat limanı buz tutmuştur. 

İrana Kelimesi 
Tahran., 11 { A.A ) - lraıı 

yılının ilk 2ünü olan 2113/935 
tuihinden itibaren ecnebi li
sanlarda pen .kelimui yerine 
lrana kelimesi . kullanılmasına 
karar verilmiıtir. 
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~an Ordusu Ne Halde? 
s i A man Mehafili Durumu Nasıl 
nlatıyor? Bugün Vaziyete Hakim 
lan Nazi Teşkilatı Değil Ordudur 

·~~~~~------~~--------... ---------------------------~ 
Bcrlin, 7 (Uta Press) - Res

mi Alman mah11filinde Alman 
ordusu hakkında şu malumat 

crilmektedir: 
Almanya harp işleri bakanı 

4:cncral von Blombcrg bundan 
bir zaman c\ vcl tedavi olmak 
için (W cisscr Hirsch) sanatori
umunda yatmağa mecbur kal- 1 

dığı zaman cenerahn Hitler i)e 
arası açıldığına ve ordu bakan
lığından çekileceğine dair bir 
p yia çıkarılmış ve arkasından 
da bu çekilmenin sebeplerine 
ve Alman ordusu ile Hitler 
arasmdaki vaziyete dair bir çok 
sözler söylenmiş idi. Halbuki 
ccncral Blombergin tedavisi 
daha bu şayialar ortada döner
ken bitmiş ve kendisi işinin 
bnışına dönmüş bulunuyordu. 
Buna rağmen bu şayiaların ar
dı ara!ı hala kesilmemiştir. 
Bütün bu söı.lerin aslı aceba 
nedir \ ' C hakikat ne merkezde
dir. 

Gerçi Alman ordusu kısa bir 
zaman yeni idare} e karşı ya
bancı gibi durmuşsa da ordu-
nun hükumete karşı olan bu 
vu.i) eti 30 haziran 1934 ten
bcri büsbütün değişmiştir. Bu 
değişmenin sebebi gayet aşi
kardır. Alman ulusunun koru
ma gücünü yalnız. ordunun teş
kil etmesine taraftar olan bir 
çok kimseler S. A. nin ordu
dan daha kuvvetli bulunmasını 

Nesri gününde lüzumu ka-
dar ehemmiyet verifmiyen bu 
beyanname hakikatte 30 ha
zıran hadisalcrinden 24 saat 
evvel neşredilmiş olması, ve 
ordunun noktai nazarını gös
termesi itibarile pek mühimdi. 

~ I 11ııı ıı 11119 ~ ı b ıl.wıı acmrcıl 
l rm Rloıııbrrg 

Harp işleri bakam beyannamenin 
bir yerinde aynen di) or ki "Hitler 
hükumetinin kurulması Alman
lığın yeniden uyanması demek
tir. Ordu yeni hükümete karşı 
kalbinde derin bir itaat ve 
hüı met beslemektedir. Alman 
askeri şu veya bu fırkanın hu-
susi faydalarına alet olmaktan 
ve fırkacılar elinde satranç ta~ı 
gibi kullanılmakhm çoktan bık
mıştı. Yurdunun ve ulusunun 
hakiki fay dalan ve ulusal ül
küleri için canını ve kanını 
vermeğe daima hazır olan Al-

l/ mcııı. orrlwıımctcm bır 11ıi4fre c 
ve askeri işlere kanşmasım 

iyi bir ıözle görmiyorlardı. Biz
zat ceneral von Blomberg S. 
A. teıkilahnın ancak bir nevi 
ıaahh oyuncak olduğunu ve 
Almanyanın ko unma siyasası 
namına muzir bulunduiunu bir 
~ok defalar söylemişti. Hitler 
çok geçmeden bu işe de 
A'r:ıan ordu önderlerinin bu 
husustaki düşüncelerini kabu· 
JederekGeneral Von Blomberg 
ile uzun boylu müzakerelere 
girişmiştir. Bu müzakerelerin 
neticesinde Blomberg 29 ba
:ı"ran 19.34 te - yani S A. 
kurumunda yapılan ve Führer 
Roebmün ölOmüne sebep 
o an temizlemelerdea bir gün 
-evvel - ordunun nationalso
zialiame ve (Hitler} e kaqı 
olan merbutiyetini •i•teren 
beyanname cıkarmıstı. 

man ordusu fU veya bu fuka
mn elinde oyuncak 'imayı hiç 
bir zaman ıevmemiftir. Alman 
ordusu, ulmun bir tek ülkt\ 
etrafında birleıtiği bu günde 
hükümete karşı vaziyetini ye 

ulusa olan vazifelerini her 
zamankinden daha iyi biliyor 
ve Almanyanın yegine silihh 
koruyucusu olmak tu•fini ken
disine baiıtluı&f olan bugiinkO 
hllkümete itaata hazır bulunu
yor. Ordunun uhual itlerde 
paıiv bir vaziyet aldığı snnler 
çoktan ~dip ~eçmiıtir. Buıün 
ordu ile hükümet bir demek
tir. Alman ordusu bir tek kütle 
haline pmiş olan Alman mil· 
Jetinin cam mesabeaindedir. 

Almanyuun sevgili 8nderi 
yeni AlmanyaDlD kuru1Uf1111Cia 
en m&him vazifeyi orduya 
vermekle hize kanı en b6vt\k 

itimadı göstermi~ ve bütün 
orduya hakiki bir şeref bab
fetmiıtir. Hitler kendi hudut
lan içerisinde hür ve müstakil 
olarak kendi dilediği şekilde yaşa 
maktan ba~kı birşey istemiyen 
Alman milletinin kurmak istediği 
yeni Alman devletinin temel 
taşını koymak şerefini bize tev
di etmiş bulunuyor. Biz kendi 
aramızdan yetişmiş olan ve da
ima bizim olarak kalacak olan 
(Hit)er) in açtıgı yolu dalına en 
önde olarak takip edeceğiz.,, 

Buaün Alman gücünü silahla 
temıil eden yegane kuvvet 
Alman ordoıudur. S. A. ve S. 
S. Kurumlan askerlik vaziye
tinden yavaı yavaş çıkarılıyor. 
Bunun sebebi Hitlcr'in Alman
yada ıilihh kuvvet olarak yal
nız orduyu görmek istemesidir. 
Bu hakikab ordu önderlerinin 
bir zaferi diye görmek ve 
göstermek istiyenler buluna
bilir. Hakikatte ise Hitler 
bu karan vermekle yabancı 

memlckdlerin Almanyada mil
yonlarca ıilihlı insan bulunduğu 
yollu iddia ve yaygaralarını 

au.turmak istemiş ve bir harp 
vukuunda zaten ordu vazifesini 
göremiyecek olan S. A. ve S. 
S. adamlarının boş yere ordu 
kuvveti olarak sayılmasını is
tememiıtir. 

Hitlerin son icraabnın birinci 
sebebi bu olmakla beraber harp 
işleri bakanlığı müdürlerinden 
mayor (Foertac:b) ün de izah 
ettiii veçhile bu işte di
ğer bir çok sebepler de 
mevcuttur. (Foertsch) ün iza
babna göre V aymar kanunu 
eauiıine dayanan 1918 sonra
lan AJmanyasında ordu bütün 
fırkalann 6at6nde ve her türlü 
aiyasadan uzak bir mevki al
mağa mecbur kalmıt idi. Vay
mar kanunu esasisi ordu disip • 
lininin devamı için icap eden 
eaulan koymamıı oldujıındao 
ordu kendi hayatı için elzem 
olan clıaiplini idame maksadile 
yep 7eni bir devlet mefhumu 
yarabalfb. Halbuki ordunun 
kurduğu ifbu devlet mefhumile 
kanunu eauinin kurduğu dev
let mefhumu birbirine adeta 
zıt bulunmakta idi. Eski kanu
nu uui orduyu hükmuetin bir 
lleti ve devletin hizmetçisi 
diye ıa.teriyor idi. Orduyu Bu 
feci nziyetten çıkararak ona ulu
aun Iİilh mibneuili olmak şerefi
ni tekrar baJıteden ifte HitJer 
olmuıtur. HitJerin fikrine g8re 
ordu Alman ulusunun güc6nti 
tmmil edu yeglne ülihh ku
rum olup vazifeli nationalsozi
alizm fikri içinde birleflDİf olan 
Alman uluaunu ve bu uluıun 
yurdu olan Almanyayı koru· 
maldır. Ordunun halka karp 
iatimali hiç bir zaman mevzu· 
haha olamaz. 1934 te çıkan 
.. ukerin vazifeleri,, UimJi ki
tap Ytla ba prensipleri ince• 
dea inceye izah etmektedir. 
Biuat Blomherı diyor ki Hit
ler A1mu bakillbmı iki direk 
&zerine kurmuatur. Etkiden ka-

1 
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öyl yse Biz Gidelinı Haruııureşide... Gidelinı De Bizi 
Davet Ettin, Biz De Geldik DiyeJinı, .. 

----------------------------... Bağdat aşkın şehridir •. Cey-· gem kashklan :r:ama ııbaılan toz 
lin vücutlu, rengin gözlü, kıv- toprak iç.inde olan bu müşterileri 
rak ve çöJlerin güneşi gibi sı- pek te candan karşılamamıştı 
cak Arap kızlan, çıplak gö- öyle .. Hele dizlerine kadar ça-
beklerini kıvırarak raksederJer. mura batmış atlara hiç aldırış 
İç avluloırda.. edilmemişti. 

Bağdat geceleri, Didenin Kendisini zaferden zafere 
geceleri demektir.. koıturan Atına böyle itibar ol-

Bütün sonsuz bir çölün yan- maması Caferin canını ııkmıştı 
gınını serinleterek akan Dicle amma Taranın aözünü dinliye-
nehri Baidat gecelerinde, bir rek ıes çıkarmamışb .. 
Arap dilberinin vucudu kadar Doğru pek te ses çıkaracak 
ıchvetli, çekici ve ışıklıdır.. bir halde değildiler .. Ceplerin-

Diclenin kenarında saraylar de ancak bir günlük yemek, 
yükselir. Saraylarda şişman, ve yatak parası kalmıştı 
baygın bakışlı, kara sakallı hem sözde, hem harekette, 
Arap beyleri, zenginleri, ay ışı- hem de parada muktesit ol-
ğına bakarak şarap içerler. mak icap ediyordu. Fakat bu 
Utlar çalar .. Sudanlı har~mağa- iktisadın neticesi, kendini daha 
ları divan durur, Hintli hizmet- ilk anda gösterdi.· 
çiler ıikilik eder ve çerkes Dizlerine kadar çamurlu at-
kızları yan çıplak, efendilerinin larla gelen müşterilerden bah~ş 
dizlerinde uyuklarlar. Bağdat, alamıyan hancı, erte.si günü 
Bağdadı Behiıtibatb, Harunu- yemek ve yatak parasını iste-
reşidin zamamnda.. di. Herif anaaının nikahını ia-

,,. * • temişti doğruıu .. 
Caferle Taran, üç gündür Delikanlılar bu suretle Bağ-

Bağdattadırlar.. Fakat ne ka- dada geldiklerinin ikinci günü 
palı çarşıların renklerini gör- meteliksiz kaldılar. 
düler, ne aicle sahillerinde ya- Harunureşidin Bağdadı Bihiıt-
nık mavallar dinlediler.. abadında metelikıiz kalmak bir 

Üç günocnberi Baidat, on- facia idi. 
lar için bir "dirülazapbr,., bir Bu cennetin kapılan albn 
cehennemdir. Ve cehennemin anahtarla açılırdı. 
ıebaniai, indikleri bum han- lıte bundandır ki, Cafcrle 
cwclu. Taran iki pdenberi kendi 

Batdatta, atlana kanetine odalannıa kap111nı bile açanu-
değil, eyerlerin ziııetine ba- yorlar. 
kıyorlardı ıaliba.. Y ataklaruwı tıatlnde otur-

Caf erlc Taran, orta ballı bul- lllutlar, konupyorlar ifle: 
duklan bir hanın avlusunda - Taran diyor, Cafer, ca-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ••••••·~··•••••••••••••• 
nunueaasiye yemin eden ordu- dair ıazetelcr, kitaplar ve 
nun Hindenburg 6leli HitJerin mecmualarda aık aık görülen 
phsına yemin etmesi de göı- yazılara ıelince harp işleri ba-
terir ki Alman ordusu bugün kam YOD Blomhcrg bütibı bun-
tam manuile Mitlerin emrine Jann birer mualdu ibaret 
amadedir. oJdujunu liylemekte ve Al-

Gerek Blombergia ve ıe- manlann yeDİ zelairli hir pz 
rekse harp işleri bakanhit mü· bulduklarına dair çıkarılan ta· 
diirllnln ıalzleri ordu ile Hit· yiaJara hayretle s&Jmektedir. 
ler arasmela aeçimıizlik çık- B~ vuile ile (Reichafilhr~r 
b- hakkındaki dedikodunua HitJv) ve (RudoH Heu) ın !' bdar eauaız olduj'unu İl- liderini tekrar eden von Blom• 
:ata klfidir. bcrg diyor ki: 

(Schleiclier) in il6m6 lzcrine • "Almanya ~çbir ıama~ 
bir çok ordu aeneralleriain ıatememektedir.Bu~ .. 
· k u~-d b riJ orduau hkaa ye İltill ıçm bırlqcn nuı en urga ve - ..__ __ ,_ bir rd ı.ıı...._ 

b. -La..- • •unumUf o a o .... yıp an• 
mek &zere ır muuuı-a IDlZA· cak nçliğin karakterini 
ladddan ve bu muhbnda Hit- • ae . . d 
1 hll•-- tind ta..ı!••t 1_ tvbıye etmek gaycamı p en 
er .,.Ullle c UIUI yapı bir kt . D!-----• ..ı.. h 

:~ d•kJ • .dd. -·m-:. me eptir. umaııı:aaae,.. er 
maaım .... e ı en ı ıa ~ a. '--- • • L- _,_., b 

b uh __ L l'UllllUI aencmm iN •9&~• e 
ve hatta u m bramn muu- L• d f • . ...1.- dow uar e a l'lflP ~-en gna. 
teviyab . aynen nqredilmifti. hir hareket olacaktır. ..Bu alz-
v ... Hmdenbarg buglbı dan- • ki h :.ı · b 

ela Oful tmi.A..1 h kikab ler rltenyor arp .,.en ·-
ya D e 9 vaUp a kaDJ AJmanyada mecburiyeti 
alyliyecek bir vaziyette bulan· ukeriy•DİD kurulmuma taraf· 
mıyona ela Hindenburıa öyle tardır. Bu aiatemin pek yakm· 
hir arizanın verilmuine va- da Almanyada meYkü tatbike 
ata olabilecek yegiae adam koaulacaiuaa tt\pha yoktur. 
yui riyueticamhur ltqkitibi Qer hu Iİltem tatbik edilecek 
(Meiuaer) alla yapmakta ve olana ceaenl Von Blombcrı 
hlJI• bu mahbraıam bt'İJJU S. A. ve S. S. kurumlarının 
ftl'ilmeclijbai ılylemeldedir. g-slerf onlu hİllD•tba• laazır-

Almaa onluaaaaa ,..._ lıpa Wrer ilk mektep yuife-
rine ailAhla•makta .w.tm .mi flrmeleri fikrindedir •• 

mm sıkılıyor benim artık.. Bu 
ne biçim davet be.. Hem herif 
bizi çağırdı buraya, hem sem
timize uğradıiı yok .. 

Taran gülerek cevap veriyor: 
- Herif dedijin halife Ha

runurcşittir. Bizi Bağdada -;a
iırdiyse ayağımıza gelip istik
bal edecek değil ya? .. 

- Peki amma ne olacak! 
- Bizim oraya gitmemiz 

lazım. 

- Eh haydi öyle olsun, ben 
böyle davet görmedim amma 
ne yapalım düştük bu kahrolası 
yere bir kerre haydi öyleyse 
bi:ı gidelim Harunureşide ... 

- Gidelim... Bizi davet et
tin geldik diyelim .. 

Ev:t geldik diyelim ... Haydi 
öyleyse kalk, söyliyelim fU men
debur hancıya da beygirleri 
hazırlasın .. 

Taran güldü: 
- Beygirleri hazırlatıp ta ne 

olacak sanki! 
- Nası] ne olacak, Harunu

reşidin sarayına gideceğiz .. 
- Beygirlerle mi .• 
- Öyleya.. Yayan gidecek 

değilim.. Hani kafam pek pız
masın, herifin saray duvarlarına 
atladığım ıibi Atı sürerim bil
Jah yatak odasına .. 

Cafer, sanki bu iıi hemen 
yapacaklDJf ıibi, Taran nirdeo
bire baylarda: 

- Dur, delikanh acele etme, 
8yle ıey olmaz, bir gün daha 
aabredelim.. 

Cafer cewap vermedi. Homur• 
danmaia haıladL Daha hidde
tini yenememifti ki, oduin ka
pısı açı!dı. Hancı fireli içeri. 

Bu kıaa boylu, aurab çıbaa 
damaalariyle yaman••t. seyrek 
aakalh aksi, ten bir Arapb ... 
Odanın ortuına kadar terlik 
gibi pabuçlarmı aürüyerek yü• 
rtıdn .. 

Siyah bir irümceie beuiyea 
lıaacımn bu telişı, Caferin hid
detini b!r an içinde hayrete ve 
kahkahaya çevirmifti. Hana 
fimdiye kadar bu malıalleden 
geçmeğe bile teneu&J etmiyen 
Vezirin bu ini ziyaretini bir 
liitfl rabbani- ıeldinde tellkkl 
ebaifti .. Olı, artık fU •erseri 
TOrklerden kurtulacakb. Dcr
laal odadan dıtan fırladı. V • 
dirder athyarak merdivenleri 
ineli. 

Taran da hancmın peşinden 
dıtan çıkmqb. Ataiıda, avluda 
ipekli bir mqlah giymiş boy
nunda incilerle aüılenmiş bir 
nevi rerdanlık taşıyan, llrma
lar içinde iriyan, kara sakallı 
titman bir adam duruyordu. 

Etrafında askerler vardı. 
Hancı yerlere yüzünü süre

rek, ellerini kaldmp bir feyler 
ı6yleniyordu. 

Bu mam.ara, hele lwacıma 
klpe]dqea Yaziyeti, T aruwa 
fevkalide botuaa pfmitti: 

- Sonu var -
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Yeni Hafriyat 
Yapılaeaktır 

Slr Avuslarph Prols .... 
lzmlre ••wldlr 

Awataryalı Ergeoloi profe
a&r Jozef Kayl bu yıl bmire 
plecek ve bazı hafriyatla met· 
gul olacaktı. Her yıl villyeti
mizdeki aMnatika bafriJ&tile 
nlikad:ır olan Profesörden Va
li General Kazım Diriie qa· 
jıdaki mektup gelmiştir : 

lltaabal, 11 (A.A)- Bupn 
Fener ltaclmda fatllol pmplyo
•U1n1n ea mlhim maçlarmclaa 
biri yapıldı. Fenrbahçe ile Be
tiktq aramada 'apalaa ba maçı 
F~ tok skei bir oyma• 
dan soma içindi defa olarak 
8efİktqı 4-2 mailtp etti. Be
fiktqı bu iki pli penaltıdan 
yapbj1 ill•e ediline maçm 
cereyap W. laakkuMla bir fl· 
kir pey.da ediWf olnr. 

Fenerltahçe •hanın baştan 
hap camarha olmUIDa rağmen 
çok flzel oyualarmdan birini 
oynacb. Vakit nkıt hllrjmjyeti 
hasmına bırôinakla beraber 
humtna kal'fl çok mtleair bir 
oyan oynacb.Jletitaf talama için 
de fUIUI dylemek lbıingetir ki 
iyi •yuncalann&in ltir kamun• 
du malaramcla. Epef, Adnan, 
"Mehmet Al yerlerini genç 
oyaacalara tlrketmifl..Dr. Haf 
hattmda Fefzid• bqb eski 
OJUDCU yokta. TM.wın en ....
• unaurlarmdaa biri ola Hla
•I ile tamamen fonumda 
Mtiç bir ı.tde idi. Bana raf
_. BetUmpncla çok c:uh •• 
ko..W.. laicmalarma phit 
olduk, BUh•11a birinci dewecle 
arka arkaya pi Yedili halde 
bozulmadı. Şeref, Hakla, Nuri, 
Hayati, hlllD bwetlerile ta• 
kum kmlat-.k lçia ph ..... •. 
Blttu Wjıllllai,eMi• ta-.,.,. --- •.. -... _..... llel4ll ..... 
tir. ...... ..,.....,.. pliace; 
o,.. ... -t 14145-U 

hakem .. , Alamet M..m 
~ .......... Feaerbala
çe mallm bckasUA ...._. 
ediJor ,-.. c...dm ,.u.cı. 
Refat .,..,...... ...... İle 
abaya ......... çalrmfb: 
Şevk ... Hilal, Narl, Fa· 

nak, Ham, Fepi, Htrati. 
.._.., Nama, Senf, c.IM 
flJm- • ,.. MJdk .. 

....,,...~ 
ti. • .... lla,atİllİll .. 
,..., N... iller .._ 
atarak ealeelrlr6 .. • .. 

bpda. °' ..... -- da 
P•ena Wr fldll •Jlll ala-..._ •...• - .... ,,. 
zarflHa .,.. ~ --.. o. lldllcl dakika· 
.. Nlıaıd Wr ara ,_ ile to
pa ..... ftnli. .... .afak 
.... llltea .... topa ort.ra 
aleiıa attı. Yer clejtwtiıerek 
,..,.. NiJui sala .. fabl 
..naa..rtlUere ilk ... ka· ............. -
v ........... ........ ,. 
.._. ltatlada. Apldar ftlda• 
•yle ...... BePktal bJetinl 
....... ,...._ Fakat bu hl
eamı_.. 8efiktqldanla ,az• 
.--. ...... .,. ecHyonlu. 

Bu ........... birinde Şe-
refia mla hir f'daaa Hlbam 
kmtmL. v--. •idan bir 
Befildat lıleaaalncle aola ge
çen topa C.lalcl &Yata atb. 
25- iDci dakikada Feaerbüçe 
•ida inlripf ed.n çok i8ze1 
bir hicamle 8efildaf ...... 
indi. Kale lnlade topa ,abla· 
yan Nai&Hk Wfedea ~ llÜ' 
........ ,..,.. lldnei nllal 

yapb. 26 ncı dakikada Eaat 1 tular. Bu hareket ufak 'ir gü
llaf llattmda yabladıil" topa rllttlye aebebiyet •erdL Hakeın 
Betiktaf kalesine kadar sürdl. Fenerden Fazılı Beşiktaştan 

Mllclafaa hattmda kesilen bu 1 Feyziyi dışan çıkumak sure
akma Befiktqhlar hemen mu- rile bu hareketin önüne geçti. 
kahele ettiı-1'. Satdan uzayan Biraz sonra da oyu"l '-2 Fe· 

Feurbahçe Takınu 
bu •klnda Fener mlldafaaamda } ner1a plibiyetile ıaeticeleacli. 
kolqhkla kesildi. Ba saralarda Ôjledea • effel yapıJaa Fe· 
tonn oıtalarcla vakahvu Fikret ner - Befı~ tümden 

r- • ~ 1 • maçmı 1-0 Befildq kazaadı. 
lliratle 8efiktq kalame yak· 1efiktq - Fenet B talnmlan 
l&fb. Klla bir vuıut1a lçiincü maçında Fener hllmıen galip 
defa $Jan.k topa Betiktaf ka· addedildi. 

"1934 Senesinde benden kuv
vetli o!an bazı ahval 1zmiri ve 
~ati a:ini i tekr; r aörmekliti
me vt:t bu suretl feyizli çalıı· 
malarınızı tebrik etmekliiPne 
ve Efcz i e Befo·ı~ndeki mllfte· 
rek e .. · mize mani oıduiwı
cLm bu mektubu meyusiyetle 
yazıyorum, fakat yaklafJD&kta 
olan yeni HDe, getmif olan 
giinlerc perde çelaaelde •• 
bu suretle geçmif glnlenlea 
daha fazla gelecek giinleri dü
fiindürmektedir. 

1935 Seneli için JeDİ bir haf
rifat hazirlayacağum 1mit edi
yorum. Ba tlmit ile milletiaizia 
ve yikaek phaiyetiniM her 
gin yakından glrdlilm Ye 

hayretle takip ettiiinl terakki· 
lerinizia dewuu için ea ••i•I 
temennilerimi tekrar edem 
ebellu. 

lesine aokmaia mavaffak olcld. -----•11•~• .. • .. •"'4••1"'4••-----
~ ba~ıı!= Şeref Stadında 
kunei maneviyeai tlleriacle faz
la bir tesir yapmamıfb. Derhal 
makebU ldlc:dma geçtiler. Bu 
daJdblerda Feaw aldafwa .. 
biraz •kifb. Fakat bu tehB-
keJi maldqbnuia -~ 
olu f..., mldaf ... iJdaci 
bir Betiktat htlcuamada Şerefi 
llatah bir ,.kilde dmcl.
iltecli. F.u ale,W.. nrilen 
hir pewlbda• Hakkı Betikta· 
... ilk ... ıala bir ptla 
yapb. v-... •iclan Jlılyea 
bir 8efildaf htlcaaanda He
ptiain ortaladıtı topa Hakkı 
kafa ile p_, kalelİDe haftle 
etti. Falrat Hl•- ,.u.cle 
mlcl•h•leeiyle bu tehlike her
taraf eau.tL au ..,... ilk 
dm. 3-1 .m,ette hitti. 

1İdncl clene1da ilk ... da
kike• ...... bir fflikle 
·~ 8a mralanla BetildaPa ...... Wr ........ top il 
~ tlsPl ~ Fmlm eline 
~ P-lti. Yme Halda 
ilk bır ~ Befiktafl8- ikblci 
_.ıiDI de yaP.- Ba pldea 
- ,.....,. IJerllal ha. 
~ petj. ws ...... , 
........ - pptddlliı Mc•!"'-r 
Betiktq lralesl .. daimi bir 
ıeu1re fefkU ediyordu. Y"ır· 
lliact daibda kale &nlnd~ , 
Çok mllait bir qziyette topa 
:f'akalaJa ........ .... • 
atmak laNtile aahakkak bir 
pli b~ 8a 11ralerda yine 
bir Feaer akımada Niyui•n 
yerinde bir pu alan Namık 
haapla bir Wrufla .ol kateden 
Fena dlnllacl saıw yapb. 
Arbk Fmeria galibiyeti tama
mile taba1dmk etmifti. Oyunun 
banclaaı IODl'Üi lallBı daima 
Fenerin hakimiyeti albnda 
~ Ba mral&nla ltir Dd ... 
fiktq almiı da Yqarm uma 
azan ~e Deiicesiz kaldı. 
"Solaaa ~ Fenwalmüiida Şa
lilali F.,a ~ wrut· 

C1una Maçlan 
Albnordu .. T ürkspor Maçı Y annı 

Kaldı. Göztepe - Karşıyakayı 
3 - 1 Mağlup Etti 

Cuma gtbıü Alsancak saha
llllda Lik maçlarına devam 
ealiW. Fikllttlre ıöre sabah
... Mat 9 4a Altnaonlu -
T8rkapor (B) takımlan maçı 
yapıldı. Bu mllahakayı Altınor
du klçlllderi rakiplerinden ye
dilden 2 aoıa bqJ atbklan 
(9) pJla b••tlılar. Bundan 
.... ppıia•k olanGhtepe· 
K.s.K (8) ta1nmlan maçı Gaz
tepe ktlçlllderinin gelmemesi 
ylzlıiilea yapılamadı ve Kar
ııye~ahler lıtlbaen galip ilAn 
edildiler. Öiled• Sonta uat 
ıs de birici talnmlar maçı 
Nfladı. bk atabaka Altmor
du • Tlrkapor talmnJan aram
da hlL 0Jp maalesef bitme· 
aine Jedi clekib varken yanın 
btda..~ltalrabd.:Tiübpor· 

k • • e..,. 
~ Altmoı•alular'8Vbozuk 
Wr .,,.._ Iİlt9ml ~~· ...... ~.-
Tlrrbpoılalar AitmO~ 3 
ıol attılar. 

lkiaci d~ ortalanna 
-ojra daha dlssla oynamaj'a 
...... ,.. Alte*"ulalar da iç 
tol ,......ıc beraberliii temin 
ettlltr. o,_ bitmesine 1 
daldica nrkea Türbporla 
Şc\·p Albwdalalarm yapbjı 
lflacl ....... , ... olchaiu
- ...._ etti Baa• lzerine 
..... ŞehaJaa ...,. terk 
....... Batar etti. ()yaaca bu 
u.t.a dlalı•ıcli hthem tale
..... ,... tı11i. Ve nı11ayet 
dldlJI , lllltwek oyna 
tatil etti 1'lllsl;oıWar hllaaen 
... .,, Allıwcla da plip 
.. .uwL ç.k lemis b r .,.cm........_ ..... RiD 
bu .-çı o lrMar faa idare 

1 (fk.n ı 
ettiki iman adeta hayrete dtı
fUfOrdu. 

Hakem her iki taraf o~
cularJDJQ batalı hareketlerini 
.~ Riz& clalia dikbtli 
hareket ederse çok eyi olur. 

Bu maçtan sonra sıra Giz
tepo - Karııyaka maçuıa geleli. 
Hakem futbol heyeti reisi Mus
tafa saat lS te talomlan sahaya 
davet etti ve oyun bqlada. 
1'artıyaka kalecisi Cemalla ye
rinde Riza varda. Gaztepeliler 
ıçın bu bir fınatb.fakat ba 
dan istifade edemiyerek birind 
devreyi 0-1 matlup bitirdiler. 
İkinci devrede hikim vuiJette 
OJlllyarak Karpyakadan yedik
leri 1 gole kup 3 gol atarak 
Gaztepelller 1-3 galip selcliler. 
Bu mn..babd& KütıYak for-
.ıl~ çok çahfblar. 

~ ,....1rı.n t4hli
k i .~.nıar G&ztepenin n•· 
vetJi mldılunri ..,.,.,,, zor-

luk ~F.lard.. Bana .... 
bbil Karpyaka mldafaul da 
for lıatbmn aksine bir it glre-
mi70rdu. Kaleciaia de zail ol

~ "- illve ·- İf de· 
ili& Gkt~ Cdaarm ol· 
mım11 ~da lf. _.ı yapa• 
bilcliler. 

Helkevl Ulderl Halk..-.... bunva maç· 
law ele..- ......... Demir· 
,. 3-0 .,....,. plip .~ 
miftir. 

Hacahlle,.. .. Kaliraman
lar arumdaki Maç fa 2-0 Ha· 
cıhlae,mleria pJibiyetile •tİ· 
celenmiftir. HiW - Boraon 
masa da HiW takı·- ıeJme
meai ~,.,......"Ye 
........ ....... plipilb 
ol ..... afb:u' • 

KAPTAN 
••••• 

bıbsas Bornova Otobüs 
Mahkemesinde Servis eri 

Glmrtlk .....ı ftl'IDedea 
-ıu.t. mt itlaalmcln suçlu 
olUlana dh abah uat onda 
..._ mükemesinde muılwlre-
....... deY&m ohuumiftar. 
~ ••tçı Bay Fehmi· 
• huta oldafana dair relen 
rapora okmrak kabul Mihnit· 
tir. Bay Ve,.mm p.terdifi 
phkliP llzwuzlutuna Ye mu
aulardaa Ziyanm yeldJi Bay 
ınkat Cemil Anbraya pie
eejbaclea mahak~eain oabef 
p IODl'&Ja bın'1Jma111P yal
varmı•n• raimen muhakemeDİJI 
nlUIAmaa ialkln olmaclajmclan 
17 ICAa•mani Peqempe ti· 
nlDe ta&hae kara •erilmİltir. 

A)'lll Wriadea itibaren Bor
novaya ltlemeie bafhyaa JeDİ 
otoblller •intan• ....-ı 
pparak .............. aetİDç• 
lerbai bzanm1flarchr. BiDaaua 
alqemlan Baamel.uecle beldi· 
yenleri 1IZ1lll m8cWet bırakma· 
mak içia Bu.abanede bir 
telefon telİ8 etme;e tqebbls 
....... takdirle~. 
Ayaai zamanda BoraoYacla. otu
ran ve lzmirde Iİle ve orta 
mekteplere devam .-. olma 
yakut talebe için tenzilltla ta• 
rife ~ çocaldan IÜala• 
leyin mektq ~ .-
s•tiı:lP .... ilıeri almak -
retile ~ aJlka da ..... 
.U,etaı.........,. 



t3 kanunusani '1935 Yeni Asır Sahife -, 

40 Gün 40 Gece Şen ik 
-

Bu Sene lngiliz Kralının 25 · nci 
Saltanat Yıl Dönü ·nü .. 

~-------------------1m11----------~---------
J ""ondra Ve imparatorluk Muazzam Şenlikler 

azırlıyorlar ~ 6 Mayısta Debdebe i 
Başlıyacak Ve Üç Ay 

• er ası 

Loncha 7 (Hususi) - 6 Ma
yıs 1935 gecesi, Britanya ada
larının her dağı, her tepesi, 
her tümseği üzerinde odun yı
ğmlanndan alevler fışkıracak
tır. Aynı saatta, bütün impa
ratorlukta, sayısız diğer ateş· 
ler de parlıyacakbr. 
Kanadada akça ağa
cından, Sengapurda 
Tek ağacından, Avus
turalyad Ökaliptüs, 
MaJtada Selvi, Af
rikada Hurma, Asya
da bambu dalından, 

Hindittanda en kıy
metli ağaçlardan ku
rulacak olan bu odun 
kümelerinden yükse
len alev 1cr dünyanın 

her köşesinde kral 
Jurj hazretlerinin 25in
ci hükümdarlık yıldö
nümünü ilan edecek
tir. Buna İngilizler 
"Lilvcr Jubilee yeor 
,,yani gümüş şenlik yılı 
diyorlar. 

İngiJtercde gumuş 
şcnliii kutlulaımıayalı 

asırlar oluyor. vuı 

Hanri ve 1 Şarl ancak 
23 yıl saltanat sürdü
ler. Hasta olan 111 
Jorj 25 nci yıldönü
nıünü kutlulıyama<lı. 

Kraliçe Viktoryaya 
gelince, bir yıldan beri ko
casının matemini tutuyordu ama, 
gümüş bayramı yerine çok 
sonra kraliçenin elmas bayra
mı yapıldı ve eınsalsis şenlik· 
lerle çok parlal< merasime yol 
açtı. 

aetaha DönU. Yolu Mu? 
Bu yıl kral jorj ile kraliçe 

M:ıry'nin bayramı daha da 
Parlak olacaktır. Bu yıl dönü· 
IDÜ ingilterenin refah devrine 
dönüıile ayni zamana tesadüf 
etmiyor mu ya? Saltanatları 

bunca müstesna hadiselerle 
dolu olan ve bütün dünya kar
makarışık olduğu bir sırada, 
milletlerine örnek olacak bir 
vakar ve sükünct muhafaza 
eden bu hiikiimdarlara bütün 
İngiliz milleti saygı sunmıya 
hazırlanıyor. 

Oösterlf Alayları 
Gümüş kutlulama merasimi 

muazzam bir şükran duası ve 
nıcrasimile başhyacakbr. Kral, 
kraliçe ve hanedan debdeb• 
ile Sen Pof katedralına gide
ceklerdir. Bütün Londralılarm 
hükümdarları selamltyabilme
Jcı·i için alay dönüşte haıka 
bir yol tutacaktır. Sonra ecnebi 
diplomatlarJ, Hint prensleri, 
Afrikanın kara kralları, dömi
niyonlar mümessilJeri Bucking
bam sarayına giderek tazimatta 
bulunacaklardır. Bir çoj'u da 
hediyeler getireceklerdir. 

Yeni alayla kralla kraliçeyi 
parlcmcntoya ve Londra Site
sine nakledcceklerdir. Bu alu-

• 

Sürecektir 
lara Hint prensleri görülmemiş, 
duyulmamış debdebelerinin bü· 
tün şaşaalannı ·serpeceklerdir. 
Yalnız bunlar elli fil, bir çok 
ayılar ve sayısız maiyet crka
niJe beraber geleceklerdir. Bu 
prensler, yalın kıbnç hüküm-

1.~nıl .Torj o~ke>'z füôfonnasile 
darlara saf teşkil edeceklerdir. 

Dünyanın En Zengin 
MUcevheratı 

Gachvor prensinin alamda 
nurden meşhur Kohi bile da
ha biiyUk oJduj'u söylenen bir 
elmu parbyacaktır. Bu elmum 
adı '' Hindistan cenup yıldı
:ı ,, dır. 

Galyos penıinin boynunda 
28 metre uzunluğunda bir inci 
gerdanlık bulunacak ve Lotialo 
mihracesi ise 7 milyon züın· 
rütJc örtülmü~ bulunacakbr. 
Alvar mihracesinin sarığında 

dünyanın en güzel iki zümrüdü 
ışıldıyacakhr. Bunlara "Şaud .. 
rak antamori,, Yani "Aykadar 

' parlak çiftler .. adı verilmişfir. 
Prens bu zümrütleri krala he-
diye edecektir. • 

Haydarabat Nizamı, dünya
nın en zengin adamı olduğu 
halde nazar değmc!İn diye ta
şımağa cesaret edemedi~i es
rarengiz kıymetli ta~ı ilk defa 
olarak Hindistandan dışarı çı
karacaktır. Nihayet Bcnares 
mihracesinin arkasında da, kral 
isterac.. Onu takdis edecek 
olan husu!İ f akirib ulunacaktır. 
Bunu müteakip Bukingam sara
yında imparatorluğun milletle
rini birleştirecek olan büyük bir 
ziyafet verilecek ve bunu albnla 
süslenmi~ sütunlarla dolu olan 
salonda verilecek bir balo ta
kip edecektir. 

Ordu Ve Donanmayı 
Tefti' 

Temmuı ayında kral Aitler.!-

hot ovasında crdusuna mensup 
25 binden fazla askeri teftiş 
edecek ve bu sırada yüzlerce 
tayyare onun üzerinde uçacak
lardır. Bir kaç gün sonra da 
Spitheod'da " Gemici kral ,, 
filoyu teftiş edecektir. Orada, , 

Bütün oteller bu 
devrede hususi balolar 
verecekler, bütün ti-
yatrolar, sinemalar 
hususi programlar 
göstereceklerdir. . 80 
bin hususi mada!ye 
Kral tarafından, bay
ram hatı.rası olarak 
dağıtılacaktır. Bir aeri 
yeni pul çıkarılacak

tır. 1935 senesinde 
yapılacak bütün gü· 
müş takımlarında Kral 
ve Kraliçenin resmini 
taşıyan bir damga 
bulunacaktır. Porselen 

sanayii de Kral ve 
Kraliçeyi milyonlarla 
tabak, fincan ve saire 

üzerinde gösterecek 
husuıi bir resim seç
mektedir. Mensucat 
sergisinde kraliçenin 
beieneceği bir ku· 

:~!'::W.<ı<,;?z• 

'·""'·, .... ,,. maşa "Şenlik kumaşı., 
adı verilecektir. 

Krala verilecek bir 
çok hediyeler ara-
sında, şirket halin

lniiliz sahillerinin muhafın 
olan "Ana filonun,, koyu bo
yalı zırhlılarila Akdeniz filosu
nun açık gri renkli ciizlltamlan 
toplanmıı bulunaca.ktlJ'. 
Perl Mesallarındakl Gibi 

6 Mayııı takip edecek dev
rede Londra parlak ıekilde 
tenrir edilecek, W estminster, 
manaatın, Buppm saray ve 
bahçeleri, Sen Pol katederah 
peri muallanna uygun bir yilz 
alacaklardır. Reyent Street de 
ise tenvirat üç ay sürecektir. 
de birleımiş olan " Saray 
krali müteahhitleri 11 tarafından 
Burhill Parkta bütün tefrişat 
\'C tezyinatiJe beraber, hediye 
edilecek küçük bir ev de var• 
dır. 

Nihayet bütün dünya sine
malarında senaryosu B. Çurçil 
tarafından yazılan ve Arthouy 
Asquith tarafından vazı sahne 
edilen " Jorj'un Saltanab ,, 
isimli bir filim gösterilecektir. 
Ve bu senenin herkes için bir 
sevinç v~ refah günü olması için 
bütün polislere bir gün tatil 
ve bir gündelik bahşiş verile
cek tir!.,, 

Profesyonel Anlaşmalar 
Paris, 11 (A.A) - Ticaret 

ve Sanayi Bankası Bay Mar
şando meclise, ltalya - Ame
rika - İngiltere ve Almanyada 
olduğu ~ibi istihsalle istihl.ikin 
tanzimini temin ve kolaylaşbr
mak 1çin profesyonel anllşma
lar hakkında bir kaaun layı

hası vermistir. 

En Heyecanlı Bir ava 
Lindbergh Müdafaa Vekilinin 
Sorgu Y aylını Ateşi tında 

Tayyareci Sakin Ve Vakur Cevap Veriyor Çocuğunu 
açıranın Hauptmann Olduğuna mindir - Avukat 

auptmann' n asumluğunu İspat derek 
Hakiki Suçluları Göstereceğini İla diyor 

Haııptmmmı Miidaf aa re kili N. Edvar ı J. J;> ıl y A" ' ! f J ·ı r1 
FLEMINGTON, (İkinci Ka- Muhakemenin cereyanından 

nun)-Tayyareci Leindbergh'- anlaşıldığına göre itham tara-
in yavrusunu kaçırıp öldürmek- fı, Hauptmannın cinayet yerin-
le maznun Hauptman'ın muha.- de bulunduğunu gösteren mer-
kemesinde meıhur tayyarecinin divene büyük ehemmiyet veri-
ifadesi merakla bekleniyordu. yor. Müddeiumumi Willcnetz : 
Laindbergh ayağa kalkbğı va· "Bu merdiven halıi şu herifin 
kat yüksek boyule salona hi- boynunda asılıdır ,, diyor. 
kimdi. Müddeiumumi Villentz Müddeiumumi Lindbergbe 
tarafından liilrmetle selamlanan tekrar sordu : 
tayyarecinin ifadesi, karısınınki -Çocuğunuzu kaçıranın Ha-
gibi, saygılı bir heyecanla din- uptmann olduğuna emin misiniz? 
lendi. - Evet, eminim, 

Yüzü ciddi ve azimkirdı. Kolonelin bu kısa cevabı 
Atlantik'in tehlikelerine göğüs maznunu titretti. itham ve 
geren kahramanın genç cüret• müdafaa arasında çarpışma bü-
ki.rlığı yerine istırabın gerdiği tUn gün devam etti. Maznunun 
tecrübeli çehre hatları sezili- avukatı Reilly tayyareciyi bir 
yordu. Bu adamın harikülade sürü sorguların yaylım ateşi 
ve tirajik Alın yazısı çok derin altma alda. Avukabn çmlıyan, 
bir heyecan havası uyandır- buen gürleyen ıesi Lindberghin 
mışb. kısa, sade ve ölçii.lü tavriJe 

Kolonelin cevaplan karısı- tezat teşkil ediyordu. T ayya-
nınkiJerden daha az sarih, ba- reci şaşılacak bir sabır gös-
zen de sabırsızdır. Nev-york'ta termekle bazen sinirleniyor ve 
Bir gezintiden dönüıte kansll. hikim avukatı usul hududu 
başbap geçirdiği akpmm taf· içineclönmeğe davet ediyordu. 
sillbnı anlatb. Yemekten ıonra Avukat Rellly'nın Pllnı 
okumak için kitap odasmda Avukat Reilly tarafından gü-
yerleştiği zaman bir vücudun dülen planın ne olduğu henüz 
dü,mcsine benziyen bir gürültü anlaşılmıyor. Fakat sorguları 
duymuştu. muhakkak bir plinı olduğunu 

Müddeiumumi sordu: - Bu gösteriyor. Anlaıılan muhake-
gürültü el merdiveninin düşme- meyi mümkün olduğu kadar 
sinden ileri gelebilir miydi? karıştırmağa karar vermiştir. 

- Olabilir. Eakat o sırada Vazifesi pek ağırdır. Karşı-
buna ehemmiyet vermemiştim. sında Amerikanın en ziyade 

Sonra Anne tarafından veri- sevilen kahramanı vardır. Ve 
len ifadeyi teyit etti. Bett"cy onu sorguya çekmek için hem 
Gouv'un koşarak çocuğu ara- cüretkir, hem tedbirli görünme-
dığını, odasındaki boş beşiği ğe mecburdur. 
kendisine göstediğini anlatb. Tayyareclnln Hlzmetçllerl 
Yatak örtüsü hata küçük vü- Bir fırtına havası içinde avu-
cudun şeklini muhafaza edi- kat, apansız, Lindberg ailesinin 
yordu Pençerenin kenarında hizmetçilerini itham ediyor. 
bir mektup gördü. Fakat buna Bu iş üzerine isticvap edildiği 
dokunmadı. Hemen telefonla için intihar eden Violet Sharp 
polisi çağırdı. kadının ma~uku Johnson'dan 

Jüri azasına gösterilen ma- bahsedivor. Bu adam çocuğun 
but mektupta imla yanlışları kaçırıldığı gece, Hofewell'den 
vardı. Yazılış tarzı Alman ka- Connecticuta seyahat etmişti 
leminden ç]kmışa benziyordu. ve otomobilinde bir şişe süt 

Bütün bu ifadeler karş1.!ında bulundu. Johnson sonraları 
maznun istifini bozmadı. Yalnı:r: Amerikadan tardcdildi. 
üç defa Müddeiumumi parma- Avukat Violet Sharptan, dadı 
iıyle kendisini işaret ettiği za- Betty Gow'uo iki lcardaşından 
man biraz daha zivade sarardı. d• bahı·tt· R l d ~ ., ı. un ar ~n hirisi 
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bir sabıkalıdır. Avukat. çocuğu 
kaç.ırmak planını kuranlann ev 
içinde olanlar olması imkansız 
olmadığını anlatmak istiyor. 

Sonra, Gafsie, nam diğer 
doktor Condonu itham etmek
ten de çekinmiyor. Lindberge 
soruyor: 

Bunları Alan Kim? 
- Gariplikleriyle meşhur 

olan bu adamın bu iş üzerinde 
ip ucu getirene gazetelerle 
1000 dolar vadetmesine şaşma
dınızmı? 

- O zaman bu hal pek ta· 
bii görünmüştü. 

- Beraberce mez;,ırlığa git
tiğiniz zaman Condon'un .size 
bir komedya oynamadığını na
Sll biliyorsunuz? Sözde çocuğu 
kaçıran adamla ~uluşmak üzcro 
sizi otomobilde yalnız bırakhğı 
:zaman fidyei necatı kendi ce
bine atmadığını nereden bili
yorsunuz? Neden çocuğu ka· 
çırmak i~inin hakiki mürettibi 
o olmasın? 

Fakat Lindbcrg ısrarla dok
toru müdafaa ediyor ve yap
tığı himıetlere minnettar oldu
j-unu söyliyor. 

Nihayet Avukat Reilly ta
rafından itham edilen hiz .. 
mctçilerin sorgusu başladı. 
Lindbergh ailesinin a~çısı olan 
madam Wathcby köpürmiiJ 
bir kızgınlıkla avukata döne
rek koca.siyle Violet Sharpe 
arasındaki münasebntJere ait 

imalarını protesto etti.Aşçı kadının 
kopardığı kıyamet samiini gül
dürüp mahkemenin ağır esen 
hava~unı biraz değİJtirmeğc 
yaradı. 

Tiyatro Sahnesi olacakmt 
NcYyork 6 - Hauptmann 

d~~asınm ağırlık merkezi şim
dılik Nevyorka gelmiştir. 

Avukat Rilly burada müt
hiAş ~ir faaliyet sarfcdiyor. ve 
davayı umumi efkar huzuruna 
çıkarmağ'a çalışarak muttasıl 
ğazctecilcri kabul ediyor, Vf': 

beyanatta bulunuyor .. 
Bu muhaverelerde hazır bu

lunan bir kadın vardır. Haup
...._ J.iıtferı f:l! \'lf /fllZ -



Sahffe e Yeni Aeır 

Seçim Dün Başladı 
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Halk Her Tarafta Reyleri ullan 01° 
naştmaıı I mcı s ıhtıette 

Fırkanın yirmi intihap dai
resi için gösterdiği namzetler 
şunlardır: 
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mı İffet Şerif, İnhisarlar baş- MobHyac.1 Ihs.n, Kömürcü Meh- Salih, Hulki Cura, Doktor Ali 

1 inci İntihap Şubesi 
Vali General Kazım Dirik, 

I'!: • urnlıbart! Sarim, Zeynep Enver 
Ayşe Ahmet Şükrü, Maide 
Kazım Dirik, Nazmiye Gökçcl 
Münire Avni Doğan, BenaJ 
Nevzat, Mukaddes Aziz, Emine 

tlacım Muhittin, Nadide Fuat 
2 inci İntihap Şubesi 

Naciye ( O ) Dardağan, 

Ayşe Akıncı, Doktor Fehmi 
Osman Durmaz, Göz Hekimi 
Mitat, Tüccar Alaiyeli Htlim, 
Un tüccan Rahmi, Muallim 
Na:ı:mi, Mühendis Azız, Avukat 
Ahmet Envcr,Çolak oğlu Nuri, 
Balcı otlu Hakkı, Avukat Ah
met Şükrü, TüccarCanbaz oğlu 
Cevdet 

3 UncO intihap Şubesi 
Doktor Cevdet Fuat, Tireli 
İsmail Hakkı, Eczacı Ferit, 
Mimar Necmettin, Belediye baş
kam Behcet Uz, iş bankası ikin
ci müdürü Osman, Hacim Mu
hittin, Maarif müdürü Hikmet 
Anadolu gazetesi idare me
muru İbrahim, Avukat Nuri 
Fettah, Tahmil ve tahliyede 
Haşmet1 San'atlar mektebi mü
dürü Muzaffer, Erkek muallim 
mekte!>i mürlürü Refet, Erkek 
muallim mekt~bi Müdür mua
vini Reşit, Mühendis Ömer 
L · ~fü 

a Uncu intihap Şubasl 
Tahmil Tahliyeden Kudsi 

Ahmet kaptan, Mehmet Naci 
H san Tahsin T opçuoğh..ı Seli
m: yeden Esat, Mustafa Remzi, 
Mustafa Şerif, İk{nci osmaniye
den Habip, Raif Giray 

s inci İntihap Şubesi 
Mahmut Mukdim Kıymız, 

Yusuf Ziya, kantarcı Ahmet, 
Bakkal Nuri, Birinci Süleyma
niyedcn Em.n, Birinci Süley
maoiyeden ·Mehmet, Birinci 
~ül'?ymaniyeden Yasin, İkinci 
Süleymaniyeden Ömer. İkinci 
Süleymaniycden kavaf Ali Riza, 
ikinci Süleyınaniycden sabık 
tahsildar Şeraf cttin, Topçu 
oğlu Kazım, Keresteci Kemal, 
Hacı Süleyman oğlu Nazmi, 
kırtasiyeci Kemal, Mustafa Mız
rak, Aamza Rıfkı, aza mülazı-
•••••••awı•••tıW•••eaaaa•ıae•l•••••••••••A 

tmann'ın kansı, şimdi ona ce
saret geHyor ve güzel çehresi 
üzerinde ümit ışıkları beliriyor. 

Avukata inanmak 1az1msa1 

gelecek hafta başından itiba-
ren müddeiumumi ile müdafaa 
arasmda müthiş bir muharebe 
aç ılacaktır. Avnkatın ilan ettiği 
tiyatro sahnesi tahakkuk eder
se iki erkek ve iki kadın ci
nayet ithamı altına düşerek 
ı · il olacakmış ,.e bu kimse-
1. rin Hautmann ile hiçbir müna
ı ebeti olmadığı görülecekmiş. 
Avukat Reilly çocuğu kaçıran
ların hizmetçiler olduğunu ve 
{ üylcri ürperten cinayetten on
ları mes'ul tutmak icap etti
ğini işaret edebilecekmiş? 

Avukat itham edeceği 
Umselerin i.simlerini vermekten 
rnkınmak1a beraber dadı Betty 
Gow 'ın işe kanştınlmıyacllğını 

söylemiştir. Herkes gelecek 
celıeyi aonsıız merakla bek-
liyor. • 

müdürü Sezai, İzmirli Talat, met, Hayriye Kırdar, Bala.dur Riza, Doktor Cemil Şerif, Avu-
birinci hukuk rei!:İ Hüsnü, hu- İsmail, Elektrik malzeme tüc- kat, Halit Ôzyam:uı, Avukat 
kuk iş!eri müdürü Fuat Yurttaş carı Muzaffer,Tüccarda·1 Necip Baha Nasuh, Avukat Nuri 

6 ıncı intihap Şubesi Yüzbaşı mütekaidi Seyfettin, Sıtkı, Tüccar İbrahim Rasih, 
Manifatw-acı Bilal, Emlak Leblebici oğlıı Reşat, Avukat Tüccar Ömer Atıf, Tüccar 

bankasından Sabri, Sabık noter Ömer Necmettin, Müze müdü- Memduh, Tüccar Ahmet Muh-
Muzaffcr, Dr. Osman Behcct, rü Salahcttin, Asri sinema sahi- tar, Tepecikte binhir çeşit 

Hasau Fehmi, muallim Ahmet bi Kemal, Kapanc1k o~lu Nec- sahibi Hakkı, İ:::=netpa-şa mek-
Cemaf, Ha~an Fehmi, Mustafa mettin, Belediye başkatibi Ali tebi müdürü ·rahsin, Gazi 
Sait, Belediye merkez memuru Baydar, Vilayet şifre memuru mektebi ba.şmuallimi Şeref, Ak-
Fahri, Seyrüsefer sabık memuru Emin, Lise müdürü Hilmi, Lise seki Bankası müdürü Hasan. 
Ali Rıza, esbabı akardan Nazif müdürü Haydar,Edebiyat mu- 17 inci intihap Şubesi 
İkinci Sultaniyeden Cemil, Ma- allimi füıat İş bankası müdürü Firuz Jş 
nifaturacı Rıza, İbrahim Kaur t.2 ncJ İnUhap Şubesı bankası muamelat şefi Arif 
oğla, Doktor Ali Haki, mnaa- Ali Onaran, Y nsin Su.kar, Abacı, Ziraat bankası müdürü 
sip Hüseyin. Sıtkı Keresteci, Nail telefon Aşkı Naili, Hastane eczacıba.-

7 inci intihap Şubesi memuru, Muallim Hibnü, Vez- şısı İsmail, Tayyare piyango 
Aliye Avni Doğan, Anadofo nedar Arif, İnhisarcı Fehmi, •müdürü Demir Şevki, aha mü-

yaıı müdürü Kemal Talat, Dr. Ali Riza,Hilaliahmerden Necip dürü S. Adil Aydın Demiry-0-
Hasan Kemal, baladur İrfan, Nüfus memuru Ömer, Cemal !unda Münci ,Eczacı Lütfü, Vi-
Ali Galip, Hüseyin Yaşar, Nuri Hüsnü, Silahçı Adem, Güm- layct encümen başkatibi Mitat, 
Atak, Mehmet bardakçı, su rükçü Feyzullah. Komisyoncu Tepecik idman yurdu reisi 
acentesi Etem, Mehmet Rasim, Hasan Basri, Karcı oğlu Fuat Mustafa, Tepecik eski muhtar 
bakkal Ahmet, Saim oğlu Hü- t3 Uncü intihap Şubesi Selanikli Ali, Kahramanlarda 
seyin, bakkal Eyip, havagazı Katip Eşref. Şjmendüfer me- mütekait Hasan, Kahramanlarda 
memurlarından Alaettin, Or- muru Ali Kemal, Aziziyeden Nazmi. Müteahhit Bayburtlu 
haniyeden Ali, Ahmet Nesimi Hasan,Muallim Murat, Yüzbaıı Muıtafa, Müteahhit BayburtJu 

e inci intihap Şubesi mütekaidi Haydar, İnşaat mal· Niyazi, Fırıncı Ali Galip, Güm-
Tüccar katibi Sıtkı, Bey han- zemcc111 Ali, Yağ tüccarı rükler başmüdürü Sami. 

cısı ismail, maartim mütekait Ahmet Şükrü, Fınncı İsmail, ta inci intihap Şubesi 
Kemal, Kulah Mustafa, mual· Moralr oğlu Ali, Bankacı Muı· Narhdcreden Turhan, Nariı-
lim Rahmi Balaban,

1 
Muhase- tafa, Maliyeden Hasan, Saatçı dereden Seyfeddin, Balçovadan 

beci Abdullah, binbaşı mütc- Mehmct,Kavaf Mehmet,Elbiseci M. Öıner. tnccar Ali Riza, Ye-
kait Mehmet Şükrü, terzi Mustafa niköyden Osman Recep, Ye-
Behcet, maliyeci Hasan, Şa- t4 OncU intihap Şubesi niköyden Emin Hasan, eski hu-
hici Cemal, tatlıcı Nuri, Şer- Bankacı Mehmet Hamdi, ıusi muhasebe müdürü Tahsin, 
betçi oğlu Mustafa. Zahireci Ahmet HamdL Ban- müddeiumumi Aaım, ihtısas ha-

9 uncu intihap 'ubesl kacı Tayyar, Muallim Nevzat kimi Hamdi, doktor Hasan Yu-
Müskirat müdürü Mehmet Şükrü, S~niha Emin, Şefia O- ıuf, nalbantzade Muammer. 

Ali, gümrükçü Hayri, maaş naran, Muallim Bedia Mehmet 19 uncu intihap Şubesi 
katibi Hüsnü, boya tüccarı Semahat Azmi,Kabile Güzıde, Seniha Esat, Fıtnat Eralp, 
Ahmet, mektep müdürü Mus- Şefika Sukar, Muallim Saadet Nazife yasakçı, Mahmure Sait, 
tafa, hammalbaşı Yusuf, güm- ts inci lnUhap 'ubesl mektep müdiirü Faik, mektep 
rükçü Ziya, baladur Osman, Azize İsmail, Doktor Ramih ikinci müdürü Hüsnii Gökdeniz, 
tUccar Sadık, puvantör Sait, Rıza HaJit, Eczacı Faik, Eczacı Nahiye müdürii Rifat, dokter 
gümrükcü İsmail, kömürcü Ha- Ahmet, Akosman oğlu Meh- izzettin, Reşat Y eıldemir, Niyazi 
lil, sab:k po!is komiseri Muh- met, Sivaslı oj'lu Tahsin, Ma- Abf, Necmeddio, belediye reisi 
sin, doktor lsmail Hakkı Der- nifaturacı Nusret, Mürakip Nazım, Aydın demiryolundan 
vişoğlu. Şükrü, Hoca oğlu Hüseyin, Sadettin, Mümtaz Ziya, Vilayet 
tO uncu intihap fubesl Hancı Ali Turgut, Mütekait eski memurlarmdan Ramih, ma-

Noter Tahsin, tuhafiyeci Ke- Hilmi, Mısır tüccarı Saffet liye memurlarından Ekrem, mü-
mal, matbaacı Hazim, boya t& ıncı intihap Şubesi tekait zabit Nureddin, başmual-
tüccerı Tevfik, Hacı Dervi~oğ- Sıdıka Behcet Uz, Sabire lim Nafu:, Şark hu şirketinde 
lu Mustafa, dektor Sami Salih, Yunus, Şehime Osman, Fer- Ali Ulvi Keten, Abidin Koca-
mektcp müdürü Adnan, Ha- hunde, Aşki Naili, Didar Cura, maz, Tahtalı köyünden osman, 
lepli oğlu Mazhar, hancı Latif, Muazzez Demir, Feride Öz- Uzundereden Ali Kolaç. 
diş doktoru Fuat, tahsildar yaman, Şerife abacı, Naciye 20 inci intihap Şubesi 
Mustafa, tüccar Mehmet Mev- Hasan, Şdcire Baha, Müzehher Kız muallim mektebi mü-
lfıt, kuru yemişçi Enver. Ahmet, Semiha Memduh Hik- dürü Sabiha, Doktor Saada, 

t 1 inci intihap Şubesi met Kamuran, Edibe Cemil, Binnaz Daniş, Bitise Sabri Men-
Kömür tüccarı Ali Yadi Fırka reisi Avni Doğan, Dok- teş, Müveddet Remzi Zeytin, 

Terzi oğlu Mehmet, Avukat tor Hulusi Alataş, Eski meb'us Mükerrem Hüsnü Şeyhoğlu, 
Fuat Hayrettin, Esnaf bankası Hacı Hüseyin, Dol:tor Kamu- Emniyet müdürü Feyzi Akkor, 
müdürü Abf, Muhtar Abdul!ah ran, Osnıan Yunus, Kemal Çulluoğlu Şefik, Çömezoğlu 

lzmi Yün ·Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefo:ı numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira serm:ıye ile te}ckkül etmiş ve 
Dl ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkaı>mardaki kumaş fab
rikasını satın alm:ştır. Fabr;ka b:itün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından i}jlctilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilınİ§ olan fabrika mamu
lab Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindcki 
sergide teşhir edilmekte ve sabş fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) • 

Vekili bulunduğumuz W ol
lgarnfabrik TitteJ & Krüger 
und Sternwollıspinmerei A.G. 
(Lcipıı:ig) Fabrikasının sahibi 
bulunduğu ve Kazlı namiyle 
piyasada tanınmış Kogu Ku
şunu havi alameti farikamn 
taklidi olan ve üzerinde 11 İs
panyol en ala yün " ibare
siyle yazılı bulunan yeıil eti
ketli marka ile satılan yün
lerin mezkü.r fabrikamn ma
mulatından bulunmadığını 

ilan ve saygı değer müşte
rilerimizin nazarı dikkatlannı 
taklit hususuna celbedetiz. 

Jozef Modyano ve 

• Mahdumları 
Cennanya Han - İstanbul 

No 42 S-8 

t3 ~anunusa 1935 

iktisadi Haberler ......... 
Dün Borsada Ypılan Satışlar 

Uzüm 16 S Celardin 16 17 
Çu. Alıcı Fiat 16 P Paci ve M 14 14 50 

15 587 Y İ Talat 12 50 17 4 1 torbaA, İ:ı 15 
547 H Z Ahmet 14 15 25 4 G Abdullah12 25 14 25 

18 380 S Süleyman 13 25 14 50 2 15 torba LRec 16 
304,5 Ş Riza Ha. 13 50 17 50 3674 16 Yekün 
268 Vitel 14 25 16 50 Zahire Borsası 
206 Koope. İtti. 14 17 Çu. Cinsi Fiat 
199 Ş Remu 13 12 16 5050 Buğday 4 20 4 20 
130 M J Taranto 17 50 19 1000 Arpa 2 375 2 375 
120 Jiro ve Şü. 14 75 14 75 200 " 3 875 3 875 
119 F · Solari 14 50 17 25 121 Susam 11 11 
112 Alyoti bi. 14 25 20 113 Pamuk 48 50 56 
112 AJazraki tic. 14 75 16 50 ..... , ..... 

96 Beşikçi z M ıs ıs 75 Bol Yağmurlar 
82 M Portakal 15 50 16 50 İki gündür şehrimize ve mül-
63 D Arditi 15 16 50 hak~ta bol yağmur yağmakta-
57 JTarantoM 13 50 15 25 dır. Torbalı pazarı yağmurun 
46 Esnaf bank. 14 75 14 75 çok yağmouıından yapılamamış-
41 E Krispin 12 25 13 25 t.ır. 

Deve Güreşi 34 Dinar Huhu.14 17 
37,5 Zahireci H İ 13 13 
27 S Emin 15 50 15 50 
26 M Arditi 15 16 
24 F Z Abdul. 15 25 15 25 
24 Hora.san o. S 16 50 16 50 

Mustafa, Trariıvay memuru Ce
mil, Eczacı Ömer Vehbi, Şair 
Hüseyin Avni, Defterdar Ke· 
nan Yılmaz, avukat Mehmet 
CemaJ, c~mal Ahmet, muallim 
Akif. 
21 inci intihap Şubesi 
Türkçü Necip, Şeb oğlu 

Hüsnü, muallim Mitat, Kasaba 
hath müdürü Y akup, doktor 
Lütfü, Kırdar, avukat Tevfik 
Fikret, avukat Feyzi, sabık 
Ceşme ~aymakamı Refik, dok
tor Şükrü Nuri, üzüm siı:ru:arı 
Sabri Mcnteş. tahmil tahliye 
müdürü Ömer, Lütfü, Dede 
Remzi Zeytin, avukat Mustafa, 
Münir, doktor Ömer Vasfi, aza 
mülazimi Hikmet, Şemiklerden 
Aşık oğlu Mehmet, Çili'den 
Ali Haydar, Çiftçi Necati 
muallim, komisyoncu Tahir. 

22 ncl intihap Şubesi 
Fırka katibi Zühtü Tüzüntürk 

muallim Ziya şemikler, eski 
muhtar Mustafa Dedebaşı, 
Ahmet Ziver Dedebaşı, sigor
tacı Sadi. 
23 Uncu intihap Şubesi 

Tüccar Ali Naci, eski muh
tar Hüsnü, Halim Cavit, Mer
ıinliden M. Tevfik, İnhisar mu
haıibi Zeki. 

24 Uncü İntihap Şubesı 
Nahiye müdürü Ekrem, fırka 

reisi Halil, Halil İbrahim, fırka 
azasından Sabri, İbrahim Recep, 
Yusuf Ziya. 

2& inci intihap Şubesi 
Cuınaovasından Ruşen, Bekir 

Tevfik, Esma, Zekiye, Zeynep, 
Nadire, İkbaJ. 

2& rncı intihap Şubesi 
Gölcükler' den, Bulgurca' dan 

Halil, Keler ocak reisi Ali, Sey
diköy belediye reisi Tevfik. 

Önümüzdeki Cuma günü Ke
malpaşanın Parsa nahiye.sinde 
yeni tc,ekkül eden Gençler 
birliği menfaatine büyük bir 
deve güreşi hazırlanmı~tır. 

27lnciTntlhap Şubesi 
Seydiköy inhisar müdürü 

Şcmsiddin, Anadolu muharrir
larinden Orhan Rahmi, nafia 
başmühendisi Nuri, Seydiköy
dcn Leman Kemal 
2a inci intihap Şubesi 

Fırka reisi Cemal, Hakkı 
oğlu Etem, Kasap oğlu Faik, 
simsar Reşat, Hamza oğlu Sa
lih, fabrikacı Tahsin Buvun 
Mustafa, Fabrikatör Salih. 

29 uncu İntihap Şubesi 
Muallim Halide Cemal, bele-

diye reisi Fehmi, mektupcu 
Baha Koldaş, Gazete muarrir
lcrinden Nihat Şevki, İnce oğ
lu M.ustafa, Dr. İbrahim Galip, 
Be~ir oğlu Hüsnü, fabrikatör 
Behcet. 

30 uncu intihap Şubesi 
Ortamektep muallimi Feri

de, 9 Eylul mektep muallimi 
Emine, Naldökenden"' Feyzi, 
Naldökenden Leman, Doğan
lardan İskender, l~ıkludan 
Şemsi, Işıklardan İbrahim. 

31 ncl intihap Şubesi 
P1narbaşından Muhtar İsmail, 

bakkal Fehmi, Kavalclıdereden 
Etem, Altındağdan Hıfzı. 

32 inci İntihap Şubesi 
İzmir hükumet doktoru Nec

meddin, İzmir'de doktor Lütfü 
Rahmi, İzmir'de tüccar Suphi 
Emin, Mehmet Bedri Fırka 

reisi. 
33 ncU İntihap Şubesi 
Faik Atilla ·değirmendcreden 

avukat Murat, Ahmet Hilmi 
Kesre' den, Ali Riza T araşçadan. 

34 ncü intihap Şubesi 
Mehmet Tevfik Çile Ahmet

beyliden, Lütfü Y eniköy Ka
racadağdan, Mustafa Çakalt~-
peden Abdullah Sancaklıdan, 
Ali 1-Jilmi Gümüldürden. 

ISOBA iLANI-
Son parti her cins soba gelmiş olup satın almış veya 

isimlerini yudtrnuş, gerek İzmirde ve gerek hariçteki müş
rerilerimizin müracaatları ve diğer "ihtiyacı olanların bu 
gelen mallardan ihtiyaçlarını tatmin etmelerini rica ederiz. 
Memleketin her tarafından pek fazla olan istek karşsında 
fabrikamo başka mal göndermesi ~üphelidir. 

Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrikası 

lımir ve havalisi accnta ve !ahş deposu 

AHMET ETEM BULDANOGLU - Gazi bulvarı No. 6 

T e!efon: 3991 Telgraf Ehem - İzmir 
S. 8 (3-6) H. 2 
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Son 24 saatta Soyadla
rını Tescil Ettirenler 

Dün nüfus dairesi çok kala
br ! ktı. Yeni soyadı almak iç.in 
müracaat edenlerin kütüğe ie
;el ndJarmı aıağı,ra yazıyoruz: 

Maliye kırtasiye memuru İsa 
Zeki İpekli, Kırtasiye depo 
ambar memuru Etem Murat 
Sanlıdilck, Kırtasiye Depo iş
çısı İsmail Abdül Özkut, 
Kırtas;ye depo gece hekçi
ıi Recep Süleyman İpekliler, 
Karataş esnaf şeyh mahalle
s=ncle 8 numarada İstanköy lıa.-

. -o ı müsteciri Mehmet Tevfik 
atay, Vilayet idare heyeti 

:ı .,katibi Celal Ergül, Bomova
da oturan borsa simsarlarından 
Reşat kutucu oğlu, İkiçeşme
ıik hasta mescit mahallesi 28 
ııumaralı evde Salahiddin An
nık başı, Emirler çarşısında 14 
numarada Reşat Ayav, 10 mı
ınaralı belediya memurlarından 
Sait Ayışık, Aydın demiryolu 
levazım katipletnden ziya Ay· 
dar, sullıceza zabıt katiplerin
den M. Remzi Ağıne, tahmil 
tahliyede F cttah Algaç, Dev
let demir yolları i~letmcde 
Halil Alağaç, kaymakam Salim 
Aytugrol, Alsancakta Burnova 
caddesinde berber Sait Aypak, 
askerlik dairesi muamelat me
muru Cevat Ananos, Uzunyol 
39 numarada H. Avni Akıahin, 
Maliye merkez memuru M. Ya-
far ve biraderi Cemal pederi 
Fethi Akday, Mes'udiye ma
hallesi Hacı pasa sokak 30 
numarada Ömer ve kardeşi 
Salih Avdan, Karfıyakada Ce-
lal bey sokağında 110 numara
da Aii oğlu Sa1ih Baygın, ha
pishane gardiyanlarından Os .. 
man Atacan, Sulh ceza katip· 
ferinden Hamdı Faik Aksulu, 
!(~rantina Uğur sokak 2 numa
rada Mahmut kızı Kıymet Arça, 
adliye müf ettiılerinden Abidin 
Binkaya, Doğru söz i~ takip 
evi sahibi Şemsettin Erdenilgen, 
Evkaf tahsildarı M. Şakir 
Mut, Faik paşa 21 numara-
da Cavit Menkü, Birinci 
Sultaniye kavakla pınar cad .. 
deıi 12 numarada Şakir Ave· 
ar, İkinci hukuk zabıt katiple
rinden Ahmet Riı:a Alpkanur, 
tapu memualarından Fahri 
Alıtkın, Ortamektep muallim
lerinden Asaf Atalık, Dolaplı 
kuyu kurıuni ıokak 48 numa
rada Tosun Aydinç, Üçüncü 
Kahrama"nlarda Giyaascttin 
Arasav, Birinci Süleymaniyede 
28 numarada Akamlar, Gazi
ler mahallesinde Mevlüt Akiz, 
Hatuniye mahaliesi Namazgah 
sokak 47 numarada Mustafa 
Aksavaş, Devlet Demiryolla
rında AbdulJah Dcmirsıkan Kar-
ııyakada 2 N. da Osman, Abacı 
Baytar Akdari ve kardeşi 

Zekiye Akçara, eski posta ve 
telgraf me,'ul muhasibi Kenan 
kilrdcşi muhabere memuru Şev
ki kartşı havale memuru şük-
rüye Sirek, eski üçüncü noter 
rnuavinlerinden Cemal ve eşi 
Melahat ve oğlu Bahtiyar Per
~rar, Karataş adalet sokajmda 
20 numarada Zehra Törö, mem
lc kct hastanesinde hoca Saniye 
T Jr,iul, üçüncü Komiser Sırrı 
Aba, dördüncü Sultaniycde 6 
nıımarada İsmail altın çiçek, 
emrazı sariye katibi Mustafa 
A ğrun, <lcdebaşı ıokak 26 no. 
Mehmet Tevfik Ayan, rumkuı 
çıkmazı No. 30 M. Sait Ataı, 
PevJet demiryollan 7 inci iı
. etmesinde Abdullah Anti T o
ro :; , 15 nunıarah Belediv• me-

murlanndan Salih Aytaylan, 
İstikliil şirketi müdürü Ahmet 
Hamdi, Ata Beyler, Emrazı 
sariyedc Asiye Atırel, Kaatanc 
caddesinde 210 numarada bak
kal Durmuı Arslantaı, Orhani
ye mahallesi Hacı Ali soka.k 
312 numarada İbrahim Şükrü 
Akçiçek, 379 numuralı polis 
memurlarından Mehmet Ay 
Atilla, Alircis mahaHesinde 23 
numarada Salih çavuşoğlu Hilmi, 
Ataktı, Tütün inh!sarmda katip 
Hayri · Atışalp, Darül'acezcde 
M. Arif Akyıl, Merkez: banka
sinda Mithat Aktuna, 53 nu
m:ualı belediye memurlarından 
Mustafa Ayuz, İnhisarda katip 
Hami Altınok, liman şirketinde 
doktor Hulusi, ailesi ve kardeşi 
Mehmet Alataş, Emirler çarşı
sında 14 numaralı yazıhanede 

Reşat Ayav, yeni kişe s~hibi 
Naci ve kardeşi Hüseyin 
Tunçalp, Menemen po:ıta me
murlarından Hudayi Tutkan 
polis 116 Fehmi Tokpınar, in
hisar tütün fabrikasındcı Nec
mettin Turuy, Hapishane lta
tiplerinden Ali Riza Tarkan 
İtfaiye zabiti Bilal Tuga", İt
halat gümrüğü Manifesto me
muru H. Hüsnü T oygaytepe, 
Karşıyakada Bahariye soka
ğında Ali Taşhan, Polis tele
fon memuru Ahmet Tuş, Li
sede memur Tahsin Toparlak, 
muhafaza memurlarından 2083 
Suphi Tunçsiper, Kadastro fen 
memuru Hikmet Türkdamar, 
Devlet dcmiryoUarmda baş sa
yıcı AH Nami Türkscvcn. İtfa
iye çavuşu Hasan Tuluntaş, 

Oliston şirketi memurlarından 
lbrahim Turpcu, Nafia ambar 
memuru. Fuat Türkkeray, kay
makam ilhamı T ekökten, güm
rük ba, müdüriyeti katiplerin
den İlyas Tunç Arslan, gümrük 
muhafaza emir zabiti M. Fahri 
Tekalp, 2097 muhafaza memur
larından Mustafa Tunçsoy , 
Müstahkem mevkide Şükrii 
T okath, 233 numaralı polis 
memurlarmdan Osman Tavacı, 
Kaymakam Naci Telcnkcn, em-
raıı sariye hastanesinde Hakkı 
tath yaprak, müze depo me-
muru Esat Tunç özlü, Karşıya
ka bahariye maballe!Ji 24 nu-
marada Süleyman Tuş der, 
devlet demiryolları Halkapınar 
atelyesinde borucu usta~ı Ne
dim Türkeş, gümrük muhafaza 
memurlarından 2061 numaralı 
Bekir Sami Tezyılmaı, İthalat 
gümtüğü muayene memurların~ 
dan Cafer Türk ay, maarif mü
dürü Hikmet Türk, güze; yalı 
cami sokağında 38 numarada 
Nail Taşalp, Bornovada kay-
makam Selim Toktamış, Bay
raklı muallimlerinden Mehmet 
Niyazi T ekmir, erkek lisesi mu-
allimlerinden İbrahim Tan~r, 
gümrük muhafaz:ı memurların-
dan 2020 numaralı İrfan Türk
yılmaz, F evzipaşa mahalle~i 170 
numarada Mehmet Tümer, 
Tahmil Tahliyede odacı Ali 
T1nmaz, polis memurlarmdan 
52 numarah Zühtü Tınaztepe, 
Ziraat: Bankasında Halil Tur
gut Türkeli, soyadım almış
lardır. 

Tarsus, 12 (HusU5i) - Tar
sus maliye tahsil şubesi kazanç 
muavini Kemal, tuhafiye ve ha
zır elbiseci Sadettin, Nurettin, 
Erzin posta ve telgraf müdürii 
Sait Lütfi ( Sönmez ) ıoyadnu 
almı.,Iardır. 

Sar Çevresinde -·-·- Başta10rı Dttmci sahitede -

"Büyük Britanyanın Dıı işleri 
alanında başardığı eser banş 
için en parlak ümitler yarat
mıştır. Savafa son gelen ant
Jaşmalar, barış mabedi önünde 
yanan Çok narin bir kandil 

1 yakmışlardı. Bu da Uluslar 
1 demegi idi. Öyle anlar oldu ki 
r alev sönecek oldu ve bü-

tün acun bilir kı sönseydi, 
Av:upa medeniyeti batmış ola-

caktı. 1934 yılının sonundan 

az önce )3üyük Britanya Sar 
meselesi ve Yugosl:.ıvya i~e 

Macaristan arasındaki tehlikeli 
münasebet!er karşısında büyük 

bir yararlıkta bulundu. Fransa 
ve İtalya arasında, karşılıklı 
inan yo:undaki engdleri or

tadan kaldırmak için yap:
lan konuşmalarda yeni yılın 

Avrupaya e~enlik verecek bü

yük ilerilemc!ere başlangıc 
olacağı umudunu uyandırıyor. 

" Japonya tarafından Va
şington deniz an aşmasının 

geri almması ise. ancak iki yıl 
sonra gerçek olacak bir 

iş olmakla beraber düşünülecek 
bir hadist!dir. Bu arada büyük 
Britanya acun bar1şını saldıya~ 
cak ve silahlanma yolunda re
kabeti ortadan kaldıracak yeni 
bir anlaşma için hiç bir emeği 
esirgcmiyecektir. 11 . _ ......... . 

Bay Tahir 
S K F Şirketi İzmir müdü

rü Bay Tahir ( Atansay) ıoy
adını alm111tır. 

Yeni As11· 

Ruamla ...... 
Mücadele Bitti 
Ruam mücadelesi bitmiştir. 

Mücadelenin devam ettiği üç 
ay içinde İzmir merkezinde 
2277 at, 141 eşek muayene 
ediJmiş ve aşılanmıştır. Bunlar
dan 32 si hastalıklı olduğu an
laşddı~"lndan itlaf edilmiştir. 

Buca nahiyesinde 213 at, 
305 eşek, Bornova nahiyesinde 
537 at, 409 eşek, 9 kabr, Dl~ 
kili kazasında 581 at, 990 eşek, 
8 katır, Torbalı kazasında 451 
at, 38 eşek, 4 katır, Ödemiş 
kazasında 1928 at, 2590 eşek, 
108 katır, Kuşadası kazasında 
405 at, 409 eşek, 13 kabr, 
Tire kazasında 965 at, 793 
eşek, 10 katır aşılanmıştır. 

Dikili kazasında 21, Tir ... ka
zasında 4 b~ygir ruamlı oldu
ğu anlaşıldığından itlaf edil
mişti:-. Yekuna nazaran müca
dele yapılan hu yerlerdeki hay
vanlardan ruamlılarm nisbeti 
yüzde sekizdir. 

Bu derece alakadarlarca şa
yanı memnuniyet görülmekte
dir. İtlaf edilen hayvanların sa
hiplerine d:ığıtılmak üzere icap 
eden tahsisat gelmiştir. 

J 1 ••• il ı .. , 

Takdir Edildi 
Dikili kaymakam vekaletinde 

bulunduğu müddet zarfında İg
kin, yol ve mektep işlerinde 
gösterdiği faaliyetten dolayı 
Çanakkale iskan memurluğuna 
tayın olunan Bornova müdürü 
bay Edip vilayet makamınca 
resmen takdir edilmirt;, .. 
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Eli uz 3. İ~ eri 4. Ket 5.IBasırganca 7. Basırganma 
Kuluk 6. Ulam 7. Uz 8. Baskan 9. Bauık 10. Ka

Kabiliyetsiz -1. Çalapa ra basalak 11. Karabasan 
2. Çönge 3. Eme yaramaz 12. Kara baskan 13. Kara 

Kabine - (Heyeti ve- Kara kora, Kara kuru 
kile) Sürün (Saray erkanı, Kabwıa tutulmak - 1. 
devlet şura.sı man.) Ağırlık basmak 2. Basırgm-

Kabl - 1. Ön, önce 2. mak 
Ôndün Kabz (Alma man.) - 1. 

Kablelvuku hissetmek - Alış 2. Alma 2. Ele alma 4. 
1. Danmak 2. Scımck Kavrama, kavrayış 

Kablettaam - 1. Ye- Kabzetmek - 1. Almak 

mekten önce 2. Yemezden 2. Aparmak 3. Avuçlamak 
öndün 4. Ele almak, ele geçirmek 

Kablezzuhur - 1. Öğ- 5. Kavramak 6. Yakalamak 

leden önce 2. Öğleden ön· Kabz.ı ervah - Can alma 
dün. Kabz (inkıbaz man.) 1. 

Makabl - 1. Geçen geç- Peklik 2. Tutkunluk 
miş 2. Önceki İnkıbaza ujramak- Pek-

Kabr - 1. Gömgcn 2. Jik çe~mek 
K 3 K 4 S. Kab"'a - 1. Avuç 2.Bal-ara yer . . urgan . ın ~ 

5. Tuplu dak 3. Kulp 4. Sal (Ok kab-

Kabre koymak-1.Göm- zası man.) 5. Sap 6. Tutak 

mek 2. Sinlemck 3. Toprağa 7. Tutam 8. Tutka 9. Tu-
koymak tuncak 

Kabristan - 1. Ölütlük Kadar (Miztar, tahmin 

2. Ölülük 3. Smla 4. Sinle ve intiha anlatmak üzere 
Sinlik bir ek gibi kullanılır) 1.-dek 

Kabul - 1. Alıp kullan- değın 2. -denli, denlil 3. 
ma 2. Alma 3. Baylav 4. Deyri 
Seçme Bu kadar ·- 1. Bu denli 

Kabul etmek - 1. Al- bu dcnlü 2. Bunca 
mak, alıp kullanmak 2. Es- Ne kadar -1. Ne dcnlü 
Icnıek (Ehemmiyet vermek 2 Kaç 
man ) 3. Kar~ılamak (Misa- · K d ôı·· · . a avra - um.sc 
firi kabul man.) 4. Kendıne dd"' k 1 B · 5 O L Ka u amet - . oy ycdırmek . namaK, un-
ma k 2. Boybos 3. Sin 

Kabul etmemek - Se- Ka'de - Otaru, 
k.ilmek Kadeh - 1. Ayai '> 

Kibuı - 1. Aiır basb Bert 3. Bostaian 4. Camcak 
2. Aiır basma 3. Ağ'ırlık 4. çömcek, cömçü (içine ma
Ai1rhk basma 5. Basan 6. viat konan kase gibi 

Yaman 
--· -•--4 ___ _ 

Bir Sürek Avı 
Bornovanın Karaçam köyün

de köy halkı tarafından yapı
lan sürek avında iki kurt,dört 

canavar, bir sırtlan iki çakal 
öldürülmüştür. İki canavar da 
yaralanmıştır. Siirek avına de
vam ediliyor. .... ..,_. ......... ... 
Mu al Hm 
Araı11yor 
Muallim mektebi mezunu 

veya kanunen muallimlik yap
ma ~a salahiyettar bir gence 
ihtiyaç verdi r. Taliplerin ida
relıancmize saat 16 dan 18 
kadar müracaatları. 

Şarabı 

1 Düzeltme .... -
Cuma günkü sayımızda Al

sanca1c Hususi muhasebe mc· 
muru bay Rifatın altmış iki lira 
zimmetten dolayı tevkifine ka
rar verjJdiğini yazmıştık. Hal
buki açığı çıkan ve tevkif olu
nan bay Rifat değil Tahsil 
memuru bay Süleymandır. Bay 
Rifat çok namuslu ve değerli 
bir memurdur. Vaki yanlıs!ığı 
düı.elüriz. ..... ~ .... 

Manisa'da 
Manisa evkaf müdürü Mus

tafa (Özercn), Başkatip Nazif 
(Öziincan), veınedar Ahmet 
(Tunçay), varidat M. Keşfi 

1 
(Karadanışman), varidat mu
avini Süleyman (Oran), tah-

1 
sildar Ahmet (Gökçek), odacı 
Hasan (Tunca), soy adlarını 
a mışlardır. 

İki Seneden 7 Seneliğe Kadar 
İzmirde Stok Vardır 

Fiyatlar rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur 

Umumi satış mahaili: Karata~ tramvay caddesi vapur 
iskelesi karşısında 113 numarada bayi Ahat 
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İtiyat - 1. Alışkanlık Z İttifaksız-Bozuşukluk 
Alışkınlık 3. Ahşma 4. Gö- İttihat - 1. Birkit 2. Bi-
renck 5. Kılık 6. Toka 7. rikme 3. Birleşme 4. Birlik 
Türe 8. Üycnek 5. El bir 

İtiyat etmek - 1. Alış- ittihad etmek - 1. Bi· 
mak 2. Kanıkmak 3. Kanık- rikmek 2. Birleşmek 3. Bir 
sam:ık 4. Sınaşmak olmak 4. Ekleşmek 

İtizal - (etmek) 1. Bir itt)hadsızlık - 1. Anlaş· 
yana ayrılmak 2. Çekilmek mamazhk 2. Ayrılık 3. Bir-
3. El Çekmek 4. El tartmak lcşmezlik 4. Dağmklık 
S. El yunmak İt1ihaz - (etmek) l. Al-

İtiz:ır - (etmek) 1. Ba- mak (ledbir, ölçü - )2.Bak
ğışlık dilemek 2. Coruk koş- mak 3. Düşünmek 4. Edin
mak (manaslZ baha.neler bul- mek 5. Kullanmak (gibi -) 
mak m~n) 3. Eksiklik dile- 6. Kurmak 7. Tutunmak 
mek 4. Ortanmak fttika - (etmek) 1. Da-

İtlaf (etmek)- 1. Bitir- yanmak 2. Y aslanrnak 3. 
mek 2. Bozmak 3. Öldür- Yastanmak 4. Yığılmmak 
mek 4. Öldürmek S. Yoğalt- Yığhnmak 
mak 6. Yok etmek İttili (veya ıttıl) 1. Bilik 

İtmam - 1. Bağlayış 2. 2. Bilim 3. Biliş 
Bitim 3. Bitirim 4. Tükeniş İthla hasıl etmek - 1. 

İtmam etmek - 1. Ba- Grümlük bulmak 2. Öğren
şarmak 2. Başkarmak 3. Bi- mek 
tirmek 4. Bütün etmek S. İttırat - 1. Bir düzüp~ 
Bütünlemek 6. Savmak 7. olma 2. Bir teviye olmak 3. 
Tükctm~k 8. Ulamak 9. Ye- Deği1mcme 4. Hep bir olma 
tirmck 5. Uygunluk 

İtminan - 1. İnan, inanç İthratsız - 1. Dcğ'işik 2. 
2. Kanıkma 3. Sailamlık Hep değişen 3. Karmaka-

İtminan hasıl etmek- 1. rışık 4. Şalkavış 
Gönül dölenmek 2. İnanmak İttisa - (etmek) l.BoJal-
3. Kanmak mak 2. Bollanmak 3. Bollas-

İttiba - (etmek) l. İzine mak 4. Geni~!eınek, ~eni;. 
uy~ak 2. Uymak lenmck 5. Yayılmak 6. Ya-

lttifak - 1. Anlaşma 2. yınmak 

Antlaşma 3. Baylav 4. Birlik İtliul - 1. Bitişikrl 2 
5. Düzenlik 6. El bir 7. El- Ulaş 3. Yakınlık 1 

c • 

birl~ği. 8. Söz birlizi İttisal etmek - 1. Bir-
lttıfak ctmck-1. A.nlaş- birine dokunmak. 2. Bitişme 

ma~ ~· ~n~~şmak 3. Bırleş- 3. Doku~mak, tokuşmak (tc· 
me k. 6 s·~r et?1ek 5. Ka- mas man) 4. Ka.vusmak 5. 
vışma . oz hır etmek 7. Ulyanm k 5 UI • k 
Sözleşmek 8. Uylaşmak 9. f ttis:lind~ aş~a B"f . 
Uvusmak 10. Uzlaımalc g~inde 2 y -b ·d 1 lŞt-. anı a,ın a. 
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Bütün lzmifMJ• t,.. t 
yemeklerini ~ 1. k t d Yer içkilerini Orada içer o aıı asın aaırıncl Kordon Liman Şirketi yanında ~~~~;: iTI- AT Lokak tası 

Et Yemekleri Balık Ve Iskaralar Sebzeler Tatlılar 60 Kuruşluk Rakılar 12 Türlü Mezesile 

20 25 15 10 105 kuruş Birinci Kordon Liman şirketi binası altında 

-
ARADIGI iZ 
KALEM 
iSTE 

F b •k • İstanbul, Ayvansaray . a fi ası• Vapur iskelesi caddesi 

I • d S t y } • • Hamdi Bekir, Mehmet 
Zln:~f e a iŞ er erı. Rasim, Mehmet Emin, H. 

Omer. Abdi~ zade Mehmet Nuri, vdemişli Hüseyin 
Htlınü, Kütüphaneci Şove 
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İtfüsal mahalli - ittisal] mec} 2. Gidermek 3. Kal-
ıoktası-Çatmk dırmalc 4. Konurmak 5. Or-

İtyan - (etmek) 1. Ge- tadan kaldırmak 6. Savu~-
rirmek 2. Ortaya koymak turmak 7. Yok etmek 

İvaz - 1.Değşüt 2. Kar- halci biluetmek-1.Boz-
ııhk 3. Öç 4. Ödek 5. Uiur mak 2. Kızlık almak 
6. Yanut İzam - (etmek; büyüt-

İvicaç - 1. Buruluş 2. mek man) 1. Böyütmek 2. 
Büzül 3. Devrimeç 4. Do- Ündürmek 
lambaçlık 5. Dolaşıklık 6. İzam - ( etmek. Gön
Eğrilme 7. lğrilik, iğrilme dermek man ) 2. Gönder-
8. Kıvrım mek 3. Ilgar etmek, ılgar 

İvicaç hasıl etmek - 1. ettirmek 4. İlletınek 5. Sal-
Bükülmek 2. İğrilmek 3. mak 6. Yollamak 
Kamgırmak 4. Kıvrılmak iz'an - 1. Anlak 2.An-

İvicaçlı - 1. Dolambaç, layış 3. Annak 4. Bilik 5. 
dolambaçlı 2. Eciş bücüş 3. Bulgu 6. Çılgı 7. Kavrayış 
Eğmeç 4. Eğri büğrü 5. Gi- İzrar - Yanak 
rintili çıkıntılı 6. Yılankavi İ:ıaz - (etmek) 1. Ağır-

İyadct - J. Göre varma lamak 2. Konuklamak 3. 
2. Sayrı sorma Oğulçamak 4. Sayılmak 5. 

İzaa - (etmek) 1. Elden Toylamak 6. Ululamak 
çıkarmak 2. İtirmck, yitir- İzdiham - 1. Çapur 2. 
mek 3. Knçırmak 4. Y etür- Çakıtlık 3. Çarşak 4.Çokluk 
ınek 5. Yok etmek 6. Yok- 5. Çoku 6. Öğüş 7. Sıkış 8. 
auz kılmak Tıklış 9. Tümlük 10 Yıinak 

İzabe - (etmek) 1.Erit- 11. Yığıntı 
mek 2. Kaynatmak 3. Koy- İzdiham husule getirmek 
mak 4. Sızdırmak 1. Birkitmek 2. Çoknaşmak 

iz'aç - (etmek) 1. Baş 3. Sıkışmak 4. Tıkumak 5. 
ağrıtmak 2. Can sıkmak 3. Tıkışmak 6. Toplanmak,top
İncitmek 4. frgamak 5. Sır- laşmak 7. Üşföıdürmck 
naşmak İzdivaç - Evlenme 

İz'aç eden - 1. Sarılgan İzdivaç etmek - 1. Baş 
2. ~ımaşık göz olmak 2. Erlenmek 4. 

izah - 1. Açık anlatma Evlenmek 
2. Aydınlık 3 Belirtme 4. İzdivaca talip olmak 
Yorum Kız istemek 2. Kolmak (T •-

İzah etmek - 1. Açmak lep ve rica etmek) 
2. Anlatmak 3. Aydın et- İzdivaç etmek - 1. Art
mek 4. Aydınlatmak 5. Be- mak 2. Çoğlamka 3. Koşul-
lirtmek 6. Döşenmek 7. mak 

Yörmek izhar (etmek) - 1. Açı-
İzale - (etmek) 1. Arın- ia vurmak 2. Aylamak 3. 

dırmak (temizlemek man.) Belrirtmek 4. Belıürtmek 

. 
Kömür ihtiyacı 

Eyi Kömü~ 
Memurlar kooperatifi Rum

eliden getirttiği balkan kömür
lerinin kilosunu sayın halkımıza 
beı kuruşatan satmağa başla
mııtır. Kemeraltındaki bakka
liye mai"aza~ımı müracaat. 

3-5 (23) 

Göz Tabibi 

Muayenehane 

Do 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramvay cad-

lütfü Kırda desi No. 596 Tel. 2545 ~E~!~~~~~~~~!! 

Memleket hastanesi 
göz hastahkları müte
hassısı: 

ikinci beyler sokağı No. 65 
Tele fon : 3055 

746 s. 7 

...,, 

m ug k 
Doktor ------------------------zı~--------------------------

A. Hiza Unlen · 
U cuz - Temiz Ve S hl1i Bir Gıdadır. 

il 

Milli Bir Fabrikanın Mahs iüdür .. 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza Ünlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

lzn1irde acentanıız yo!dur. 13 .:ş san fıktan yu 'an her ticarethanenin 
.sİJJaı<şini k?bul ediyoruz. Ankara ()rnıarı Çiftl iği l\lüdürlügüne nıüra
caat. ı~azla izahat için Jznıirde Eg:. Palas ve .. ~eh r g az!no"u nıü °'teciri 
l"iirknıenoğlu ~1urat heyden alınabil i r. 

Hususi Ders 
Tecrübeli eski bir muallim 

\ıususi ders vermektedir. Geç. 

kalan talebeler yetiştirilir. 
ıdare müdürlüğümüze müra-

caat edilmelidir. 6-10 
+•:@ ... * 6 l'W**'ffl7''M&C5U9 

Öz Türk~ karşıhklar -159 -

5. Belirtmek 6. Bclil etmek Sürçmek 2. Yanılmak 
7. Bilgirtmek 8. Göründür- Kabahatli - 1. Kötü 2. 
mek 9. Göstermek 10. Or- Suçlu 3. Suylui 
taya çıkarmak, ortaya koy- Kabih - 1. Çirkin 2. 
mak Görksüz, körksüz 3. Kötü 4. 

İzlaarı aczctmek - Ca- Yakıtıksız 5. Yaraşıksız 
)ırmak Kabil - 1. Kılarlık 2. 

İzharı teessür etmek - Olabilir 
Uvunmak Kabili eki - Yenir 

İzn (İzin) - 1. Bar 2. Kabili İı:ra - Yapılabilir 
Boşuğ 3. Eren 4. Yol açma Kabili inhina - 1. Bük-
(Müsaade man.) 5. Yol ver- lcvc,·n 2. Eğilip bükülür 3. 
me. Enilcek 

İzrar (etmek) - 1. Tal- Kabili istifa, Kabili tah-
kamak :. Tanamak 3. Yak- sil - Alınabilir . 
malc (Çok zarar vermek; ha- Kabili izale - Ortadan 
rap etmek, mahvetmek man) kaldırılabilir 

İzzet - 1. Değer, değer Kabili itiraz - Söz gö-
verme 2. Erk, irk (Kuvvet türmez 
kudret man.) 3. Yücelik, yü- Kabili ıükna - Otura-
celtme 4. Yükseklik, yük- labilir 
seltme Kabili takallüs - Yu-

İzzetı nefse dokunmak- mulgan 
1. Kana dokunmak 2. Kana Kabili tamir, Kabili tas-
gitmek hih - Düzeltilebilir _ J _ Kabila- 1. Soy 2. Türlü 

Kabilinden - 1. Benzer 
Jale - 1. Çalın 2. Çiğ 2. Gibi 3. Kılıklı 4. Soyun-

3. Çilenti dan. 
Jandarma - Kır aiası Kabile - 1. Aymak 2. 
Jenk - 1. Kir 2. Pas Boy 3. El, il 4. lrık 5. Kü-
]engir - Göz taşı ren 6. Oba 7. Omağ, omak 
Jurnal (etmek) - Yona- 8. Oymak 9. Uğuş, uluş 10. 

mak (Rapporteur man.) Ulus 11. Uruğ, uruk 
Jurnal (Yevmiye defteri Kabile halkı - (Jcaa-· 

man.) - 1. Bitik 2. Günlük Kabile teşkilatı - Ok 
bitik, iündelik bitik Kabile - 1. Anacı kan _ K _ 2. Anaçı 3. Çay ana 4. Ebe 

5. lkilikçi 
Kabahat - 1. Aj'man Kabiliyet - 1. Cipteşlik 

2. Kötü iı 3. Oyat (Ayıp, 2. Songun 3. Söl (Hüner, 
Kusur man.) 4. Suç 5. Ya- marifet man.} 4. Sungun 5. 
jır, yanır 6. Yakıtıkıız 7. Yöntem 
Yalntıbız iş (Günah man.) Kabiliyetli - 1. Erdemli 

Kabahat islemek - 1. (Hünerli, nn'atklr man.) 2. 

fl~aliye Vcka etiı den: 
Yüzde 7 Faizli iki Milyon Liralık 

Sivas-Erzurum Demiryolu Tahvil
lerinin Kayt Muamelesine Yakında 
Başlanacaktır: 

Geliri tamamın Sivas-Erzrum Demiryolunun inşaasına tahsis 
olunan otuz milyon liralık Sivas - Erzrum istikrazınm iki mil
yon liralık birinci kısmını te.şkil eden tahvillerin kayt muame-
lesine 10 ikinci Kanun 1935 tarihinde başlanacak 15 ikinci ka
nun 1935 tarihinde nihayet verilecektir. 

Beherinin itibari kıymeti yirmi lira olan bu muvakkat tahvil
ler 19 !ira. ihraç fiatı üzerinden bu müddet zarfında Merkez, 
Ziraat ve iş bankalarının şubeleri bulunan her mahalde satl a 
çıkarılacaktır. 

Umumi ve mülhak bütçolerle idare olunan Daire ve müesis
lerce vilayetler hususi idarelerile belediyelerce teminat olarak ve 
hazinece satılmış ve satılacak Milli Emlak bedellerinin te
diyesinde itibari kıymetler üzerinden kabul olunur. 

Bahsolunan muamelelerde nakit gibi kabul edileceği ve ge
rek bedellerinin ve gerekse faizlerinin tediyesinde hiçbir suret
le vergi ve resme tabi olmıyacağı kanunla teyit ediJmiş olan 
bu istikraz tahvillerinin faizi de yüzde 7 olarak tesbit edildi
ğinden iştirak edenler en faideli ve sağlam ve aynı zamanda 
memleket için verimli bir işe paralarını yatırmış olacaklardır. 

"Kupon bedelleri her sene 15 
Kanunusanide verilecektir.,, 

5564 (1170) 

Dedebaşı ihtiyar Heyetinden: 
Dcdebaşı köy pazarmde yeniden tamamile demirden, üstü 

2,75 Iamarına ile örtülecek makas perçimleri sıcak iş olarak 

Alsancakta Belediyenin yaptırdığı Halin ayni olmak şartilc 5 bu

çuk metre genişliğinde ve 26 metre uzunluğunda metre murabbaı 

hesabile yeniden bir hal yaptırılacaktır. Bu işe talip olanların 

yüzde yedi buçuk pey akçasile köy heyetine müracaat etmeleri 

ilin olunur. (37) 

Uankesibl Aranıyor 
Nüfuı müdürlüğünd~ bir İ~ini 

takip eden Mustafa oğlu Ahme
din kalabalıkta cebinden 55 lira 
parasile 18965 numaralı bir 
tayyare bileti çalınmışhr. Yan
keaici aranmaktadır. 

Ağır-cezada 

Yeni yıl dolayısile Ağırceza 

mahkemesinde yapılmakta olan 

tasnif muamelatı bittiiinden 

dünden itibaren muhakemelere 

baılanmıstır. 



Kanzuk öksürülr ~urobn 
( Siropektoral ) 

Umum Hastılarrn azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğu~! 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsala11 

kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tab• 
doğan çocukların viicutlarındaki iğri!ikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ibtirrumır: olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır• 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKİYENİN YEGANE MuESSESESı VE" ESERLERi 
tLE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fa,hri Rlza 
' Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
15- 20 355) S.7 

J)iş!erinizi günde iki defa 

RADYOLiN 
KuHanarak teınizlerseniz bu n1ikroplar yaşa

nıa:dar. RAOYOLiN diş ve diş eti hastalık1anna 
Iiarşı en ınüessir bir çaredir. Dişleri h:u ao t.'den 
hanıızların muzır tesirlerine nıani olur. 1 )j~' rri 
teınizler ve oarıl oaral oaı·latır. 

Yanı asır Sah 

Z AY 1 Sıyat: ~ .. c _af PP1 ~ ~r larından Şikayet Ed 
l:ımir Esnaf ve Ahali Ban

kası Alaşehir şubesinden satın 
aldığıın 784.7 D. Sayı numarah 
ve 548 makbuz sayılı 17 /3/931 
Gün!emecli 101iralık makbuzu
mu kaybettim. Yenisini aiaca
ğım. Eskisinin kıymeti kalmı-

yacağı ilan olunur. 
Alaşehirde Derv"} ağa oğlu 

Semerci Hüseyin 
'?2) 

ÇOCUK HASTALI ... LARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Anan 
• ' 1 Ikametkahını . Birinci ~or- 1 

onda T :ı • ·- "' ~,:,ema'-iı cıva-

nnda ??'> eve nak-
letmist1 . ~ arını eskic:i 
~ibi İkinci Beyler sokaPınrJ ... 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul ede-. 

Evin T-1 tonu: 3053 
Muayel" ~~ Telefonu: 3452 

H. 3 (25) 

Zavi 
24-7-934 Tarihinde " 1763 ,, 

numarala beyanname ile güm
rükten çıkarthğımız 20 varil 
Göz taıı mukabilinde aldığımız 
594333 numara ve 24-7-933 
tarihli Gümrük makbuzunu ka
zaen zayi ettiğimizden, yenisi
ni alacağımızdan eski makbu
zun hükmü kaılmadığı ilin olu-
nur. 

İzmir 2 inci belediye cadde
si No. 12 - 14 Servet ve A. 
Fadıl. 91 ( 35) 
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BAGCILARIN 
VE 

SEBZE ve MEYV A BAHÇESi SAHiPLERİNİN 
Dikkat Oözlerlne 

Dart seneden beri seve seve kullandığınız Ye alclıjımz 
neticeleri takdirle yad ettiğilliz ( GOVERCIN ) markalı 
KİMYEVi GÜBRE'lerin IZMİRDE ubı yerinin yalnız : 

GAZI BULVARINDA YENi TUHAFiYECiLERDE 
(1) NUMARALI ADADA INGİLIZ KiMYEVi 

GÜBRELER ŞiRKETi 
Olduğunu Unutmayınız • 

GOBRELERIMlzl BAG mmtakalarında ki KÖY ve 
KASABALARDA sizce adresleri belli olan acentaları
mızda bulununuz. 

Adres ı IMPERİAL KEMIKAL JNDUSTRIS ( Levant ) 
LiMiTED ŞiRKETi IZMIR ŞUBESi 

P. K. 78 Telefon : 5803 
tS-26 (1092) Pa. Ça. Cu. 

KIŞ GELDi 
Şimdiden ucuz fiyatla kömlir ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYLK .FIRSAT 
T opan Halis Zonıluldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu mala İzınirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Slllndlr için : Spesiyal Zonguld&k kalitesi de gelmiştir. 
lnglllz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satıf mahalli : Kestane pazannda No. 10 
(885) Telefon 3937 

İzmir Belediyesinden: 

1 - Askerlik mükellefiyet 

kanununun 36 ncı maddesine 
bir fıkra ilavesine dair kanun. 

- 2 Askeri hastahaneler 
ile hutame ıribi kul-

lanılacak revirlerde hastaların 
besleme ve bakımları hakkın
da kanun. 
Yukarıda yazılan kanunlnr 

belediyede berkesin görebile
ceği bir yere aıılmıftu'. 

102 (36) 

NEVR 

NEVR 

NE'VR 

B 
w 1 ''' agcı ar ..... 

Bağlannızdan yüksek ve tam verim alabilmek i · 
baicıhğında muvaffakıyetle kullanılan 

Kimyevi Bağ Gübresi 
nden aizin de kullanmanızı katiyetle tavsiye ederiz. 
rakiplerimiz sırf bu sayede bizleri vurabiliyorlar. 

Pek az masrafla bağlarmızın verimi artacağını ve 
cinai de yiikseleceği muhakkakbr. 

Otuz seneden beri mücerrep gübremizi kullanma 
ko1D.fulanmız ayn ayrı ve canlı şahitlerimizdir. 

Adres : HACI DAVUT ZADE R 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi 

Yemi• Çarfısı Cazalr 
27 - 30 Telefon : 3809 1 Z 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
~SIHHAT BALIKYAG .. . . .. . Norveçyanan halis Morina bahkyağıdır 

iki Defa SUzUlmUflUr 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Bam.al Kbhet 

Sıhhat Eczanesi 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. 
M. SIRRI 

Zeytinyağcı 
Alım, Sabm Ve Komisyonculuk EVi 
Baıturak Karaman Sokağı Ağzında No. 17 

i Z M t R 
Ayyahk va Karaburun un En Nefis y 8 

Yallarını Har Zaman Malazamızda bulabll 



Sahife 12 

Fratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERCULES vapuru 12 kanunu 1 
"anide beklenmekte olup ha- · 
rr.uJesini tahliye ederek Bur
gas, Varna ve Köstennceye 
hareket edecektir ~ 

UL YSSES vapuru 12 ikinci 
kanundan 17 ikinci kanuna 
kadar Anvers, Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 25 ka-
nunusaniden 31 kanunusaniye 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams-
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
FERNEBO vapuru 16 kanu

nusanide Hamburg,Copenhagen 
Dantzig, Gdynia Goteburg 
Oslo ve İskandinavya Jiman
arina yük alacaki!tr. 

BLALAND motörü 23 Şu
batta Hamburg, Copenhagcn 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

J. ''· 
\~T. JT. 11. 1 an [)er 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
NIEDERV ALD vapuru Halen 
limanımızda olup 11 son ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen içiu yük 

alacaktır. 
NORBURG vapuru 23 son 

kanunda bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp Rot
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXMOUTH vapuru 16 son 

kanunda bekleniyor. Nevyork 

için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 Şu

batta bekleniyor. Nevyork,Bos

ton, Filadelfiya ve Norfolk 

için yük alacaktır. 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka

bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
SAMLAND vapuru 7 Şubatta 

Rotterdam, Hamburg, Copen-
hagen, Dantziğ, Gdynia, Gote- Zee & Co. 
burg ve İskandinavya limanları Birinci Kordon Telefon No. 
için yük alacaktır. 2007 - 2008 
C\ERVİCE MARİTİM ROUMAİN C27.z7Z7Y7.ZLZT.Lzzx7.xzz.?.Dıvamm 

Garbi Akdeniz için her on y 
beş günde bir muntazam sefer. e ty EXTR 

ALBA JUL YA vapuru 21 
kanunusanide beklenmekte olup 
ayni günde Malta, Barselon, 
Marsilya ve Cenovaya hareket 
edecektir. • 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru 15 şubatta 

gelip 16 Şubatta Malta. Bar-
selon, Marsilya ve Cenovaya 
hareket edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLl 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Daiır a Tercih Ediniz 
• ~1erkez Denosu 

FERiT SiFA ECZANESi 

Al 

teni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
· CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
EG YPSIAN vapuru on bj

rinci kanunda Liverpool ve 
Swanseadan 

THURSO vapuru 25 birinci 

kannnda Hull Londra ve An
versten gelip tahliyede buluna-

cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
TAHMİL iÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı ka

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu
lunmuştur 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabql edilmez. 

1 pl~~~1.~~~~k 
ıZMıR, PıRE TRİYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 
Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü muvasa-

lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ılk hareketler: 
2111935 BLED 
9111935 SRBıN 
16111935 S.S BEOGRAD 
D1KKAT: vapurlar Çarşam-

ba günü sabah yük almıyacak
lardır. 

Pire ve T riyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl
mışbr. 

Yo!cu ve navlun için tafsilat 
J. PUSSİCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

. 
TELEFON : 3G&2 

Makina Fabrikasının 

I TA fDAR ÇIKllIG 

( ~ 
~.1':~ 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 23• İZMİR 

• 

13 Kinunusanı 1935 

Kırk Beş Dakikada 
3, 6, 12 Aylık 

Buhar Veya Elektrikle J)ainıi Ondüfasyon. 
Alnıanyadan Ve Bükreşten I-lusu. i ()Jarak 

Getirilen i'lüessir ilaçlar. Yıl Başı 
Ve Bayranı Hazırlık]arı 

Güzelliğinizin on kat daha artmasını iste~sen_iz ondüle
nizi ve maky::jınızı mutlaka diplomalı M 1 N 1 K kadın 
berberi Sıtkıya yaptırınız. Telefon: 3101 

Adres: Keçeciler cadde5i 122 No. lı 
üç katlı yeni binasında B. Sıtkı 

12-15(1149) 

AZ PARA iLE BOL 
ISI:K: 

Y ALı 11z· IÇl GAZLI 

• La bala:rı Tem~n Eder 

Mehmet evfik 
Elektrik, l"elef on 

PEŞ~fEi\1A~CILAR 
1alzenıesi Deposu 

77 - 79 Tel. 3332 

Yaşasın Nasirol ~ ema 
N"asır ilacı 

Eczacı Kemal Aktaş mustahzaratından ( Nasirol Kemal) na
sırı 3 günde yok ediyor. Benim gibi rahat iskarpin giyecek 

n Ş&!ın eczacı Kemal Aktaş, yaşasın Hilal eczanesi .diyeceksiniz .. 

stol 
tan ulun En Temiz En L .. 

Ve Ucuz O e id·r 
Bütün lznıirJiJer Burada Buluşurla r 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile &Stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

MUsteclri : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
lzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 
Lütfü beydir. 

Dl.kkat • Bütü~ Egelilere Brı•stol s.irke-
• Beyoglunun cıde 

Osmani oteli~id!~~iye 


