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Bir Deniz Gem·si 
----

İşçilerimizi 
Korumağ-; ' -Borçluyuz 

işçilerimizin sağhğını koru
mak için bir iki aydanberi sağ
~. ve soysal yardım çevirgen
ligı yeni düzenler kunnağa ça
hşrnaktadır. Halka pınardaki 
fabrikalarda çalıpn İfçilerin sı-
cak yemek yiyebilmeleri için 
fabrika çevirgenli~yle kırmızı 
ay kurumu arasmda bir an
laıma yapılmııbr. Bu anlaşmaya 
göre işçilere bet kuruşa sağ
hklannı koruyac11k kaloride ıı
cak yemek verilecektir. 

Düzgün bir yaşama yolu için 
fabrikalar yeniden yapılar yap-
brmaktadır. Bundan ne kadar 
sevindiğimizi söylemekle kıvanç 
duyuyoruz. Devlet fabrikalann
da bu dtizgünliik daha ileri bir 
durumdadır. Yeni fabrikalar 
yanında İfçi evleri kurulmakta, 
işçi çocuklaruu okqtacak okul
ler açılmaktadır. Kentsel bir 
yaşamanın gereği böyle dü
zenli bir yapmayı buyurur. Bu 
böyle olmakla beraber yine 
kent içine kuruhnut bir bölüm 
fabrikalar vardır ki her gün 
işçilerin aağhklarmı bozduğu, 
onlan &lime yaklaşhrdığı gibi 
kentin gene) sağlığını da 
bozmaktadır. Bunlardan biri 
tizüm boyama fabrikalandır. 
Üzüm İfİ yapanlann çahşbklan 
'erlerden geçerken burnumu
zu gıcıkhyan bir koku duyanz. 
Bu koku bizi dakikalarca ik
aiirtür t rahatımızı bozar. on
tünmek gerektir ki bu koku
nun içinde gibılerce aaatlarca 
çahf&D işçiler vardır. OzOmdi· 
ler dıpn satacaklan ilrllnlerin 
bir blltıminü kiikilrtle boya
yarak numaraıını yükseltirler. 
Bunu yapmak için özel fınn
lar vardır. Oınmleri yıkayarak f:n!ann içine korlar ve orada 

kart yaklrak sarartırlar. 
Küktbt dumlbı ve kokusu içinde 
~e İfçileri saatlarça işle
tirler. KOkiirt hepimiz biliriz ki 
fazla kullallıldığı zaman öldü
rücil bir nesnedir. Netekim bu 
yolda ciğerlerini çürüten işci
lerde vardır. Her şeyden önce 
ıöylemeliyiı ki sağlığı bozan 
bu gibi itler kent içinde yapı
lamaz. Yapılsa bile işcinin, 
kentlilerin sağlıklarmı koruya
cak düzeıalerin aldlnlması ge· 
rektir. 

Tabaktı.neler nasıl koku 
yaydıkl..,_dan kent dışına çı
kanhyor8' boya evlerininde 
kent dıflna atılması çabuk 
~ü~ünü~tai göz önOne ge
t~rilmesı terek iflerdir. Ger .. 
çı bugüll bu boya evleri 
ço~ çalıftıuyorlar. İş glln· 
lennde bQlalara dokunmak ülke .. ' . . 
un:onomısısıe zarar verir. Bu-
nun için Çal tmadıklan bu gan
lerde boy, evleri iıJ ele ahn
mah işçinÜ\ ve kentlinin sağlı
ğım bozan düzemizlik ortadan 
kaldırılmalıdır ki lrilaler yetif
tiği vakıt Zorluklarla karplapl 
mamn. 

. Iran Dış Bakanı 
Dün Sabah Ankaraya Geldi 

Zıraat Bankası Pamuk Ekenlere Kredi Verecek 
Maclrit, 31 (A.A) - Venleai

yadan bildirildiğine göre, Ka
dikate yapılan ve geçenlerde 
Türkiye ye satılan E, 1 deniz
altı gemisine Türkiye elçisi ve 
mahalli hükumet erkim hazır 
olduğu halde Türk bayrağı çe
kilmiştir. Gemi yakıuda lstan
buia hareket edecektir. 

ıran Hariciye Bakanı 
An karada 

Ankara, 1 (Hu!lusi) - iran 
Hariciye bakanı bu sabah An-
karaya vardı. Durakta Dış iı
ler bakanı Bay Tevfik Rüştü 
Aras ile Dıt işler bakanlığı l'iiriı lJoıi:altı qemileri (limaıPtnuda) 
müdürleri tarafından karşllandı. bakanlığı ileri gelenleri bulun- 1 Pamuklu ıanayiimizin muhtaç 

Bakır Han Ankarada iki üç muttur. bulundutu pamuk miktannı la-
gün kalacak ve Atatlirkü ziya- Nuri paıa öğleden sonra sıh- tihsal için ~uk ekimini daha 
ret ederek İran Şahinşahinin hat müesseselerini gezmit ve geniı 6lçlde korumak ihtiyacı 
selim ve sevgilerini .. sunacaktır. akşam treniyle ıehrimizden ay- duyulmaktadır. Banka bu te-
Nurl Pf. Şerefine Ziyafet rılmııhr. Durakta dışan işleri ıebbüslere heniz kat'i olarak 

Ankara, 
31 

(A.A) _ Irak bakanı Bay Tevfık RüştilArasla cevap vermemiftir. 
Dı .. n itleri veziri Nuri paşa bak~k ve Irak elçiliği ileri ge- Bulday Almak istiyorlar 
ıerefine bugün Irak elçiliğiude lenlen bulunmuştur. Ankara, 1 (Hususi) - Orta 
bir lile yemeği verilmiftir. Ve Pamuk Ekenlere Yardım Avrupaclan buiday almak için 
yeme~e ..1.-n ve içeri i•leri Ankara 1 (Hususil,_-;kZiraat Ziraat bankuıDa yeni teklifler 

Ulpl ,. bakanhiı Ziraat ammn yapılmııtır. 1934 yılı içinde 
bakanhiı bay Tevfik Rüştü pamuk ekenlere kredi vermesi ıon parti olarak Almanyaya 
-~as~ bay Şükrü K~y_a dıpri için tqebbOsata girişmiştir. 1700 ton buğday yollandı. 
~_;;:;;:;;.......;:~--.;.;..;;;;;.;.;;;=:======;;;...;:----~ 

Naziler KaybolduIU .. 
Onların Mirasına Rayşver Kondu 
Almanyanın Dıs Sivasası Değişiyor 
Berlin, 1 (A.A)- Ha- ;a1ıftı ve keneli mtemi• 

vas ajanamm muhabiri 
yazıyor: 

Geçen ilkbaharda bay 
Hitler (ihtilal bitmiştir) 
demişti. Bunun miııasını 
ve nereye varacağını an
byan pek az kimeeler . 
Nazilik ruhuna sadık ·C 
kalarak buna karşı gel· 
mek istediler. Ve otuz 
haziranda ezildiler. Bu 
tarih Rayşver için bü
yOk bir gön oldu. Çllnki 
Nazi hDcum kıtalan O· 
çüncü Rayflll ordusu 
olacaklannı zannediyor
lardı. Halbuki bunlar 
mevkilerini tamamile kay · 
bettiler. Öyle ki ihtilA
Jin, clıımda kalan Rayı
ver bunun mirasına 
kondu. 
Marepl Hindenburgun 

yerleriaclen 
edilen eski nazi erllim 
ne yapacaklardır? Bmiu 
da helaBa katmak 11-

aınmü içeri işlerin gid;- ;or. 
tini pekaz değiıtirdi. Ve: Ve bilba1M Franu 
HitJer daha serbestçe ile kesilen bajlarm 
hareket etmek i.-ıldnım .Alman Rcıyş-ver ıuı.aırı Gcı c-r l l oıı Blomlıerg tekrar bajlanmua ilte-
buldu. Yalmz Hitlerin ve topçu bafkunıancfauı General Pntch Diyor. 
karflllD& müthit bir kuvvet dikildL lktiaat Hitler hOkimeti ve onu Ubam edeu lmnetJer 
kapitalilt iikonomiainin mibneslili olarak ikti· Sar plebititinin içerde temi•&k itine daftlll Ye 
dar mevkiine gelen doktor ~t nui &kono- dıprda da yeni tqebb&llerde bul.......U içiD 
misini ıoayalist nazariyelerinden kurtarmaia bir temel olabilecejini dlflalyorlar. 

ha Aldık 
ı Irak Ha. Bakanı Dün 

lstanbula Geldi ••. 
Medeniyet Yolundaki Hall)leleri~izi 
İraklılar Dikkatla Takip Ediyor r 
htanbul, 1 (Huausi) - Irak 

hariciye bakanı Nuri pap An
karadan g~lc:li. Burada Oç giln 
kaldıktan sonn Cenevreye gi-
decektir. Nuri pqa Irak - lran 
ihtilifınm milletler cemiyetinde 
görüşülmesinde hazır buluna
cak, hilkimıetinin tezillİ mDda
faa edecektir. 

lıtanbul, 1 (HuaU1i) - Irak 
hariciye bakanına refakat eden 
Irak 11efiri beyanabnda TDrki
yenin medeniyet yolundaki 
ilerlemelerini lrakın dikkatle lrali K ·ralt Gazi 
takip ettijiDi, lrakhlarm garp- hareketlerini imek aldıklaruu 
hlqmak için ba boy&k iakılip s6yledi. 

9134 Yılı içinde Ro
manyanm Dış Sıyasası . 
Avrupanın Cenubi Garbisinde Ba-

rışın Pekiştirilmesini lstiyen 
Başlıca Maksadına Varmışbr 

Blkret 1 (A.A) - 1934 yıla 
içindeRomaayanın cbtan ıiyaaua 
bathca makaatlanndan birini ehle 
ebnİftİr. Anupanw cenubi pr
bilinde banflll pekiftirilme.1 
dijer taraftaıl BulRar - Roma 
mtbıuebetlerbıin e~ 

......... mııhafuuı .. korkulan ortadan • 
Sovyet Rua,a ile te -

uasebata ~ AG9 
manyanm emniyetini .rAq 
ve meafaatlanm kunetli 
miftir. 

- Sonu 4 Ontll 

' 



So,allan Alanlar ..... ~ .......... ~ ............... . 
Yılbaşı Dolayısile Dün 
Nüfusta Sükiinet Vardı 

Köy Muhtarları Ve ihtiyar Meclisleri A~ 
ları da Soyadlarını Tescil Ettiriyorlar 
Din senebqı t>IDJak dolayP

sile nnfus aaıf ....... -Mit 
sllkônet var&. tas, mıllıtaılm 
ve ibti' ar t1ıetlm .-llın da 
yımi _,yadlannl kütüie y.az• 
dırmap bqıa..,Iardır. 

Diba a\pw• ka• myada 
alanlarm adlarım yazıyoruz: 

Ege Palas memurlarmdan 
Mehmet Ulutalll!', İkiaci Ka
rantinada Mmdı caddesinde 
279 niunaraaa Esma Tu
ı-rr Keüelli r,t. Hiileyin 
Ttlitlıısfrsay, DevJet delllİı'yol
lan ifletmesincle marangoz 
~ we lmdlfi .Şalı• U.-, 
Or• ·;e • 'ni 221 --

. ~· dro O Udq. . - ..... , ........ . 
Uc-; Km 1wi • = ' 
rlad.a u.r u..t, Dnlet tle
mir,.lln pfi ci iti haı ...... 
rik•v.. M' et 
Uzu. Mı• I,. addıli 1' 
nunm.a. ...... 
Uçur, 11 ı ıkez • lqje i11i11ci 
mu.._ laet l'nPJ, 1 

'· r-

lar h..,,s •iJC•· '• •••• ... 
Eyup UtL -, il . !dı 
karakol 80kajı 12 numarada 
Bahri Ubmırb&Q, 216 numaralı 
polis memurlarından Suavi 
U DL• • il ' • ı•z. ~w •• •.,.. 
doktor Ali Haki Umar, itfa-
iye memuıt.nndan M-rM• •i· 
lu lhrahim Ualuer, Tlltiin 
fabrikamda Bat hannaaıcı 
muım.i RecepUwı.pamate
kait deniz yüz.,.._ Halit u,ta, 
Kaq.pbda MmadİJe callft
linde 28 numarada İbrahim 
Oru, M-"- Atd Olb. tc.r-
11yaka Nuh bey sokağmda 35 
numarada Arif Zeki OrlıMl&I, 
M111W,. m&fettiti edaClll J..et 
Osit. Kara~ .ta mektep 
....ılialeriade Ali Riza 01-
ıea •~ W..arı..-da Ali Riza 
Onlier, Pa-..eriade 80 _. 
m.U. HUM Rltti '" bebw 
Mdrm et01k•can, Merkez a-
kamet llekimi N.cmiddin 0.
tihıtirk, KartaJkada o ..... 
aacWe Hlleyia ZiJMn Olldi. 
ltballt pmriiği amayene me-
ID1B'11 Mehmet Ali 0-••n, 
Maarif ~e MeLnet 
Ali Ollfentay, yaprak tiitla 
depo..da Sabri Oçkaa, eski 
~ llomiserlerinden Mehmet 
\ilrhk, Devlet demiryoUann
da eczacı Ahmet Vaai, ha

Bekir sok.apıda 1121 1111-

evde htnltim v..ı, 
-. ... ""vlet Ydemu,.lan fal>rikasuı

ilinyacı 1-ail ft iile.i 
L.lkı Yuceltelria, Burada &zmİr 

inde 6 n-ıarada Recep 
, polis 240 Ziya Y aldak, 

L i.tlarlar tütün fabrikasında 
Zlhtn Yir, belediye kan-

ı.:;....--~-

fttlf:liloınctan Mel.met Şefik 

~~tlrk, erkek liseli mual
~dei ~ Yamanlar, 

ydm de~ Niyazi 
4flllada, ... "flri=i Me.t.• 

ca Nama ...... s.tı mka-
ftl aıl-* ...... 

• Ye!tn.tet de-
ıairyolian atel)e-
sinde dektrikd ..ı "(.
manh, inhisarlar takip .......... ıı
rinclea Mahmut Y alaılr, tlıelıiz 

itllllh birliği muhasibi M Ga
.. Yeniç, ~~ lllınk 
.. Atiiaden 0.llMı Y•.-cı, 
~okter kaymaba lftsan F-eh
mi yurt.oğlu, tapu iakia tacil -uru Hakkı Yeaer, &.ca 
~u ..Wt 1 nuaaada Is
mail Halda Y apr, C. H. F. yaz· 
gaaıSabri Y aşav, BomMa bele
cliyereüi Feıhmi Y egia mütekait 
ylh:ba11 Enver Yarutkan, Hur
şicliye maluiesinde F.mniyet so-
kağmda 2 numaTada Et yazar 
Çakur el. B .... ova İnhisar me· 
murlarından Davut Yalçın Ôz, 
Kll!'flyakach nriitekait jandar

ma kymandam Cevdet Yumer, 
Hacı Mahmut mabaDeli Şamh 
ıokak 76 numarat!a Mustafa 
ve oğlu Ali Haydar yağa, 
Gii..-iik mubaiua memurlana 
Y 1lllU Nadi Y-antiirk, 
T an-e cmaiyeti mi-rezzi MA
min Yaras, Polis 115 Halit 
Hilmi Y ~ er~ Yii&bqı Nee
mettin Y.W.Z gir, Y eai mal-
ye ..-.i ...mu.da Ke
mal Yw. Ba-+•9e mü,e 
ıubeai memurJarada:a Abcliil
va)lit Yqil .oya, Sahi Salıbiye 
merkeziade Abdiil'rqit Y e.lgar. 
38 nnmarah belediJe memm
lannd• H•,.lar Yalım, BiriKi 
Karaatinada Duatepe sokağı•· 
da 9 numarada lbrahlm Yafar, 
Erkek Jiaui mualliaa1eriıu1 
Halil Yueıe er, ttı.ı.t pn.a
P ltwmalttap Yusuf Yuce 
Onl, t.nir belediyesi fen da
iresi odaaaı Halil ibrahiin 
Yapa, 11-.a Yakanmabalede 
M. Kerim •e evlatiarı Yayla, 
maliye kuanç mem.ftanndan 

Felmi Ya' ' ... - " te
hir '-lrt.eai; dı• lrltiW Yalap 
Ya1da, ........_Mat d 
Yuaa,R.a~· •A• et 
V_L.! V .. ) , - =L 
n.-. • ~•-C..--zz., r ~ --
hafa& 9M ......... 2898 
Cafer Y~ maliye-. vaıiai 
memaıt.mdaa A. lfilmi Y apY, 
Aydmd . ,.... ewtiamtde 
kitip il. Bellir Y......., t mret 
mektelli • S 'ı ialm lılela-
met v '= r-....:..: L • .~~r-m, ,,.. • ....,., ...... 
vaıwla ŞI' d Y' , jllalit 

gümdiA •rw• aı al.iya 
Yiğitbaşı, cami IOkak 11 nu
marada Stileyman Yaıtınk, 
Damlacık yokuşunda 94 numa
n .. Ömer Yaimar, Hatuniye 
mp\•hliMe 12 •-.ada hel
Yac:İ M. Nemli Yatdojaa, Ay· 
dm demir yella arazi miıdürü 
Ali Rıı.a Yolaıojhı. polis 193 
Ali Yakndaj', topaı biııba
şileriıaden lıl. Gafur Yeşil 
yurt, itfaiye tnem111'4enadm 
38 ._.,.. Yusuf tbrahim 
Ytir.atiı, ma!iyede oclaa ibrahim 
Yaemir, lki.ci Silepıaniye 
mahaflesiade Trablas sokağın
da 7 numarada Ramann Yal
çm Yuva, defteniarllk veridat 
mümeyyizi Necip Y ulu, Milli 
kiitiiplume kapıcısı M•tafa 
~ Yem.ç, Aydm demiryo
t. •m•ıeıiaaJriyecle marangoz 
Mir Aşit Yibeldiirk, Recep 
ağa aokağmda 7 D1llUl'ada 
Raşit Yftir, ~cli nDBtaka 
il etediye abda memmianndan 

lzmir. iler Giren Ve C kan Mallar 
• au1'1.:._,_ 

Fırka Kongresine inhisarlar Vekiletinden Gümrüklere 
Davet Ediliyorlar f Gelen Emrin Tatbikine Başlana 

Mah ve fırlmıE bitin Glmntk .e iıaWladar Vekl- dliMlnİflltı ile • 1lıai\ vf!t" 

iz~ B~yan v~ .,_.. .. ._ lethıchtı gimriilder haıf müdtır- ma..z 2UaıM ~ .... ,. 
bd.ıi kanunun tlôbnnd .. . 1m· • Lll-~"""- • i. .. 'birer \,e-
ç b .. 16 d lüğüne bır tamım ge iştir. ma1rananm gusı:ereu 

Harşalka~ ad günuıl saakt laa Vekitet bu tamimind~ tmrir ,._ame narltyec..W.dtr, 
evın e aç aca o n . e_ _ c- riikt .a......... • tatbiki-1 · C H F ko · imanıu siren ve 1ZIDll' .-..- um e va emnn 

dzmır d. . • • ogresme •ıadan ibnıç edilecek Wl'umum • cllDlllm itibaren başlan• 
avet e enm. B(llu: 

1/11935 matların bazı muamelelere 1abi B • . . 'k • ü 
im 
~ ·.,...;.. una ıstatisti umum m • 

Vilay.:et Jdar~ heyeti tutu asnıı un.çuaı'i .... • elti l" :.ıM..... ı -A t ri1 
1 f •_..ı ih d'l k r ua--e üm• 5 .... s e • 

Ba-''-m ve y ozgat - u:mın.ıen raç e ı ece ·..,.;. B • _:ıü den 
tn- biı.a. __ 41 • • ·h---& mı,.-. u enur u n Sayfav!Ll RIDRB ..,.... aÇlll 1 .--. .. 'b kt ])!'!- dil 

1 ·rı . b" b ha ıtı aren gümrii e tat 1ı& e -
.A, Doğan tacı en ırer eyamıame • miye bqlannufhr. 

U'illllfjj'>SM&iJPl!WWW7.F/T'°" zırbyacaklar ve bu beyuname· Aeıcak l:aıcirter Tiirk:oiffe mi· 
Peşin Maaş lere maim ealiyet fiyabaı, aa- racaatta ltuluDat'ak buua ihra-

tış fiyahnı, işletme masrafını, cat mU1D11amelesilll taaımea 
Rami daireler memurlan 

di.iaadea itibaren peşin maaşla· limana kadar olma aaldiye iic· miifkiilita uğratabileceğinf bil-
retiai. ayn yazacaklardır. dirmiflerdir. 

nmalmapba~.Ma
basebei b'"11Siye memurları 
maaşlarmı it baeb--daa al-

2 - lthalit t.acirleri malna Ofis mldlrlija k ... tıel-
geldiji tipyiwchm lıair limamna ~ !kmat bahnhğma hil-
bclar olan nakliye, aiprta dirmiştir. 

makta oldwUannclaa ft diıa 
yılbatıı .... sebcli,le .... alar 
le ............. - .... . 
nm ....... 111acaklanlar. 

Yugoslavyadan 
153 Muhacir pldi 

Şehrimize gelmiş olan Kaça· 
nik, Bosna ve Osküp muhacir
lerinden 153 kqi on günden 
beri HHMialımer -cemiyeti tara
fında iaşe edilmektedirler. 

Bunlu yakında iskin mıııta· 
kalanna g&ıc!en'leceklerdir. Hi
liliahmer cemiyeti bugün da 
fakir çocuklara bayram müna
ıebetile elbiselik kumaş dağı
tacaktır. 

934 içinde 
lmıirde 1104 KiP 

Evle.adi 
Birinci K.iaa qı içiaae be

lecli,e alt me daireDe 106 
kişi evlenmek için müracaat 
etmiştir. 130 kişiain akdtan 
yapalmış, iki kişi feragat et
miftir. 934 yıh ipade lzmirde 
ıevleaenleria miktarı 1104 tlir. 

Yıllık 
İstatistiklar 

ilanı~ IC._.r 1934 y.ılmda muhtelif daire-
Sallh,or lerin yaptaldan ifler hakkında 

Memurlar istihlak koopera- istatistikler tanzim e4ilmiye 
tifi tuaE--. Ktftdudi de- .bqlammşbr. Bu Dtatistiki ma-
yetinden getirilmiş olaa meşe lıimat daire müdtırliiWaiaden 
kömürleri dündea itiharea bal- Yiliyete verilecek Ye aııkadar 
ka da sablmıya '-1'aamıp. bakalıklara göaderilecektir · .......................... 
·H~~··F;i:;ı-v~·;;;;:·o;ib;;; .. ··~~~;ı··s~;~ardiyam Mchm« 
ıok• 12 Maarada Ahmet ojlu Am Y azalbr, uYUfbaru· 
Hamdi Yqiktag, smazı sariye cu maddeler muaınellt memu· 
hastanesinde hasta bakıcı Fat- ru Fuat Yorulmaz, Uluy.ıda 
ma Yaşatv, telgraf memurla- -48 numarada Fethi .Yalzok~ 
nndan Şemsi Y altırJk, hacıya- Evkaf tahsildan Osman Zeki 
Yaş opllan Malımat Yawq, Ylncer, Teiefoa fea rmaı 116 

l>dediye kaatan:danndaa ibra- Janndanlılahmat Nazmi Yalnç 
lüm Yia, 45 &111aan.lı etfaiye lliriDci mAlima il. F...ia Y eruk. 
memura Bedreddin Y angmeft, KeateUi caddeainde hakkal 
2 numaralı it.f.aiye memura HA- M1ISbıfa ye Himit lr.ude~• 
ıeyin Y angınizü, Y enişelirli (G&ailfen) Ke-elpap k•' -
aokqında 4 numarada Mustafa da Bmula Ha.eyiD ım..., .P. 
Naci Yatık Kaya, lsmetpqa llOıair, Emia, Cewdet, Hıfzı laza 
mahallesi Çavdar ıokkiında 16 ta.. Öd:irk -radmt alant· 
numarada Ahmet Y onut, Haaali lanlır. 
efendi caddesinde 513 numua- Sll"dl lla~ ll•••rlaı 1 

da Ahmet Yaftıraç, dmet M•l-'dirii Bay Nedim Oral. 
demir yollannda ka-zua malsa.-. katilli bay Falweltia 

Bir Ayda 
lzınir ~bıtasının 

Muvaffakıyeti 
Son ay içinde taharri daire· 

ilince eobet esrar tekyeai mey
dana ~hmt ve kapab:lnut
tir. Bandm lsııka 4 r.aadeft 
eYi kapahlmlf. 32 haraı tnhıl
mllf, 1 blc1ınmabk, 4 .... r-. 
cıltk, 6 iolanclıneıhk, 14 kumar 
P1e S yankesicı1ik Takasmm fa
illeri tutulmuş ve 4 memur a. 
riifl'et ahrken yakal1111Dlf11ardtr. 

Yardımcı 
MuaUimleT 
Resim. Musiki, llei• ftrlti

,-, ~ ft dikit d-erleri 
içia maaDim mektebi mezun• 
lame orta ft an1at mekteple
ri derecesinde tahsil görmüş 
olaalaı"dan bu derilere dair 
bilgileri tahakkuk eclmleria 
yardımcı muallim ofarak tayin 
edilecekleri haber ahnllllfbr. --

Bir Selamla 
On Alb Lira Uçmuş 
Ali oğlu Ahmet Yemiş çar

lffZDUB geçerken yanuıa yak
lapa iamiai bilemecffii birisi 
, .... yaklquak: 

- Cemal ..... danlmaş. .en 
Cemalin sana verdiii ıtelimt 
..._mqsm; demiftir. 

At.met, bir müddet 881lr.& 

cepleıiwi yoklayınca 16 lirua
.. yerinde yeller eatijiai pr
mifıttlr. 

Za'bıtaca mantarcı aranmak
t.Lr. 

(Ra~z&~K~) 
Y dbaşı Ve PiyangG 

Sa'haltlar.a kadar etJenerek 
yılbqı zevkini alan Anapnlar 
eoc11klanmn ,.hadan içine he
diyeteı 'koyarlar, ertesi gtıııll 
noel baba bacadan sana hedi
ye atmıt diye aldatarak mafev
kaltabü v'fr'Ol\llt 1'İhğuna, on
lanD' -ıitıliir 1M'~ .. nna, uslu 
çocukllft Mae IMııyup mil· 
kif atlaııtbre\ıklanna inandınrlar 
WHe 4le gece yansına kadar 
fUDUD t>umuı evinde t .. mp 
tombala, 2ar, kAtıt ormdarile 
gönül .1 .. clirenler ,ok, 
ilkin ~cuklanm bihak-
kın sevhrairecek Noel baba 
olanlar az. Hani onlar da 
ken~riae bir Noelbaba bek· 
li)IOl'lar. Bele Tayyare pİ)'aD· 
gomuz v.- lairi. AkJmda, ha
ı·aüade )'Ata"'wlajı ---=-•:"· . ~ ..... p 
bir ... •tWe ...... tAlilae 
ne autta. ki. Wli- bet,. Wn 
lira isal>et -edeBt -batma bu dev
let kafu konan mdıliyar fimdi 
ne kadar se9iftiyor. 

BeJı arka4atfarunm arasında 
blly1ddtl• .1rilJ6kJii isabet ,eren· 
lerin ıevıncuıe ıahit olclum. 

Old.am Ullna bt•Nara •bta 
ederken yilrejim .de JUlaclı.Ka~ 
~en beri ~olü .çomk Jta 
yıl bafl berke.ten ziyade bizim 
,.ı 1aa1ımız o1-cak bize piyaaao 
isabet edecek diye slyleniyor-
.duk. Hatti tlrangonmı çekil
diği g~ce bileti masanın ize· 
rine ap aPk ~ydokta etra
hnda d&n1ltdGtaiik., durcluk, 
bora 1111 tıe~ ~ mı 
aaylenıe~, . 111'-lar mı etme
dik! tiepsiDi Japbk. Ve p
cuWar tatlı "1alarJa ..... 
uy~ "tr"m·d·n hea 
evden _,,. ........ Bak• W; 
meğer ~~.-ı..~'$"{ ota'iWi, 
Dwan cııs-~ u.i ..._ 
bnmda tmım.,_ •}'ili Mr 
fiiri: 
Bi Mh .... "' Mtaoa bir bt

TUı dlifmez 
Binm yer- dür1' gllhw yapa 

semadan 
Diye kftnb fir h~ tatihm

inlemişti. Ben de l>öyle diy.e· 
cektim amma· V azıe,tim. teim
bilir bir devlet kllfu da benim 
baı•ma konar, Ü-.it ve hayal 
dünyası bu .. 

1blt DlL 
••• 

Adliye'de 
intaç Edilen Oosyaiar 

Birinci istintak bikimJiii 
934 yıh içinde 1001 dosyanın 
muame!eıini intaç etıaıiş ve 45 
dosya da yeni yıla deYl'Olun
muştur. 

1'çüncü. istintak hikimliği 
de 865 tahkikat evrakı hak
kında karar vcrDÜf ve 53 dos· 
)'oyı yeni yıla devretmiştir. 

Hasan Matafa Yaraş, Ay- Gbpr, matemet bay Ymaf 
dıa emİlyola fatmkasaada itik, ftlİdat meanaru .., Ala
Rept Muhtar Yoldeaıir, Alay- met Faik Gürel, nriclat kiti· 
bey, meydaa sokaj-ı 83 atma- bi bay Muat.afa Ôdrlriw, talı· 
rada İsmail Yeşilfiliz, 44 -- 9İI M. Yekili my Aı-et &Wa
aıar~lı polis M~hmet ~ umupk- tar Saftf, daift 1 bay y ' it· 
clenur, Karantına iskele sokak tin Aydan., daire 2 bay Manzt 

ELHAMRA 1. Milli 
39 numarada Siyami Yurdo- Se&ç.k, daire 3 hay Ali Oz .. 
ren, 161 polis Hüseyin Ye- den düre 4. bay Şevket Ta
tilizmir, lahisarlarda kavas Ha- Yaa ' daire 5 bay şeref Kapa, 
san Hamza Yenisey, Devlet- dai~ 6 bay Mustafa Önder, 
demiryoHarmda eczacı Pertev bujday K. M. M. bay Faruk 
Y orsuvat, Altındağ köyünden OnYer bay Huliısi Atalay 
Ômer oğlu Zeynel Yaylaak, ~ almıflardır. 
Yür.hqa Eaik Y azal, Demt Düzeltme 
demiryoUannda tornacı Hasan 
Yalgın, 22 numaralı itfaiye 
memura ~ah Y almak. 
Biriaci AbduHaia efendi ma
haieainde Atna.et Vetitti, Ce-

26/12/934 tarihli nüshamımı 
D beşi klı soyadlan Sll'nmda 
Dolma mabafaza memwJana-
dan Dam deni-z uz yazıllmfbr. 
Demir uz oi&caktlr tashih oluııar. 

KUTUPHANE &jNEMASI 

BUGÜN 
IVAN MOSJOUKINE ve T ANIA FEDOR 

Tarafından temsil edilen " Bir Nice Kamav&lmm lıikiyesi" 

Karnaval Çocuğu 
Dikkat ı Ba gii&el ve eğlenceli fUmin baynmada program 

değiştirmek mecburiyctindeıı ötürü ,.--4 p. göderilecektir 
PAZAR ıüniilMlea itibare11: AYSD; Maldı Duuıı Km .. 

Barün ........ : 1s - 11 - 19 - 21,ıs 









inci Avcıları Nasıl· Yaşarlar? 
. . 

Ebedi Karanlık Ve Sessizlik içinde Yaşıyan Betbahtlar 
Beyaz, Esmer Tenleri Süsliyen inci Gerdanlıklar Kim 
ZavallınınHayatına Mal Olmuştur .. Feliket. Ve lshrabı~. 

Bilir Kaç 
Sembolü .. 

Göz yqlannın incilere ben
zetilmesi yersiz cfeğildir. Beyaz 
veya kırmızı inciler, adamlığın 
tanıyabileceği en derin acıların 
iatiraplann mahsulüdür. Kadın
lar boyonlannı süsleyen incile
rin kaç zavallının hayabna mal 
olduğunu düşünmezler bile ..• 
Zenginlik ve güzellik sembolü, 

ne olursa olsun onları avuçları 
arasında görecekler, sevecek
ler, zenginlik · gölgesini bir 
saniye için okşıyacaklar ya ... 

Zenginlik ... Bu zavalh adam
ların hiç ağızlarından düşür
medikieri kelime işte budur. 

"Allah büyüktür. Allah ke
rimdir. ı~terse h:zi d . ~ .. "' .-\-

Ba::;nı kö1·/czinde lJahreyu au.aıtt••t ar;u.ıuı ı1lu ıı. 

yeis ve ihtirasın, felaket ve is· liğe kavuıtutur. Allah, Allah 
tirabm da sembolildürr. sözlerini tekrar ede ede ceheu-

Mltolojlde inci neme atılırlar. Ölümün en is-
Eski bir masal, allahtan bahs- tiraplısını taşıyan bu dalgalar 

ederken der ki: " Hava aliimi cehennemdir. Gemidekiler da-
semayı, iteşi ve yıldızı toprak vullarını çalarken dalgıç ölümle 
elması, deniz de inciyi ona he· karşı karşıya gelecektir. Kur
diye etti. Allimi sema kuyru· şunları ayaklarına tesbit ede 
iunu süsledi. Yıldız lamba işini cek, veremle çürütmeğe yüz 
Jördil. Elması alnma koydu. tutan ciğerlerine bakmiyarak 
inciye gelince, onu kalbi llze· dalgalar arasında kaybolacak-
rinde taşıdı.,. br. Herkes heyecan içinde 

inci Avcllan bekliyecektir. 
inci avcıları kimlerdir bilir 1 ... 2.l. 3... 4... 5 .. _ 

misiniz? Saniyeler, öldiirücü denizde 
Acı dalgalann göisünden kayboluyorlar. 

hazineleri koparan; gönülleri 20... 30... 40... 50 ... 
kavrıyan inci tanelerini yer yü- Suyun aikleti altında ezilen 
züne çıkarmak için korkunç dalgıçlann istiraplı kalp çar-
derinliklere ablan adamlar... pınbları duyuluyor .. 

Sabah oldu mu, Kızıldenizde 80 ... 90 ... 100 ... 
Aden sularında, Basra körfe- Güneşin sıcaklığı gittikçe 
zinde bütün halk güneşin ilk artmaktadır. 
ıpğı ile birlikte l!yanır. Saniyeler ilerliyor. Dalğıçlar 
Haydı avcılar ayağa... iş denizin derinliklerine dalalı 

vakti geldi. Avcılar, gece gör- 120.. 130 ... 150 ... saniye oldu. 
dükleri ruyaların son yaşmak- Başlar yeniden suyun üzerinde 
lanm da kaldırarak sahilleri göründüler, cehennemden dön-
doldururlar. Bronz renkli Arap- düler. Yüzlerinde müthiş isti-
lar, kuzguni siyah Sudanlılar raplarının izleri okunuyor. Ka-
çınlçıplaktırlar. Bellerinde, sa- palı olan gözkapakları hiç açıl-
rılı olan paçavradan başka bir mıyacak sanılabilir. Çenl?erden 
şey taşımıyorlar. Fakat göz- yakalarını sıyırınca geniş bir 
leıinde zenginliğe hasret çe- nefes alıyorlar. İniltiyi andıran 
ken ihtiras -0kunur. Periler bir ses çıkarıyorlar. 
masalını yqıyacak olan ço- Güneşin yakıcı sıcaklığı cilt-
cuklar gibi sevinçlidirler. terini pişiriyor. Bu manzara ile 

Lülü... Arabın bu adı ver- karşılaşanları ürperten çehre-
diği inciler, birazdan inecek- ler •.. Öyle bitkin görünüyorlar 
leri uçurumun derinlikte saklı ki, bir dakika için bu kadar 
değil midir? Bu ilihi gözyaı- çok ısbrap çeken bu adamla-
la1111a günill giateren onlardır. nn bir daha ayni denemeye gi-

Kendllerl için MI? ritmekten çekinecekleri zanne-
Hayır, batkaları için .. Fakat dilir. Bu san yanlıtbr: Zira ib-

tiras v~ ihtiyaç istirabın sesini 
yenmekte gecikmiyecektir. Bu
rad:ı ölümle şatranı; oynanıyor. 
Şatranç pulları incilerdir. Gemi 
etrafında sular kızıllaştyor. Yağ'
ma edilen denizin suyu intika
mını alıyormuş gibi, köpürüyor. 
Dalgıçlarm kulaklarından, bu
run 'arJtt..\:ın kı'1 fıc;lurıyor. Çf)k 

defalar bu işe henüz başlıyan 
tecrübesiz da1gıçların cansız ce
setl~rile karşılaşılır. Bir çokları 
baygındır. Bütün bu felaketli 
müşahede, betbaht inci avcıları 
için bir hiçten ibarettir. Bobo
lar onlann fazla dinlenmesine 
bile vekıt bırakmazlar. Gemi
nin sahibi onlardır. Dalgıcın 

hayabna hükmeden de onfar .. 
Kan mı? .. Biraz kan akmakla 
ne olurmuş.. Bunlar yükselin~e 
deniz yeni baştan temizlenir. 

- Haydi inci avcısı, bu ka
dar dinlendiğin yeter .. Yeniden 
inciler toplamağa koş hekahm .. 

Ya MUkifatları .• 
Bu adamlar bayatlarıuı pa

çavra haline koymakla ne ka
zanıyorlar? Mükafatları nedir? 
Bu gördüğünüz adam otuz ya
şındadır. Ne kadar da ihtiyar
lamıştır. Daha beş yıl ya yaşar 
ya yaşamaz. Halbuki bu adam 
en tanınnlış dalgıçlardan biridir. 
Denizin dibinden incileri taşı
yan yığın yığın istiridyaları o 
koparmıştır. Eline g-eçen!er ken
dinin olsaydı zengin olurdu. 
Halbuki o hala bir lokma ek:
meğc muhtaçtır. Kulak zar
ları patlamıştır. Vücudu 
pyuzlaşmış, bacakları tedavi 
edilmez çıbanlarla dolmuştur. 
Delik deş;k ciğerlerine bak
mıyarak hala çalışıyor. Hala 
suyun altında iki dakika dura
biliyor. Gözleri görmiyor. İn
sanlıktan çıkan ilk adamı, işte 
bu yüksek mukavemetinden do
layidır ki Nakuda (patron) 
yanında tutmağa razı oluyor ... 

Gilneşin ışıkları ile oynaşan 
deniz ~alyıçlann iki küçilk 

yıldızı nndıran gözlerine kendi 
varlığına nüfuz etmesine taham
mül edemiyor. Dalgıçların çoğu 
az zamanda gözlerini kaybedi
yorlar. Deniz or.~arm ziyas?nı 
yavaş yava~ söndürüyor. Ku
laklannı sağır ediyor. 

Ebedi karanlı}-: ve sessizlik .. 
işte inci avcılarının akıbeti ... 

Kör ve :::;:ığır adam, çölde, 
l'.e k~dar y~~nızdır. Onun etra· 
fmda hayat 2usmuştur. Göz 
kapaklan mezarı cındıran ka
ranlıklara beyhude yere açılıyor. 

A:-tık yalnız duygusu ile 
h::r;:eket edecektir. Parmotkla · 
rmı:::ı hassiyeti akı!lara hayret 
verecek derecede artmıştır.Gö
remediği varlıklara dokanınca 
onları görür gibi oluyor. İşte 
bu gözleri görmiyen, kulakları 
duymıyan haı;ta adam, inci 
avlamak için denize inecek, 
den!zin der~nlikler:ndc üze•·:oe 
hücum edeıı düşmanlardan ha
bersiz olarak çalışacaktır. Tali 
yardım eder de kopardığı 
istiridyalarla birlikte yukarı 
Çikars.i avladığı incilerden ge
v·,.ı~ payını o da alacaktır.Nas-ıl 
mı Toplanan inciler onun avu
cuna konacak, betbaht onları 
okşıyacak, yüzüne sürecek, 
hatırasında nasıl parladıklarını 

habrasıncla canlandıracaktır. 
Göz Yaflarından 

Bir Gerdanh~ 
Ya bu on sekiz yaşındaki 

delikanlıya ne demeli .. , Çok 
mahir bir yüzücü, dayanıklı bir 
dalgıç... Gözlerini henüz kay
betmemiştir. Denizt:ı dalıyor ... 
Deniz kurşundan bir manto gi
bi göğsüne çarpıyor. Onunla 
çarpışarak ilerleyor. İşte büyük 
bir kılıç balığının üzerine doğ
ru ge!diğini görüyor. Kaçmak .. 
K·•rı."t!l"' .. ı: :r;tiyor. Heyhat.. ·, 

müthiş düşmanıdır. 

Sarışın bir kadının . : , 
gibi beyaz teni üz~· 

rinde pırıldayan beyaz 
inciforden, yahut ~a 
bu 15evimli esmerin ci
ladar ger danım sii~

liyen gülrengi inci
lerden daha güze! r:e 
i:as::ı:vvur edilebili::-? 

o na!dc haydı za
vallı inci avcısı, hay
dı durmadan denize 
dal... Bu cehennemi 
girdabın içind~ bütün 
geceleri ışıldatan bir 
inci tanesi yatıyor. 

Koş, onu kopar ... 
Saniyeler ilerliyoı·. B~r 
ıp meyusane sal!am-

yor. Belli ki dalgıç 

tehlikededir. İmdat ~:::
tiyor. İp çekiliyor. Ge
micilerin korkudan açı
lan gözleri önünde 
müthiş bir facia ce
ı·eyan ediyor. Dalg;v 
yükseliyor. Fakat k;.>. 
pek balığı bacağım 

kavramışbr. İnci .'.lv

cısı 3emiye alındığı 

zaman bir bacağı yok
tur. Vücudu kanlar için
dedir. 

Kuveytten Dehbaya 
kadar yayılacak se
vinçli bir haberi du
yurmak içın top!ar 
atılsın. Avcılardan biri 
en az 900 bin frank 
değerinde bir inci av
la mıştır. Birçok el
lerden geçerek sab
lacak olan bu inci
nin Nakuda ile sek
sen ki şili~c tay fasınei 

Aı:cılan taş·ıı1mı gemi/ı•r IHll"t!kd ı•<liyor 

Hayvan dişlerile vücudunu ya- vereceği menfaat 100 bin fran· Bahreyn, Erytre de, Basra kör-
kalamışhr. Gözbrinden yaşlar gı geçmiyecektir. Koett bir yıl fezinde gözyaşlarile işlenmit 

süzülüyor. Az sonra yukarıya hayatlarını burada çürüten, en gerdanlıkları satan pazarlar 
dalgıçm hurduhaş olmuş cesedi büyük tehlikelerle çarpışan vardır. Bu pazarlar cemiyetin 
çekiliyor. Bu denizlerde arap- zavallılardan her birine yılda bir kısım adamlar hakkında 
lann Lorma ve Dol dedikleri 1000 frank düşerse ne büyük hili ne kadar merhamebıiı: 
elektrik balıklan dalııçların en bahtiyarlıktır. Masua, Aden. olduiunu 26stermete yeter ••• 



• 

K<Jnuik IJap.~aloı· 
Bayanlar,. ...,..... dene1~.Ş&pkanızm gerçek bir karakteri 

...... oa lizln baflnıı kadar ola bir er~eğin kafuınea tecrübe 
~ Erkelm .. ı*.&1'1Z• giiliinç olm•dan ..,~ ... 
leCehiliiz. .-..~, ppcak fe:Y yoldur. Şapkayı ilk ince bulan 
p~···-- emekWrclir. Kadtnlann bütü~ modaları erkek şapka-

. . lanliıU detitlfiilnôt fekilleridir. v aluvalann ziydikleri ilç kateli 
faplcidana:: .Fransız clelikanMatının çok tqıdddan bereler, eski 
l\oca -.nldari, Tunu fesleri, ~irOI. Toreador pj»kaları, Kazak 
kalf>atdan, 7'0ııldn1ileria hasır ıapkalatı ayn ayn kadın ppb 
llMMleJleritai f8"tbilıfat;r. 

llod1; ~- bqiada mı, yeni karakterini kaybetti mi, 
tll!f•, :fi~lde ılslenmif nispetsiz ppkalar kadınlar gibi 
~eklere ele ya8paamağa bafl1t.r. 





2 Kanunusani teas Yeni Asar 

Hi ~·stan · Davas önü.nde • • 
servat·· • 

Dl bsı 
Verdikler· 

Hi 

uıgilt erede konservatör ve u · . ~~ıonisi cemiyetleri u!usal bir-
11ıgınin merkez meclisi 4, 12, 

934 de toplanmış ve Avam 
ve Lordlar kanıaraları üyelerin
den seçilmiş olan müşterek 
encümenin Hindistan hakkındaki 
raporunun genel prensiplerini 
tasvip etmişlerdir. 

Büyük bir ekseriyet, raporu 
müdafaa edn Mr. Balduvin ile 
Earlof Derby'ye taraftar ol
nıuştur. Raporun muhalifleri 
olan Lord Salisbury, Mr, Chur-
chiJl ve arkadaşları azlıkta kal
!Dışlar ve raporda yapılmasım 
ıst dikleri değişiklikler hakkın
da ileri ~ürdükleri teklif 390 a 
~ı 1102 reyle reddedilmiştir. 
~~bun üzerine raporu tasvip 
ıçın reylere müracaat edildiği 
Z~nıan, aleyhte ancak bir kaç 
elın kalktığı görülmü,tür. 

Raporun muhalifleri bu içti
nıaa büyük bir ehemmiyet ver-
mişler ve bu münasebetle Mr. 
Balduvini parti başkanlığından 
düşürecekleri ümidine kamıl
rnışlardı Hnlbuki ümitleri boşa 
çı.kmış ve miinakaşa tamamile 
hır taraflı geçmiştir. 

içtimada ilk sözü olan parti 
beşkanı Mr. BuJduvin, ingilte
renin en büyük partisi namına 
uhdesine düşen mesuliyeti çok 
.kuvvetJi b:r söylevle dinleyici
lerine habrlatb. Mr. Baldvin 
raporu müdafaa ve muhalifet-
lerc . ~ukabele yolunda ortaya 
serdigı düf Üncelerinde, yedi 
senelik ince tetkiklerin mah
sulü olstn bu raporu tasvip 
etmenin en büyük vazifeleri 
old~ğunu bildirdi. Bu yedi se-
n~~ık. zaman iiç kısma aynla
bılırdı. (1) Simon komisyonu 
(2~ , (3 Y~varlak masa konferansı, 

Muşterok encümen raporu. 
Bk rapo~da sosyalizm kokusu 
yo tu; çunku 31 üyeden 20 si 
konservato··r . . d d" bu . .. partısın en ı, ve 

.Yirını uycden 15 i raporun 
le1E:e kara.r vermi,lerdi. 

sen bu itin ilk adımını 
::~~ Sinıon komisyonu da bir 
ın f edcrasyonunun aleyhinde 

değildi yaln H" ı· 1 . b ' . ız ınt ı prens enn 
u şekıldc iıJ birligı~ 'ni kabul 

etmelerin· _ . ın zamana muhtaç 
oldugu ılerı' .. ~ l .. t" B suru muşu. 
İ 

1 
°;dan sonra Mr. Balduvin 

r a~ ~yı misal olarak, lrlanda
nı~, ıçı1ne .düştüğü çıkmazın 20 
yı~ .. ı: ngıltere ile anlaşmasına 
H?nd. olduğunu, bunun i~n 
.~n .. ıstanı da aynı vaziyete 
~~~mek istemedikleri bildir-

}' enup Afrikasında da öyle 
~ mamış mı idi? Konservatör-

h~r orada rnuhtar idarenin aley 
ıncd ·d'J k c 1 t er, halbuki onlara 
enBdi kendilerini idare hakkını 

ver ekle - h k ne kadar dogru a-
rc et edildiği şimdi belli olu
yor. 

Mr. Bald · · .. l .. uvının muta easına 
gore mü<1:te .. h''k~ v e encumen u u-
metin H· d' . . . ' 
d 

ın ıstan ıçını hazırla-
ıtr1 "B 0 eyaz kitap da mübhem 

k ' b' it a~an ır çok husmları aydın-
Jatmişbr. Partinin batkam bu 
~aporu Britanya imparatorlu
gunun bakası için en iyi bir 
prenip 0 1-ralc gördüğünü söy
ledi. 

Mr. Balduvin'e ~öre nasyo
alizm rütgin A•mpada oln
du&-u kadıu· Aıvada da esmek-

e elesi ara 
tedir. Onun için Hindistana bu reformun mali cihetini mev- distanin. Çinin vaziyetine düş- Bunun üzerine raporun leh edilmesi lazımgeldiğini ileri 
firsat yerilmezse bu koca ülke zuu bahsederek bu islahabn mek üzere olduğunu ileri sür- ve aleyhinde !Öyleıı en bir kaç sürüyor ve ancak bu suretle 
iki nesil sonra İngiltere için ta- bir yılda eu aşa~ı 20 milyon müş Hindistana dünyanın hiç sözden sonra muhaliflerden hareket ederek partinin inkı-
mamen kaybolmuş olacakbr. Ingiliz li?"asına malolaçacağlm, bir tarafında kiymeti kalmıyan Lord Hartrington da raporu sama uğramasının önüne ge-
Parti başkamnın bu güreşte tek bunun ise Hindistanda veni bir bir hükôme tarzı vermeğe kal- tenkit etmiş ve encümende çilebileceğini iddia cdiyer. 
başına kalsa da ısrar edeceg-i vergi ile tcdarık cdilm;k mec- kıştıklarını halbuki bütün dünya- k d içtimada son olarak so .. z rapor reye on uğu zaman az-
anJasılıyordu; nerede kaldı ki buriyctinde k.ılmacağım ve hal- nın ıngilterenin ihmal göster- Jıkta kalmış olan muhaliflerden alan Sir Austen Chamber-
bir çok otorite sahibi arkadaş- buki Hindistanın yeni bir ver- diği şeylerden istifade için fır- h b. · H d d lain raporun muhaliflerine cevap 

. -k- tl k b--1 d . aat bekiemekte oldudunu ha- er ırmjn in istan a uzun S li b , k 
lan da aynı fikri taşıyor ve gıyc sn une e a :11 e erruye- zaman yQşamış, o memleketin vererek Lord a 'r ury ye ha~ 
konservatörler partısının uzagı- ceğinin muhakkak oldt:ğunu tırlatmışbr. Daha sonra bu ha- h 1· . . . b·ı k. I verecek olurlarsa Hindistanaa 

bildirdi. reketinkonservatörler partisi a va mı ıyıce 1 e..-ı ım.se er 
görme kabiliyeti de yüksek Mr. Balduvin'in meclise ar- üzerindeki tesirlerine geçerek olduğunu bildirmiştir. Muhalif- eyaletlere muhtariyat verilme-
cesaretini i.spate hazır bulunu- zett.iği .tezi kuvyetle müdafaa ı bu hatanın partiyi parçalıyabi- Jer arasındnki umumi kanaata sinin de yanlış olacağını bildir-
yorlardı. . edenlerden biri de Lord Derby leceğini v .: sosyalistlere açık göre rapor "Beyaz kitab,. a miş ve Lord Salisbury'nik pro· 

M 
BAundan sonra kükrsüye çıkan olmuştur. Raporu hazırlayan bir yol bırakacağını bildirmiştir. şayanı tercih ise de raporda jesini, memleketine sadık Hint-

r. mery müştere encümen dneümenin azasından o]an Lord Mr. Churchill söylevini şu t~klif edilen program k kadar Jilerdeıı hiç birinin kabul etmi-
raporundaki genel prensipleri Derby, encümenin ilk top- d ikkate değer sözlerle bitiriyor: karışık ve masraflıdır ki ken- yecegını ilave etmiştir. Sir 
kabul etmeyi teklif etti ve bu Jandığı günlerde şahsen u Be- "İngiltercden başka hic bir di ağırlığı altında ezileceği Chamberlain iddtalannı şöyle 
teklifinin ~ebeplerini izah ede- yaz kitap ., m aleyhinde ol- memleket, el;nde bulundurdu- muhakkaktır. tamamlamıştır: "Bana kalirsa, 
rek rapöru müdaffa etti. duğunu, halbuki bu rapo- ğu imparatorlukla bu kadar Raporun muhaliflerinden so•ı merkezi hükumette değişiklik 

S - h ! f t t hl'k ı· b' t d sözü olan sir Hcny Page Croft 1 b'·k· ı · d oz sırası rapora mu a e e ru " Beyaz kitap ,, ta bir e. ı e ı ır arz a oynamaz. olmazsa eya et u umet erı e 
rdenlerin başkanı olan Lord haylı tadilat yapılmış olduğu- Japonya yeni hir imparatorluk du tamiri kabil olmıyan bir işleyemez. Yeni kanunu esasi-
Salisbury'ye gehııişfi. Muhale- nu bildirmistir. unun kananti- için can atarken biz elimizde- yanlışa düşmemcğe dikkat nin ta:bikinden sonran ihtilaller 
f b b ka · kı' · d v tmag~ a kalkıyo .. uz etmek hcp"inin vazifesi ol-et gru u aş nı kendi illi- ce Hindistanda bugünkn hü- nı agı · "' çıkacağı iddiaları pek fazla 

t . · - · b' h"k. Hindistan raporunu hazırlıyan dugv unu bildirdi ve Hindistan al l l · B l k" zam e 1.-ıgt ır u uınete ve kumet çok zayıftır. Yeni mer- müb ağa ı söz ereır. i a ıs 
encu-menı·n başkanı ve konser- da muhtar merkezı" ı'darenı'n 

bilhassa Mr. Balduvin'e tariz kezi hükumet çok daha kuv- ' Hindistan'da İn(J'ilizlerle Hint-
vatörler partisinin eski ikinci halkın reyi alınmadan tatbik '° 

etmiyeceğini bildirdirdikten vetli olacaktır. Ticarete geli- - başkanı Lord I .enlı'thgouv, Mr. dil k . d lilerin daha ziyade kayna~aca-. - e me ısten ğini ve bu ha-
sonra rapornn muhalifler~ Hin- ce, o hüsnü niyete bağlıdır. Churchill'in bu hararetli tenkit- iını görecaksiniz,, 
d. · ı B ı b h 1 reketiıı kons~rvatif prensiple-ıstan ıçin muhtar eya etlerini öy e ir ıssin · bu unup bu- lerine ccvep vermiş ve kendi- · h Bundan sonra müzakere ki-

l d d b d nne mu alif olduğuna hatır-
prensibini kabul ettiklerini,fakat unma ığmı a ugünler e mü- leri gibi muhaliflerin de ayalet- fi görüldü. Muhalefetin rapor- • 
h k d f k !attı. Bu muhalif, Hindistan 

ü iimetin Hindistanda mesul zakere edilmekte olan Hindis- ler muhtariyetin e aynı i ri da yapılmasını muvafık görül-
k h k l . ~ layihasının ikinci parçasını fü-

mer ezi ü fımet tesis etmesi- tan ticaret muahedesinin neti- taşıdıklarını söy emış ve eger 1 düg· ü tadilat teklifi reye kon-
. l f • d k b h d · zumsuz görüyor ve yanız eya-run yanış o acağını iler sür- cesın e görme kabil ola- Hintlilere u sa a a emnıyet du ve 390 a karcı 1102 reyle 

k · · h · t rili' Jetlere verilme.s:ni muvafık Y düklerini ilave etti. ea tır. ve ıtimat os e yorsa, muay- reddedildi. Bunun üzerine ra-
Lord Salisbury'in kanaatince ı Bundan sonra kürsüye çı- yen garan ilerle daha fazlası olduğu muhtariyette bile adliye 

k M V. Ch hill · · d · t 't' t H ve polis muhtariyetJerinin, eya- porun tasvibi hakkındaki tek-bu rapor federe edilmesi kah ·ı on r. mston urc ra- ıçın e emnıye ve ı ıma gos-
k --Lal f tı · · t ilm · h' b" t hlik do Jetlerin liyakatlerini isbat ede- lif pek büyu·k bir ekseriı.·etJe olmayanları bir federasyon al- pora arşı mun e e erının, er esının ıç ır e e - J 

d 
sebeplerini izah ederken Hin gv uramıyacağım ilave etmiştir. ceklcri bir zama kadar tehir kabul edildi. 

tın a toplamağa, Hintli prens- ~-~~3.W.S~~~~mamiımm:."'mio~&~amiııim~miıranm~E!-~Bil~~~ımiiiil5i~m;:;:ı.;n.:~~~9111~~:s:ı: 
lere Britanya Hindistanından 
faz1a kudret vermeğe ve bir
leşmeıi imkanı olmıyan Müs
lümanlarla mecusiieri bir ara-
ya getirmeğe çalışıyor. Yine 
bu kanaata göre rapordaki ga
rantiler ancak kağıt üzerinde 
güzel görünüyor.; yoksa bu 
muhtar idare, kağıttan yapıl-
mış bir torba içine girip yü
rüme teşebbüsünde bulunmağa 
benziyor. 

Lord Salisbury mes'ul mer
kezi hükumet kurulutıca kuvvet 
ve kudretin dağılacağ'ım iddia 
ediyor ve hiç olmazsa bu dü
şüncelerin evvela yalnız eya
letlerde denenmesinin daha 
doğru olacağını ileri sürüyor 
ve sözlerini şöyle bitiriyo~·. 

" Konservatörler p~rtisinin 
vazifesini ifa etmesini ve bir 
gük iktidar mtvkiine geçecek 
bir amele hükumet nin d:ılıa 

fazla şeyler yapınuındau kork
mamasını dilerim." 

Bundan sonra muhalefet gru
bundan Sir Joseph Nail, Lord 
Salisbury'nin iddialarım takviye 
mahiyetinde söylediği nutukta 
bu işte de Irlanda işin-
de olduğu gibi aynı ha-
taya d..i,ülmekte olduğunu bil
diş v~ raporda bahsi gesen 
garantilerin istenilen şekilde 

işliyeceğine raporu yazanların 
da. inanmadığını ilave etmiştir. 

Iki tarafın bu suretle fikir
lerini ortaya atmaları üzerirıe 
genel münakaşa başladı. ilk 
söı:ü alan Lord Percy, Lord 
Salisbury'nin iddialarını ccrhet-
tikten sonra raporu müdafaa 
etti ve imparatorluk dahilinde 
Hindistanı bir birJik dahiline 
sokmak fırsatının kaçırılmaması 
llizmnunu bildirdi. 

Bundan sonra raporun mu
haliflerinden Lord Fitzalan Hin 
di~tanda yapılmaıı düsiinülcn 
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dirme 2. Çaşutlama (Casus- Bekletmek 5. Bırakmak 6. 
luk etme man.) 3. Ele ver- Boşlağ koymak 7. Boşlamak 
me 4. Kovculuk (Gizli şey- İhmahcı - 1. Erincek, 
leri ihbar ve ifşa, menmam- erinçek 2. Savsacı 3. Üşenç. 
lık man.) 5. Yetiştirme üşenen, üşengeç 

İhbar etmek - 1. An- İhmirar - 1. Kızartı. 2 
!atmak 2. Bildirmek 3. Çak- Kızıllık 
mak {İftira etmek man.) 4. İhmirar peyda etmek -

. Çavalatmak 5. Ele vetmek Kızarmak 
6. Eriştirmek 7. Kov götür- İhnak (etmek) - 1. Bo-
mek 8. Salıklamak (Salık: ğazlamak 2. Boğmak 
Haber) 9. Söylemek 10. Ye- İhraç - 1. Atma, dışarı 
tiştirmek atma (Tart man. 2. Çıkar-

ibda (etmek) - 1. Ba-
1 
mak 3. Göndermek (Sevk 

ğ~lamak 2. Belgelemek 3. , nıan.) 
Öle.mek 4. Vermek ı İhraç etmek - 1. Çı-

Ihdas (etmek) - 1. Çı- karmak 2. Dışan atmak, 
karmak, ortaya çıkarmak 2. dışarı çıkarmak 3. Gönder
Epitmek (Çocuk dilinde ye- mek 4. İşten el çektirmek 
dirmek, beslemek man.) 3. 5. Kapı dışarı etmek 6. 
Koparmak 4. Oldurmak 5. Koğmak, kovmak 7. Salmak 
Ortaya koymak 6. Y enae- (Gönderme man.) 
mek İhraç ettirmak - 1. Çı-

lbfa (etmek) - 1. Giz- kartmak 2, Göndertmek 
Iemek 2. Oğrunmak 3. Ört- · İhrah (etmek) - 1.Ateş
bas. etmek 4. Saklamak Jemek, ateşe atmak 2. Ate-

lhkak (ı hak etmek) - şe vermek, 3. Tutuşturmak 
1. Ahsmak (A!acağını zorla 4. Yakmak 5. Yandırmak 
almak man) 2. Do~ruyu or- İhraz (etmek) - 1. Al
taya çıkarmak 3, Ortmek 4. mak 2. Ele geçirmek 3. Er
y erine getirmek nıek 4. Kazanmak 5. Var-

İhlak (etmek) - 1. Kal- mak 
dırmak 2. Ortadan kaldır- .ıhsa (Tadat man.) Sağış 
mak 3. Öldürmek 4. Tepe- İhsa. etmek - Saymak 
lemek 5. ~itürmek (Kaybet- İhsa (Hadım etmek man.) 
mek man.f 6. Yok etmek 1. Eneme 2. 1kdiçleme 

İhlal (etmek) - Bozmak thsa etmek - 1. Bur-
İhlas - 1. Açık yürek- mak 2. Enemek 3. Enetmek 

lilik 2. Doğruluk 3. Yürek- 4. İğdiş etmek 
ten geliş ihsan - 1. Birişik 2. 

İhmal - 1. Öykü 2 Gereklik 3. İyilik 4. Kaynın 
Usal 3. Uaanlık 5. Sungu (Mevhibe man. 

İhmal etmek - 1. At- "Tann sunguıu,,) 6. Vergi 
mak, battan atmak 2. Bak- (Verp~ vergiai bol) 7. Ve
mamak 3. Baıtan savmak ri~ik 8. Yarhtaş 

' 
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İcra olunmak - 1. Ye- mek 2. Bqarmak 3. Başa 
rine gelmek 2. Yerini bul· çıkarmak 4. Buyurmak 5. 
mak 3. Yapılmak Çevirmek 6. Döndürmek 7. 

İçtihat - 1. Duruşma 2. Evirmek 8. Evirip çevirmek 
Düsücede çarpışma 3. Dü- 9. Geçindirmek 10. KuU.n
siicede duruşma 4. Yeni dü- mak 11. Tutmak 
şüceler çıkc..rma İdarei aktab etmek -

İçt ma - 1. T op!antı 2. 1. Tokuşmak 2. Üne içif
Yığılma 3. Bir araya gelme mek 
4. Demek İdareli - 1. Becerikli 2. 

İçtima etmek - 1. Bi- Çevrinti 3. Elverişli 4. Ev
rikmek 2. Birleşmek 3. Bir cimen 5. Tutumlu 
araya gelmek 4. Toplanmak Hüsnü idare Güzel 
5. Ukuşmak 6. Üımek 7. kuUanm 
Yığılmak İddia - 1. Direniş 2. 

İçtima mahalli, mecma- Dayatış 
1. Dernek 2. Eğlek 3. Top- İcldia etmek - l.Atmak 
lak 2. Demek 3. Diremek 

İçtinap (Etmek) - 1~ İddihar etmek - 1. Bi-
Azırganmak 2. Kor! mak 2. riktirmek 2. Saklamak 3. 
Çekinmek 4. El çekmek 5. Yığmak 
Geri durmak 6. Sakınmak ideal - Ülkü 
7. Ürkmek 8. Irak kalmak İthal (etmek) - 1. Gir-
9. İrkilmek 10. Kaçınmak dirınek 2. İçeri koymak 3. 

İçtisar (Etmek)- 1.Kork- Karıştırmak 4. Sokmak 5. 
mamak 2. Kendine güven- Tık?Iak . · 
mek 3. AtıJmak (Korkma- Ithal olunmak - içine 
dan al!Jma man.) 4. Gözüne sok~ılmak. 
almak, gözüne aldHmak ldlal (Izlal) - 1. Azdır-

İdam - 1. Asma 2. Or- ma 2. Bozma 3. Çürütme 4. 
tadan kaldırma 3. Öldürme Şaşırtma 5. Yoldan çıkarma 
4. Yok etme 5. Yokluğa İ<llaletmck - 1. Azdır-
gönderme mak 2. Bozmak 3.Çürütmek 

İdam etmek - 1. As- 4. Şaşırtmnk 5. yoldan çı
mak 2. Boynunu vurmak 3. karmak 
lJrtada~ kaldırmak 4. Öl- I'dı-ı d 1 a e en - . Azıtan 
dür~ek 5. yok etm.ek 2. Kandıran 3. Baştan çı-

Idare - 1. Çevırme 2. karan 
DoJaşt!rma 3. Döndürme 4. İdma _ 1 Al 
Kullanma 5. 1 .. ıetme 6 B,...- Bac .. ~ nt 3. D ıştırına 2. 

~ · - "' ogre nıe .. - ·· 
cerme 7. Yapma 8. Dirlik İd . k uruştu 
(M . man yapma _ ] Ba-
10 a~etll man.) ıi" T Geçinme canınak 2. Bavlamak 3.· İşil
TU ~3 anymat . utum 12. mek 4. y oranmak S. yoran-

r~ . c mc mak. 
idare etmek - 1. Becer- İd l 

man 1 - 1. Altşkan 2. 



SahHe 10 

• 
lngilterenin Genel 

Halı ithalatı 
• 1 -·-·· -Bu yılın ilk on ayı içinde Yunan 

" 
29 

" İngiltereye ithal olunan halı 
miktarı 1927 yılından önceki 
yıUarda ithal olunan halı mik
tarından % 30 derecesinde faz
ladır. Bununla beraber bu faz
lalık İngiltere müstemlekelerin
den gelen mallardan ötürü olw 
duğu için halı ithalat verimle
rinin arttınlmasına lüzum du

1.002 baya 
Bu halı stoku 69.141 parça

dan ibarettir. Bunların içinde 
47.487 parçası İran, 5.337 par
çası Hindistan. 1.046 parçası 
Çin, 12.625 parçası Kafkas, 
2. 287 parçası Türk ve 8 par
çası Yunan halısıdır. 

yulmamışhr. 

İlkteşrin 1934 ayı içinde 
Londra limanında 1002 balya 
halı mevcut idi. Bu halılar 
memleket itibarile söyledir. 

Ay içinde gümrüklerden çı
karılıp teslim edilen Şark lha
lıları 4.391 adetten ibarettir. 
Bunlar memleket itibarile şöy
ledir. 

İran halıları 174 balya 
İran halıları 1341 balya 

Hindistan ,, 416 ,, 
Çin ,, 201 ., 
Kafkas ,, 17 5 ,. 

Hindistan ,, 
Çin ,, 
Kafkas ,, 
Yunan ,, 

2619 
366 

7 4.391 parça veya 

kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K IRSft:. T 
Topan Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
~Hindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lnglliz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satış mahalli : Kestoıne pazarında No. 10 
885 T eJefon 3937 -· 

- 130 - Öz Türkçe karılıklar 

Bavlı 3. İşlek İffetsiz - 1. Eteği kirli 
İdrak - 1. Anlak 2.An- 2. Bulaşık 3. Yüzü kara 

lama 3. Anlayış 4. Bilik 5. İflah olmak - 1. Kurtul-
Biliş 6. Bu1um 7. Çağını mak 2. Onmak 
bulma 8. Duygu 9. Eriş 10. İflas - (etmek) 1. Bat-
Erişme, irişme 11. Erme 12. mak 2. Top atmak 
Kavuşma 13. Sezgi, sezme İfna - 1. Bozma 2. Yok 
seziş 14. Us (Akıl man) 15. etme 3. Bitirme 4. Kaldırma 
Varış 16. Yetişme İfna etmek - 1. Tüket-

İdrak etmek - 1. An- mek 2. Yok etmek 3. Yup
lamak 2. Bulmak 3. Duymak mak 4. Bitirmek 
(His man) 4. Kavramak 6. İfrat - ( a varmak ) 1. 
Kavuşmak 7. Sezmek Artıklanmak 2. İleri gitmek 

İdrakli - 1. Anlayışlı 2. 3. Kınıkmak 4. İleri varmak 
Kavrayışlı 3. Sezişli İfraz 1. Ayırma 2. Bölme 

İdrar - 1. Çiş 2. İşek 3. Çıkarma 4. Pay ayırın 5. 
3. Sidik Pay verme 

İdrar etmek - 1. Çişet- İfrazat - Akıntılar 
mek 2. İşemek 3. Siğmek 4. İfrit - 1. Ker 2. Yan 
Su dökmek İfsat etmek - 1. Bo7.· 

İfa - 1. Bitirme 2.Etme mak 2. Bulandırmak 3. Kar-
3. Kılma 4. Ödeme 5.Y.apma gaşalık vermek 5.Kargaş~hk 
6. Yerine getirme 6. Karıştırmak 

İfa etmek - 1. Bitirmek İfşa etmek - l.Yaymak 
• 2. Etmek 3. Görmek 4. Kıl- 2. Ortaya atmak 3. Açmak 

mak 5. Onarmak 6.Ödemek 4. Başkasına söylemek 5. 
7. Yapmak 8 . .Yerine ge- Ort~ya çıkarmak 
tirmek iftar etmek - 1. Oruç 

Hüsnü ifa - 1. İyi 2. açmak 2. Oruç bozmak 3. 
Güzel yapmak Yemek 

İfade - 1. Anladış, an- İftariye - 1. Oruç aç-
latış 2. Danışmak 3. Öyleyiş mal~k 
4. Anlatış iftihar - 1. Kurum 2. 

İfade etmek - 1. Anlat- Öğünme 3. Böbürlenme 4. 
mak 2. Bildirmek 3. Söyle- Ko~~uk kabartma 5.Kabarma 
mek 4. Söylenmek 6. Oğünç 7. Kıvanç 8. Ku-

İfakat bulmak - 1. Arı- rum satmak 
mak 2. Ayılmak 3. İyileşmek İftira - 1. Çıltak 2. Suç 
4. İyi olmak 5. Kalmak 6. atma 3. Kara bulaştırma 4. 
Kurtulmak 7. Onalmak,unul- Karalama 5. Karartma 6. 
mak 8. Onmak 9. Sağalmak Üst~ne atmak 7. Yonamak 
10. Savuşturmak Iftirak - 1. Ayrılık 2. 

İffet - 1. Arıklık 3. Sa- Dağılma 3. Üzlük 4. Ayrı 
kınına düşme 5. Ayrılma 6. Irak 

İffetli - Arı, arık kalma 7. Uzak düşme 

'' 

e 

' 
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BAYRAMLIK KU DURALA INIZI 
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YERL İ MALLAR PAZARINDAN ALINIZ 

SAGLAM GÜZEL ucuz 
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İğbirar - 1. Gücenme Tüymen 4. Ürkü 
2. Bozuşma 3. Dargınlık 4. İğtişaş vukua gelmek -
Küsme 5. Küsü 6. Kakma Karışmak, karışıklık olmak 

İğfal - 1. Aldatma 2. İğva (etmek)- 1. Ayart-
Ayartma 3. Kandırma 4. mak 2. Azdırmak 3. Baştan 
Oğun 5. Baştan çıkarma 6. çıkarmak 4. Şaşırtmak 5. 
Avutma 7. Ayartma 8. Göz Yoldan çıkarmak 
boyama 9. Yanıltma 10. Yut- İğva olunmak - 1. Baş-
turma tan çıkarmak 2. Şaşırmak 

İğfal edilmek - l.Alda- 3. Yoldan çıkmak 
tılmak 2. Avlanmak 3.Avun- İğzap (etmek)- 1. Kız
mak 4. Kanmak 5.Ulanmak dırmak 2. Körüktürmek 3. 

İğfal vasıtası, tuzak Öfkelendirmek 
İğfal eden - 1. Aldatıcı İhafe - 1. Korkutuş, 

2. Eldirekçi 3. Yanıltmaç korku veriş 2. S1kırcım 3. 
İğfal edilen - 1. A1da- Ürkütüş 9. Yanığ 

nan 2. Kanık 3. Kapılan, İhafe etmek - 1. Gö-
kapılmış zünü korkutmak 2. Korkut-

İğmaz - 1. Genezlik 2. mak 3. Korku vermek 4. 
Göz yumma 3. Göz kapama Ürkütmek 5. Üstüne yürü-

İğmaz etmek - 1.Aldırış mek 6. Yıldırmak, gözünü 
etmek 2. Görmezliğe gelmek yıldırmak 
3. Göz yummak, göz kapa- İhale (etmek) - Tapşır-
mak 4. Körlüğe vurmak mak 2. Üstünde bırakmak, 

İğna - (etmek) 1. Ba- üstüne bırakmak 
yıtmak 2. Zengin etmek İhalei nazar etmek - 1. 

İğra - (etmek) 1. Az- Bakmak 2. Gözüne çevirmek 
dırmak 2. birbirine düşür- İhata - 1. Bürünme 2. 
mek 3. Çaktırmak 4. Kın- Çevirme 3. Dolanma 4.Kap
dırmak 5 . Kışkırtmak, lama 5. Kuşatma 6. Sarma 
6. Kızdırmak 7. Kızıştır- 7. Yanını alma 
mak 8. Ölçermek İhata etmek (Etrafını sar-

İğtinam - 1. Algı 2.Ça- mak man.)- 1. Bürümek 2. 
bul 3. Vurgun Çevirmek 3. Çevre almak 

İğtinam etmek - 1. A- 4. Dolanmak 5. Kuşatmak 
partmak 2. Çapul etmek 3. 6. Sarmak 7. (Akla sığdır
Talan etmek 4. Vurmak mak man.) ermek 8. Kav

İğtinamı fırsat etmek - ramak 9. Saı mak 10. Sığ-
1. Kaçırmak 2. Sıltanmak dırmak 11. Tutma'"k 12. Yat-

İğtisal (etmek)- 1. Çim- mak 
mek (Derede ' yıkanmak İhata edilmek - l. Çev
man.) 2. Çömmek 3. Yıkan- rilmek 2. Kapsanmak 3.Kap
mak 4. Yunmak lanmak 4. Kuşatılmak 5. Sa-

İğtişaş - 1. Karcışma rılmak 
2. Kar2'aşalık, karışıklık 3. İhbar - 1. Bildiris. bil-

- -Odun Pazarı No. u - 12 

\Türkiye Cumhuriyet 

1
Merkez Bankasından: 
· /. 7 Faizli iki Pi i!yon Liralık Si
vas - Erzrum De~nir}'Olu . Tahvil-· 
ieriniıı Kayt Muamelesine Ya· 
kında Başlanaca '~ tır: • 

Geliri tamamın Sivas - Erzrum Demiryolunun inşaasına tahsis 
olunan otuz milyon liralık Sivas - Erzrum istikrazının iki mil
yon 1iralık birinci kısmını teşkil 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 lira ihraç fiatı üzerinden bu müddet zarfında Merkez, 
Ziraat ·ve İş bankalarının şubeleri bulunan her mahalde satışa 
çıkarılacaktır. 

Umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan Daire ve muesıs
lerce vilayetler hususi idarelerile belediyelerce teminat olarak v :! 
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 edilmiş olan 
bu istikraz tahvillerinin faizi de yüzde 7 olarak tesbit edildi
ğinden iştirak edenler en faideli ve sağlam ve aynı zamanda 
m.emleket için verimli bir işe paralarını yatırmış olacaklardır. 

5564 (1170) 

Dahiliye 

DOKTOR 

ZEKAi IBRAHIM 
Muayenehane: İkinci Beyler sokağı No. 45 Beyler hamamı 

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar hastalarını kabul eder. 
Telefon: 3806 20-26 (887) 



~!i.1~:.tMit~ti11tasındaa1r1ncıtcorı1on Ll~::si:k:tiiçVanında ~=: MiTf AT Lokantası 
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GISLAVED 

Ve son moda 
ADIN-ERU:K-çoCUK 

yerine ba,ka 
marka veriyorJarl 
Aldanmayınız. 

GISLAVED 
markasına dikkat 

ediniz! 

Tlrki . 
yenin Yeri lhlfar Paz.ıa ve umum kundura 

satan ınağazalardınız. (1148) 

PL.tTT 
Makina F a'ının 

NAMDAR (RIGI 
., .... -............... .,.._., 

En ufak 
UMUM AC~~ek parçalariyJe 

TASINDA mevcuttu• 
Adree: S 

G. D. GJ\ 
Yeni Manifatu-,,.ıJ ret sokağı No. 3 

T91 ·- ar ÇU'flS w &fon No. 2413 ,. No. 234 IZMIR 

.Bayram ~brikleri 
. Çocuk Esirg,ae Kurumunun 
f ebrik T elgrallmeleri Kul' anınız 

teıC:::Ok Esirgeme Kurum~~afmdan hazırlanan "Lti~s,, tebrik 

8 
.. 

1 
.... arı sureti hususiye vıyanada bastınlmış çok zarif ve t:i udar. Bu lcaatıar heı.!lgraf merke-ıinde bulunur, Tebrik 

ar grafınızıo bu siisJü kfl muhatabınıza ve .. i me.sini isterse:rıiz 
ve:Ou~~ .telgraf memu• s3yleyiniz. Telnraf ücretinden baş'<a 
heaa cegınız on bq kv m~sadınn:ı temin eder. Bu suretle 
faki ÇOcuk Es· "'eme 1'Ulllllllun bakmakta o!duğu kimsesiz ve 
zat.ar lavnı.ann bakf1A yardım hem de te!graf1nızı çektiğiniz 

"'Vfl Q& fazla Y~ göstermiı olursunuz. 6-1 O 

kırk Beş Dakike da 
:\ 6, 12 Aylık 

Buhar leya Elektrikle Daimi Ondü'c"i~yon. 
Alrnayadan Ve Bükreşten Hususi o:arak 

"1etirilen Müessir ilaçlar. Yıl Başı 
Ve Bayram Hazırlıkları 

. ~lelliiinizin on kat daha artmasına isterseniz ondüle
~ızı ıe. lllakyajınızı mutlaka diplomalı M 1 N 1 K kadın 
enen Sıtkıya yaptınmz. Telefon: 3101 

Adres: Keçeciler caddesi 122 N o. lı 
Dç kath yeni binasında B. Sıtkı 

5-15 (1149) 

Uydur,ına Gardlran 
Oıa beş gün evvel hapishane 

1 önDnde kendisine gardiyaD 

! 
süsü vererek ba,-n Zehra is
minde bir kJllmı dolandıran 

t Balıkesirli .t.Stif oğlu Halil tu-

1 tuımw-rt.ır. 

Doktor 

l. Riza Unle 

Muayenehane Nakll 

Doktor 

Kemaf'Şakir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka, antina tramvay cad· 
desi No. 596 Tel. 2545 

l{estelli caddesi No. 62 
Dokto Ali Riza Ünlen 

gQ6\fM )VE CERRAHI 
KAPN~ASTALIKLARI 

Ankara Birası 
MUTE 88181 

JGöz Ta1bi . Umduğumuzdan Üstün Çıkh 
--------------·----------------

, lütfü Kır~ar Ucuz - Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür •• 

M81111ekel hastanesi 
gk besbdlldan ntllte
h•S1s1: 
ikinci beyler sokağı No. 65 

T elefqn : 30SS 

lzmirde acentam1~ yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 
siparişini kabul ediynruz. Ankara Orman Çiftliği Müdürlügüne müra
caat. Fazla iıahat için Izmirde Ege Palas ve Şeh r gazinosu müsteciri 
T ürkmenoğlu Murat beyden alınabilir. 

'-----..ı-:7.46 s.. 7 

BAGCILARIN 
VE 

SEBZE ve MEYV A BAHÇ~I SAHiPLERiNiN 
Dikkat 61zlerlne 

Dört seneden beri seve seve kullandljuul ve aldığına 
aeticeleri takdirle yad ettiğiniz ( GOVERCIN) markalı 

KiMYEVi GOBRE'leria IZMIRDE aabf yerinin yalaız ı 
GAZI BULVARINDA YENi TUHAFiYECiLERDE 

(1) NUMARALI ADADA lNGtLtz KİMYEVi 
GÜBRELER ŞiRKETi 

Olduğunu Unutmayımz • 
GOBRELERIMIZI BAli mmtakalanada ki KOY ve 

KASABALARDA sizce adre.leri belli olan acent.alan· 
mızda bulursunuz. 

Adres : fMPERIAL KEMIKAL INDUSTRIS ( Levant ) 
LiMiTED ŞİRKETi tzMIR ŞUBESi 

P. K. 78 Telefon: 3803 
10-26 (1092) Pa. ÇL Cu. 

ALGOPAN 
Diş Ve Baş Airıla
rı için En F aideli Ve 

Tesirli laç 
( A go11an Cevat) dır 

( 1 - 6 - 12 ) lik teneke kutularda ve orjinal amba
lajda her eczaneden isteyiniz. 
~-==~~~~-=--~====--:~~~:::.::::~~-~ 

Toptan Satış Mahalli : 
lstanbulda Bahçekapısında 

ZAMAN 
ECZA DEPOSUDUR 

Şehrimizde ki Ecza Depolarile Eczanelerde 
'Vercllr. ısrarla ALOOPANI lsleylnlr. 

Gayri menkul mallarul açık 
artbrma ilim 

D. No: 930 • 26 
TU-e icra memurluğundan: 
Açık arttırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne ot
daj'u 14 dekar 720 metro mu
rabbaı arazi üerinde 197 ağaç 
zeytia 1 dekar 840 metre mu
rabbaı bağın dörtte bir hissesi 

Gayri menkulun bulunduğu 
mevki, mahaDeıi, sokağa, nu· 
maraaı. Tirenin uzun kuyu kı
sık kaya 

Takdir olunan kıymet: Ma
lim 2000 lira dörtte biri 500 
lira 

Arttırmanlll yapalacaiı yer, 
g1a, ... t 31121935 pertenbe 
saat 15 tire icra memurlatu 

1 - lpa l'•Jrİ menkultin 
aıtbnaa prbaamelİ J0/121934 
tarihiaclen iböaren 9J0/26 nu
mara ile Tire icra dairesinin 
muayyen namatumda herke
sin giirebilmesi ipo açıktır. 
banda yazıla olanlardan fazla 
mal6mat almak isteyenler, itbu 
şartnameye ve 930/26 dosya 
numarasile memuriyetimize mü
racaat etmelidir. 

2 - Artbrmaya iftirik için 
yukarda yazılı kıymetin % 7 ,5 
nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir Bankama temiaat 
mektubu tevdi eclilecoktir. (124) 

3 - ipotek salaibi alacaklı
larla dij'er alikadarlann ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul &zerindeki haldanm 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialannı iıbu ilin tari
hinden itibaren yirmi fibı için
de evrakı mtisbitelerile birlik
te memuriyetimıze bildirmeleri 

j icap eder. Aksi balde hakları 
tapu sicilile aabit olmadıkça 
sabş bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - G5sterilen gllnde art
brmağa itfuik edenler arttır
ma şartaamesini okumuş ve 

lüzumlu malümab a1mq ve 
bualan tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunur Jar 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağnl
dıktan sonra en çok arttırana 
ihale edilir. Ancak artbrma 
bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş betini b11lmaz 
veya sahf i.steyeaiıı alacağına 
riichaai olan diğer alacakLlar 
balunup ta bedel banlana o 
gayri menkul ite temin edilmiş 
alacaklannm mecmmımlan iaz· 
leya çıkmazsa en çok arttı~ 
D1D taablıildii baki kalmak üze
re on beı gün daha temdit ve 
on beşinci günü aynı saatta 
yapılacak arttırmada, bedeli 
satq ilteyeaia alacaima rüc
haıai olan eliler lllacalrLlenn 
o pyri menkul ile temin edil
mit alaaıklan meaau•dan 
fazlaya ç•lnuk ..,tile, en çok 
artbrua ihale edilir. Blyle 
bir bedel elde edibaezae ilaale 
ediJmezae ihale yapdmu. Ve 
aabf talebi cllpr. 

6 - Gayri menkul kendisi
ne ihale ohmu küme derhal 
veya verilen mihlet içinde pa
rayı vermezse ihale karan fes-
bolanarak kendi•inden enel 
en ytikaek teklifte bahman 
kimae arzetmİf olduiu bedelle 
almaia razı oluna ona, razı 

ohuu, veyı bulunmana hemen 
on bet gibı müddetle artbr
maya çıkarılıp en çok artbra
na ibale edilir. iki ihale ara-

smdaki fark Ye reçen günler 
için yilzde betten hesap oluna
cak faiz ve dijer zararlar ay
nca lıikme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Madde (133) 

Bag ve zeytinlik Yukarıda 
gösterilen 31/2/935 tarihinde 
Tire icra memurluğu odasında 
işbu illn ve gl>sterilen arttır
ma şartneınesi dairesinde sah· 
lacagı ilin oh1111r. 21 




