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Burnava 
Ziraat 
Mektebinde 

A11ımı•ın Maarif ıiltemlola 

en çtb-Clk yeri, gençleri gQç 

lılerden yaa Çe•lrtmeıldlr. Btı· 
tan kudretini topraktan alan 
yurdumuzda, Ziraat mekteple · 
rlne girenler, memur yotlttiren 
mektoblere nlıbetle o kıdar 
.. ki.. 

Bu ıabab llkmektebln ıon 

11mfıada olan ye~enlm Ôıde · 
mlr'I, Burana Ziraat mektebini 
gGıtumlye gôtClrdam. Ereğtm; 

ona, fenni sfraatla neler yapı· 
~ıaı gGıtermek ye toprak ile 
bilerek, ograımıyı teıvlk et· 
mektl. 

Toprak iıl, ne kutlu ittir. 
Hele bls Tdrkler için.. On 
binlerce yaldır toprak blal blltr 
bls topragı billrla.. TClrk oba· 
lannda ln•nlu, tarlada doğar, 
tarlada bGytlr, tarlada ôlQr. 

En hel&I ekm~, tul ada dG . 
kalen ılın terlertle çıkarılan 
ekmektir. Mektebin tarlalarını 

1 

fidaalanaı ÔSdemlr'e gOater· 
dikten eonra eordum· 

' 
- N•l Ôsdemlr? 
- Çok iyi amca. 
- Gireyim 1enl; buraya 

glrlh diploma ile çıkbktaa ıon· 
n, bllgHl çiftçilikte obalan· 
mıu Gmek ol. Bklm uluıal 

•ulıgıaııun, uluHl ıenetimlıln 
kôkCl çthçlliktlr. Camhuriyet 
demnla kurduğa yeni fabri
kalara, e• iyi ham maddeleri 
yedftfrecok, bllglll çif tçllerdlr. 
Pamuklanmısıa lifleri lnceltl· 
llb uzabl.-dıkçe, koyunları· 
mama yaalerl Mertnoılaıma· 
dıkça; dokuma 11nıyllmb mil· 
Uleeemeı, bizim bakırçay OH· 

mı•, gelecekte, en iyi pamuk 
yataAı olacaktır, Bergamı'nın 

6ıedeaberl Galtl olan koyunlan, 
TGrk dokumacıhğınıa yCla fıb· 
rlkuı olaeakbr. CClmhurlyet, 
el.ta ae11lden bana lıtiyor. 
Baalana olabllmeıl için, oba· 
lanmudakl çtftçlllkte, btııl 
bWm olmabdır. O bilgilerin 
bJll•i•ı itte bu mektebdlr. 
&k fa mektebin gtzelligtne .. 
Obaluunısın gelecek gGalerl de 
blyle olacakbr. Obaları bara· 
dan Dlll' tqınmadıkçı, ohala· 
rıaıı. ın ık gan gGrmeıl gaçtelr. 

Çlf tçtllgtmlzln lıdkball, efz. 
)erin bu mektebe, bu mekteb· 
te okunan ilimlere edeceğiniz 
ragbete bağladır. Sisler, ohalın, 
bu mektebten nur tıııyaaak 
birer (Promete) olıcak11nıı. 
DGnya kurulalıclaaberl Goltı 
çlf tçl olaa 'ftlrk, toprakla 
gGretmekten, ne semherl ıo · 
Aoklarında, ne temmos ııcak· 
larında yılmaz. Battt hergftn 
acı ter çıkmayınca rahat btıe 

etmez. Yalnız onun bu yGkıek 
çalıtma kuclretial, çağdat çlf t· 
çlllk bllgllerJle blrleıtfrmek 

lAsımdır. &ki denıler, bana 
lh111al etti. Cftmharlyet, bu 
çaAdıt hllgflerl, bu mektebte, 
yınatmak Ye 6retmek için D~· 
ratmıktadır. e kutludm bu 
mekteb, ne mutlu borada çalı . 

eaİI muallimlere 'fe çocuklara .. 

Ôıdemlr ile en ıon, çene1l 
mermer dGıeli huuıun bııına 
geldik. AtatGrk'an bClltGad 
gOrlnce: 

- Ne gdlel yere dlkmlıler 
amaca .. 

Dedi. 
- EYet, AtatOrk, boradan 

mektebin tarlalannı, bağlarını, 

bahçelerini, s'8ylJnltklerlnl, derı. 
baelerl hepelnl gôrGr. Ve o, 
beplml• diyor ki: 

GOnon [G ü n ü n T e o v a z o D u v u m o a ır o] 
• - KtıçOk Haberleri 

Zelzele Tahribatı Çok M·ühimdir 1

11===· Gı=::::om=rü::;::=kt==-e -

Marmara Adasında 400 Ev Yıkılmıştır. Şimdiye 
Kadar Bu Adada 56 Zelzele Olmuş ve Dört ölü 
Bulunmuştur. Topraktan Sesler Gelmektedir. 

-----------------------------.. 1-----------------------------İatan bul, 9 (L111uıt) - Mar· Hlsele tahribatı mablmdlr. Pi· ya ıaktnlerl selıele korkuıun· Aobra, 9 (A.A) - Balıke· 
mıra kıyalınndıkl hnılfde Ye reetoe kôyGade 100 n tama· dan nlerlnl bırakarak kıyık- ılr nllıt, Erdek Ue Marmara 
Marmara adaa1Dda vokuhulan men yıkılmııtır. Gaodoğın kG· Jua ıığınmıılardır. Bunlar, yar· ıd11Jarındıkf zelzeleden mGte· 

Italya ·• Fransız Anlaşması 

Bay Laval De Yeni Bir 
Söylev Söyledi. 

Boton Devletleri Bu Anlaşmıya iş
tirake Davet Ediyor, ihtilafların 

Kaldırıldığını Söyloyor. 

dım bekliyorlar. 
Gelen haberlere göre, Mar· 

mara aduında 400 ev yıkıl · 

mııtır. Yıkılan nlerde enlH 
altmda kalanlardan ' öld .ar. 
dır. Muhı.Uf yetlerden selse 
leden ıuar görenlere npurla 
imdat g6ndorllmlıtlr. 

Marmara ıdı•ında flmdlye ka· 
dar tldcletll ye haf lf olmak 
bere 56 defa zelsele olmut· 
tur. Zelsele mıntakalannd• top· 
raktaa ıeeler gelmektedir. 

eulr elanlara lcabeden yardımı 
yerinde yapmaktadır. Dnlet 
merkulnden de dahiliye tef tlo 
heyetinden n t ıhhiyeden birer 
memur ge:ektl talimat ile hA· 
dlıe mahalline tıhıltatla gôn· 
derllmlttlr. 

BllAllıbmer n Balıkeılr hal· 
kı bGyGk yardımlarda bulun· 
maktadırlar. Adalar UUJDdakl 
irtibatı temla etmek Clsore ay· 
nca bir npur da tahılı edil 
aılıdr. 

Türk Dili Tedkikleri 

Beyanname 
işine Bogllolerde 
Cevap Bekleniyor 

lktnet klnanan t;lrluel ıG· 
oanden itibaren g1lmraklerdo 
tatblb baflaaan yeni beyın· 
naaıe ılıtemlnta tnllt ettlgi 
mGtkllAt bdkdmet merkealae 
yuılmıotı. 

Gelen haberlere son bakan· 
lıklar ba tlkAyeUerf tetkik 
etmektedirler. BogGolerde co· 
np beklenmektedir. 

Bay Doğan 
Çotme•aıu etki Germeyen 

okuluı okutanı Bay Dotaa Ilıca 
okuluı okutuıhlı•• tayla edil· 
mlıtlr. 

Ziyaret Iadeei 
Vali General &jmm Dlrlk 

•e ltelecllye b.tkıa• doktor Bay 
Behcet Us dlD eebıllDU J•BI 
Yanan ceııenl kOlllOkmu Ua· 
eol01lak oma.. d,.nt iade et· 
mitlerdir. 

Romı, 8 (A.A) - Bay J... 
.al, Franus · ltalyan ulaımı · 
lannıa lmA1ıadaa eonra ltıl· 
yan gaseteellerlne ta beyanattı 
balunmuttur: 

recegls. İtte Roma mbakere· 
lerl iyi bir ıarette aedceleamlı 
bulunuyor. Bea laalya'anı im• 
UllDID yanını blytlk bir IDOGI· 

nanlyetle Fnma'mn lmuuaı 

koydum• Filhakika it tamam· , 
lanmıo degtldlr. ÇGnktl barıt 
iti uim Ye ıabır lıter. Ben 
Boma'ya Gmhle geldim Ye timdi 
ltlltfımts bir hakikat olmuıtur. 

Bay Nevmd Etref 

K • A- .. k'" R• Afganiatan'a Gidiyor .. 
omısyon tatur un ı- Memleket ........ ......,. 

• d ç ı tefi Dr. llty Nnacl Etnf - Batladıgımas mbakereler 
mGıbet neticelere nrmıotır. tıı. 

klun hayale uğramadım. ÇaakG 
anlaomalar 1 mH edildi. Afrika 
meı•elelerl hakkındı imzaladı· 

~ımıs mukneleler tdilAoedlı 

n Clmlt ederim ki, hGınft ıo· 

retle tellkkl olunacaktır. Bay 
Mu11ollnl n ben, çok zaman. 
daaberl gertye bırakılan bu 
meı'elelerln bal ıuretlerlni ara. 
makta, ayal anlatma alhnlyetl 
ile b1roket etdk. Ne bay Muı· 
eollnl, ne de ben e1Ub monfe. 
atlerdea hlçblrtey fedı etme· 
dik. Fakat dlAer taraban lkl 
hü6medn IGsumla letrlklme· 
Nlılne engel olan minileri or· 
tadan kaldırdık. Bundan b6yle 
hiçbir gfsll fikir giltmeden mG· 
tekabll emniyet hanıı içinde 
Auupa'da nlumıa dnımıaı 

lltlyen bltGn bClk6metlerln 
ehemmiyet Yerdikleri mea'.ole · 
lerl tetkik edebiliriz. 

Merkezi A •rapa'da taklb oln· 
nacak ılyaıa hakkındaki gôrilt· 
lerlmlal ahenkleştlrmlye movaf. 
fak olduk. Bu huıoıt• lmH 
olunan anlıımı en ehemmiyetli 
dlplomatlk belgelerden eayıla· 

btllr. Kararlaştırdığımız ılyıu 

hiç klmeenln aleyhine değildir. 

BllAklı btltGn hlkdmetler yal
nız buııın teılılnl amac tutan 
bu ite lıtlrak edebilirler. Ku•· 
•etle amit ederim ld, bizim ba 
dnetlmlz herkeı tarafından 

h6aatl telAkkl oluucak n an· 
lıtmıya ittlrak ıuretlle ıJAkadar 
hdkdmetler bant 1enr olduk· 
larını f lllyatla gôetermlt ola· 
caklardır. Bizim m6aakerelerl· 
mis, lttlrak meulleri barıpn 

Ylbyed için IAsım bir .. n olan 
ıtlkduun meydana geldlAfnJ g8· 

- Ege kıyıluı; bağlarile, .. 
bah9fllertle, tarlılarfle, seytln· 
lerlle, m•y•a •A•çlarlle, koyun· 
larlle, lneklerlle, atlarlle, la· 

Yllklırile, btlUln dGnyaya Gr· 
nek olmalıdır. 

Ôs demir! btlytlyClnce ba· 
yatta yorgun dtlttGAtln n bor· 
ıeyi kara gOrdıgan Amanlar 
oluna bunlardan ıllklamek lçia 
Atattlrk'e bak: Ümidin de, kad· 
ret in de eaglnletlr; deniıleolr. 

Rahmi BalaJ>an 

Bay Lanı Bay Mu110linl'nla 
çahıma ırkadaılın Bay Su•lc 
n Baron Aloiet'nfn aalaıma 
itine yaptıkları yardımı kadet· 
tirdlkten ıoura beyınıtına tu 
ıuretle dnam etmletlr. 

- Bay Muuollnl ile yaptı· 
ğım ilk mCllAkattan ıonra bir· 
birimizi aaladıAtmaz samın, 

Hkıt geçirme.kılıf n lkt memle· 
ket ua11ndakl doıtlugu dnamh 
'fo konetU bir ıurette berkit· 
tlrmemlı ltıım geldlgiae kail 
oldum. 

Bay Muıeollnl'ye kırt• olan 
bayranlı .. ımı ı&ylemedeD Ro· 
mayı terketmek lıtemem. 86tCln 
bu fJlerde Bay Mo110linl'nla 
kunetll eahtlyed gôıllkmekte· 

dlr. Anmızda bir ıempatl do· 
gurmootur. Ben bu ıempatlyi 

Frauııı • ltalyan doıtluğunun 
hizmetine koymaktan çeklnmi· 
yeceğim. 

Roma, 8 (A.A) - Bay LHıl 
dan ak .. m İtalyan e.eld muhı· 
rlhlerl tarafındın oereflae •e· 
rllea bir kabul reemlnde bu 
lunmoı, daha ıonra Vatlkan 
dıean itleri bakanı kardinal 
Pıcelll'yl bmuıi ıureue styaret 
eyledikten eoara Venedlk ıara· 
yına gelmletlr. Anlatmalar Ve· 
aedlk urıyında Nat yirmide 
huzalaamııtar. İmsa meraelmlnde 
Bay Mu110llnl n Bay Lanl'ıa 
yanında bulunan İtalyan'lardan 
Bay Sa•lc, Baron Alolıl ltılya· 
nın Pırla bClyak elçiııl Konı 

Plsaıtd, dıo lılerl bakanlığı 

umum mGdtlrlerlnden Bay Brud 
'le protokol tef 1 kont Sennl 
ile Frıaııı'lardan Roma bGylk 
elçlıl Kont Dô Şımbron, dıı 

itleri bakanlığı genel kAtlbl 

Bay Leger, Afrika n yakın 

.. rk lılerl mtldlrlerl Bay do 
Salat Kenten, MO.teear Bay de 
Dampler ve bdyGk elçlllk kAtlbl 
Bay Guerln Ye Bay Lanl'ın 

hueuei kalem mGdtkG huar bu· 
lunmakta idiler. 

lmu merulminden eonra 
eaıt 20,30 da matbuata bir 
teblli Hrllmfttlı. 

Yase İJ 0 e 3 JŞIJ • • ayda yb laglH• Uruı ile Af· 
pnlıtan'da bir •aalfe bbal 

Ankın, 9 (Huıad) - Tdrk Dili Todklk eemlyedaln h\gat 
komiıyonu, bugGn AtatGrk'6n bııbnlığı altuacla toplanarak 
çahımııtır, kılavuı için baıbyaa meeat 15 glae kadar bitecektir. 
Kılnuu dJI derglıladen 800 kellme aynlmııtır. Bu kelimeler, 

iki bine nrdıktan eonra ilk kall'fus yıpılacak n bunda umumi 
n reemf muhaberelerde, gazetelerle kltlbluda ktlllanılaa keli· 
meler hulunacakhr. İlk ldgat çıkbktın eonra ilmi •o meelekl 
ııtalahlır için tedklkata dnam olunacaktır. 

Mekteh 
Kitabları 

Türkçe Olacak. 
Ankara, 9 (Huenıl) - Ônft· 

mazdekl ıaene mekteb kltabları 
tamımlle Tılrkçe yazdmlacektır. 

Maarif Bıkanı Bay Zeynellbl· 
dla, mokıeblerl teNı lçba ı.ı... 
bul'a hareket etmltdr. 

Ankara'ya 
DönOyor .• 

İatanbul, 9 (Boıuıf) - BCl· 
yak Ulm Kurultayı baıkanı 

General KAsım Ôs Alp, eamı 
gtnCl Anbn'ya dönecektir. 

Istanbul 
Vali Muavinliği 

Ankara, 9 (Huıuıt) - İltan· 
bal mi maa.lallğlne, MCllklye 
mtlfettlılerinden bay ROkaeddln 
vekaleten tayin edilınlıtlr. 

Pırla 9 ( A.A) - Bu .. hah 
Roma'daa dlınen hariciye ba· 
kanı bay La'fll lıtuyonda ba· 
kınlar, Papa'nın mtlmeHlll, 
Ttlrklye bayak elçlıi, ktlc;Gk 
ttllAf ortı elçileri .,e Yunanlı· 
tanın orta elçili tarafından kar· 
tılanmıttır. 

Roma, 9 (A.A) - Bay La· 
nl dan öğleden ıonra Parlı'e 

hareket etmlı, durakta bay 
MU11ol1Di 1 bay Sawlç n Fran· 
ııı ve A •uıturyı ve kOçlk 
ltlJtf ıef lrlerUe tehrin yGktek 

iddialar 
Tetkik 
Edilmektedir. 

İataabul 9 (Hoıuıl) - Ma· 
llye n Ziraat Bakıalıkları 

mlıteearları, buğday mabayea. 
tında yolınzluk yapıldığı hık· 

kandaki iddiaları tetkik etmek· 
te deYam ediyorlar. 

Saylavlık 
için Moracaatler. 

Ankara, 9 (Bnıuıf) - Sıy· 

lnlık için Ctlmhurlyet Halk 
fırkaıı genel katlblllfae Taki 
m6racaatler çoğalmıotır. 

Bayramlarda 
istihkak 
Artırılacak .. 

Ankara 9 (Huıuel) - Bay· 
ramlarda n tenllklerde aıkert 

taleba ile jandarma n akeı· 

lerba lııihbklannın •lı mtkaar 
artınlmuı için bir kanan it· 
ylhua baırlaamaktadır. 

Ingiltere 
Torkiye Ticareti 

İltanbal 9 (Buıad) - Htl· 
klmetl misle İDgUtere hClkc\med 
aruında bir ticaret maahede
ıılnln ıkdl için Aabrada mi· 
zakerelore batlaamak beredlr. 
Loadn hOkdmetl buradaki 

etmlflh. Doktör •b•ıtlm 
dGn kordonda Ese palM •IO· 
nanda Bay Nnaai fltrere 
bir ayrılıı uı1& nrmlılercllr. 

Ziyafette •mim! U.bllaallerde 

balmlmattu. 

lzmjr Rıhtım 
ve Limanı. 
Ayhk Btıtçe ıGelecek. 

Şehrlmbde teıktl edilen Ll· 
man •e nhbm umum mGdtlr· 
lClgtl hakkında heaGz bir teblll 
yok.tur. Umum mtldOrlClle Bay 
Doktor Buldll'nla tayla edtl· 
dll'ni yHmııtık. Maliye amam 
mGdGrltl~ClDCla ndfe n Nll· 
blyet tallmatnemeıl ile diler 

itler bitinceye kadu hlr IJ • · 
man geçecell anlqılmtfbr. Bu 
ıebeble hir aylık munkkat hl· 
rer bCltçe hasırlanmakaadır. 

Bu bCltçeye eıu olmak Clsere 
lımlr umum madtlrlGiGndea 
bir aylık memur maıtlua ta· 
tarı eorulmuı Ye cnıb nrll· 
mittir. 

Denizaltı 
Teslim Alınıyor .• 

İıtanhal, 9 (Bmait) - Ye· 
nl yapbrdığımız deat .. ltı, ba· 
rada m6tab11111lardın mlrek· 
kep olmak Claere teıkll edile• 
cek bir komlıyon tarafındın 

tetkik edildikten ıoan teelim 
ıbnllClilmr. Yeal dealultm• 
(lamtr) adı nrllmeal mahıe· 
meldir. 

Yalnız l Kiti lldtl .• 
Cakeonl, 8 (A.A) - Ban· 

na vapurunun b6tGn mtlrette· 
bıtı ile bCltCln yoleııları iat 
n ıalJmdlr. Yalnız bir kiti, 
lame inerek Glmlfllr. 

Kllprftlfl Fuat Anka· 
ra'ya Tayin Edildi 
letınbul, 9 (Huıuef) - ~Gp· 

memurları Ye hariciye nesareti 
erkinı tarafıudın ağurlan· 

mıetır• 

ıtete kommenlyallnl mtluke· rClltl w• b.y Fuat, Anbn 

İıtaıyoa el Yarında toplanın 
bayak bir halk kfttleıl bay 
IAval ile bay M oiıollui'yl ha· 
rareıll bir ıurette alkıılamııtu. 

ratı idareye memur eylemlotlr. dnlnnlteelne tayin olunacakbr. 

Ankara'da Soğuk. Rauf Yekta öldo 
Ankara, 9 ( Haıuıf ) - Ba· 

rada hanlar çok eoguktur. De· 
rece, aıkıı 2~ dlr. 

1.taabal, 9 (Bueuıf) - Mu· 
ılkl Clltadlarından R11af Y ektı, 
6lm6tUlr. 
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1 G ü ını ü n Ş ca ır <dl Y y ~-m O a ır :m~() lnl~ıliib Tarihi 
Bay Mitat'ın Konferansı
nın Sonunu Mazıyoruz. 

l{ongre Encümenleri Sağlık Teşkila-
tında Çalışanlar -

-3-
. (Muallim Bay Mitat'ın Halkc· sındı denizden bombardıman 

T~~de •erdili (İııkılib tarihi) me•· w k. olurken, dftşman karaya asker 
z u onferannnın ıon kıımını da 
bugün yuıyoruz:) çıkarmak isterse buna miol 

O olmak vazifesi ona verilmf ~ti. 

Hesah, Yedek ve Taahhüd Akçeleri 
Encümenleri Düıiden itibaren Halk 
Fırkasında Çalışmıya Başladılar .. 

smanlı imperatorluirnnun·, Lı 1J r,.. Ulr milddet eonra Mustafa Ke· 
g tere ve Fransa ile olan COmburlyet Halk fırkası vl. 

tayeı kongresinin dftnkü top· 
lantısında hteap encümenine 

kongrece İzmir mOmessllt Bay 
Demir Şevki, Bergama miimee 

elU bay Hasan, Buca miimeeeill 
bay Nazım Anık, Urla mümes 

sili hay Atıf, Seferihisar mü· 
meselli bay Fa· ri, Bayındır 

mümessili bay Necmlddio, dilek 

encümenine İzmJr'den bay Ali 

Ooar~n, Urla'dan hay Faik, Se· 

ferihisar'dao hay Akif, Koşada· 

eı'odan bay Azmi, Karaburun· 

dan bay Emin, Menemen'den 
bay Saffet, Foça'dan bay Necmi, 

Kemalpaşa'dan bay Sabri, Çeş· 

me'den bay Mehmet Aldemlr 

-çahşmışlardır. Fırka; düo ak· 
şam kongrelerin çalışması için 

sabaha kadar açıktı. Kongre 

an•an t d ev oııtluğu Ruıya'dan 

dolayı uzayıp gld. medl, neticede 
bizi taksimi çar ve nıc;ar ka· 
rarlıştırdılar. 

Söylev; hundan ıonra umumi 

harbta Tftrklye'nln vaziyetini 
•nlattı ve Atyıürk'Qn hayatına 
geçerek dedi ki: 

- Mustafa Kemal Manastır 
•ekert ldadlelnde, sonra Harbi· 

Yede ve erk4nıharp sın1flarında 
okudu, daha o zaman arkadaş · 
~arının arasında clddJyetl, çahş · 
lnLğa ile tınınmıştı. Bilhassa 

ErkAru harbiye s101fında Abdili· 
hımfd lstlbdad.ına kartı ateşin 
f lk.lrlerinden dolayı AbdO.lha · 

tnid kendisini Yıldızda muha· 

kerne ettirdi. Faket ortada hiç· 

bJr deUI yoktu. Bflabara Şam'a 
~Yln edildi. Orada Vatan ve 
•nıue cemiyetini kurdu. Bir 

ıralı)[ d h k ~ a ı ço hareket gorft.· 
ben Sel4ntk'e gizlice geçti. İzin 
•lnıad ş , b ın •m dakl memuriyetini 

1 
•~akhğa duyulduğundın tevkif 

;•n ernlr verdiler. O zaman 
~l4nlk'de merkez kumandanı 

0 
an Bay Cc111U -Gene olmdl 

8'Ylavd U ır sanıyorum· Bunu giz· 
~e kendisine haber verdi ve 

1 
usı.ra K.emal de gizlice nzlfe. 

8 
be döndü. Sonra Sellnik'e tayin 

ettiler. 

HtırrJyetln llAnını SelAnlk'ıe 
gördcı o d ki · ra a f Uihıd ve terak· 

ile ., t 

1 
1 an ve namus cemi-

Jet erfnt birleştirdi. 
ltttb d 

thıde 8 •e terakki cemlyo· 
gibi bulunanlar tanzlmauakl 
lllık ıılAhıb yavaş yavao yap· 

tıfı latfyorlardı. Halbuki Mue· 
Kemal daha cezrt Te daha 

ııeıı ııılAh t tlhıd at ıtlyordo. Batt4 it· 
b ve terakki cemiyetinin 
d •tın.da (Osqıanh) kelimesi var· 

t '· Banu kaldırttı. İttihat ve 
erakki· ilk d 
1 

, eninde askeri de 
i•eetfne karıştırdı; Muetafa 

1\:t eoııl bono tenkld ediyordu. 
J:dtektm h 
tenk . t:f, ıltı ay eonra bo 

Jdı doğru çaktı. Altı ay 
8
tonra hflrrlyetin nlgehbanı diye 
•tanhul' 1 d b • get r lklerl avcı ta· 

ı,tlrları Ahdülhemid•ia adam

?ı tıra6ndan iğfal edilerek ta 

~Blob lehine harekete geçirildi. 
unları tenkUe gelen hareket 

orduıonon kumandanı Hüseyin 

A~nl PııanlD Erkioı harbiye 
reıet Mustafa Kemal'di. 

Sonra İtalyan~lar; Trabluıı 
garba çıkınca Gui d hl M e zr:at 

ıııır yolundan geçti ve bir 
meydan h b mo ıre eaf Yererbk 
hfiyflk: bir Hfer kazandı D· k . ~· 

e~ Balkan harbı çıktı. Bul. 
gu ların Çatalca ö O d 
Y kk f n o e te. 
,; o il mecbur oldukları ande 

uıtafı Kem 1 Ç 
Celtb 1 'd 

1 ınakkııle ve 
o b a hızı o&· 

kik.ter ve h l k m ım tet. 
1 azır ı larla meşgul 

::~;~do. S~bkl ileride orada 
bir 1• yapıcağıoı tılU . 

yotnınş tb· 
S 

g 1 hazırlanıyordu 
onra Sor · 

gibi miihi:• abışe~lllterliğl 
U 

bir vazıfeyl aldı. 
momi harb ki ya aşınca tekrar 

ordudaki faAl vızlfesm· ~ 1 
U 

e g«-çl. 
mnmt harbde Çanakkale'nin 

mobafazaııına memur oldu. 

Maydoa ve Anbornu mıntıka . 

mal'I geri ıldılar. 

Bu hata yftd.nden H zaman 

sonra dftşman karaya asker 

çıkardı. Bata anlaı,ddığmdan 

Moatafı Kemal büyük se14hl· 

yelle tekrar buraya memur 
edildi ve düşman askerinin 

karşısına geçti. lnglllz'ler ay· 
)arca buradan geçemediler. 

(Kemal yeri) adı verilen bf r 
dağ sırtından aylarca buradan 
barbı idare etti. Dört ay kal· 
dJğ• bu yerde çok zor şattlarla 

çahşıyordu. O ıurada Klçner 
ordusu en kuvvetli şekli ile 

karaya çıkrmştı. Miralay M. 
Kemal de ( Anafartıtlar grup 

kumandanhğı ) nıı tayin edil
mişti. Moetafa Kemal (Kemal 

yerinde) aylarca otura otura 

hastalanmıştı. Yanında yaveri 

ve doktoru olduğu halde yola 

çıktı. Mustafa Kemal; düşma· 
nıu ne kadar olduğmm bilml· 

yordu. Grubuna mensob ku· 

mandanlan çağır~ı, görüştü. 
vazlyetl anladı. 

Sonra meşhur Aoafarta'lar 

taarruzunu ' yaptı. Düşmana 

alaca karanhkta, sekiz metreye 

kadar sokulduğu 'ırada, Mne· 

tafa Kemal, askerledne bir 
kırbaç işareti verince Türk 
askerleri 11iperlere atıldılar. 

luglUz'ler bu muharebede de. 
nize kadar takıb edildi ve 

binlerce esir verdiler. Bu mü· 
bim harbte kazandığımız zaferi 

düşmanlar bile takdir ettllet. 
Bu harbte ruhlanan, canlanan 
geneler ıonra lıtlklAI eunşında 
da çahştılar. 

Moetafa Kemal; umomt harb· 
te miralay, mirliva oluyor. 

Bitllıı n Mu~'o kurtarıyor. 

Suriye eebheılnde de Von 
Fankenhayn ile arıları açılıyor. 

Çftnkü Von Fankenbayn ehem· 

mlyetli ve ehemmiyetsiz vazi. 

yetlerde olsun dalma orduyu 

taarruzlara sevkedlyordu. Az 

ıonra Muıtafa Kemal'in dedik· 
lerl çıktı ve Snriye'yl kaybettik. 
Muıtlfa Kemal tekrar olm . 
diki Tllrklye Suriye bududonda 

orduyu topladı ve dftşmamu 

Uedt:meelne mbi oldtı. 

• 
Torbalı'dan boy Esat, ÖdemJş. 

ten doktor Mustafa, Bergama· 

dan bay Mehmet Ali, Bayındır· 

dan bay Yusuf Ziya, Tire'den 

bay Hikmet Gencer, Dikili'den 

bay Şevki, İzmfr'in hütiln nahi· 
yelerint teman ermek üzere de 

doktor hay Hüseyin Hulki ve 

hay Mehmet Kemal seçilmiş 
!erdir. 

Fırka taahhüt akçP,lerint top· 

lamalı: için alınacak ledMrleri 
teebit edecek encümene Dr. 
bay Mitat, bay Halim Cavit, 

bay Tdvf ik Fikret, bay Selim, 

Dr. bay Osman ve vilAyet 
idare heyetinden Dr. bay Ra· 

mlh seçilmişlerdir. 

Encümenler üyeleri dün ak· 

şam C. H. F. hlnasıoda ıop· 

!anarak geç vakıe kadar kon· 

Bay Halil 
Hilmi öldü. 

Uzun zamandanberi hasta 

olan eekl Resn~ kadısı Bay Ha. 

Jil Hilmi hoca (Çalgomoğlo) dün 

ölmüş ve cenazesi lhtlfaUe evin· 
den kaldırılarak namazı Ke· 

meralt• camltnde kıhndıktan 

sonra Asri kabtlet1111a gômül

müştür. 

Bay HaUl Bilml, İzmlr'de 
çok sevilen ve çok eayıtan bir 

zattı. Son zamana kadar ıene· 

terce Cümhnrlyet Halk Fırkası 

Eşrefpıış!l nahiyesi başkanı idi . 

Fırkaıırna candan bağlı idi. Ye 
ntliği severdi. Altmı~beş yaşını 

geçmeıine rağmen, otuz yaşında 

bir geoç gibi çalışırdı . 

Cenaıı:e mtnaalmlnde C. B. F . 

başknm Y ozgad say lavı Bay 

Avni Doğan'la Fırka viliyet 
heyeti iiyeleıi, E1refpaşa, Do· 

laphkuyu F1rko heyetleri ile 

birçok tüccar ve zatlat' lıaı.ır 
bulonmuşl srdır. Fırka namına 

cenazt!sine biı: çelenk konmuş 
tur. Bay HaUl Bilmi'nln yash 

ailesine tazlyetlerlml ?ıi eunaraz. 

Vekiller 
Memuriyet ve ~f u
alHmlikte Ne 

greye verilecek kararlar fçlo Maaş Alacaklardır? 
-------

Umumi harbden eonra 15 Bir memur veya muallim 
mıyııta İzmir fıgel edildiği Tekilllğlne tayin ediltı~cek olan· 
vakit, lg mayısta da Gad Mue· lara verHecek vekillik maııı~a 
tala Kemal Samsnn'ı çıktı. hakkında Büyük Ulua Kurul· 

BftyOk Atattırk'On bundan sonra tayınca onaylanan yaıı~ vlJayete 
ld celAdetlni başka konferıııne · gelmiştir. Çok t!hemmlyetli olan 

larda tieraberco yadederlz. Çün· bu yaaayı yazıyorur.: 
Madde 1 - Gerek devlet 

kil inkılAb tarihini konferaoı f şlerlode kullantleın memurlar· 
bir ve iki konferanela anlaşıla· dan, .gere.kee dışardan bir ma· 
mıyacak derecede ~eniştir. Onun allim vekilliğine tayin edile· 

için ben veya başka arkadeıla· ceklere, v~kllliğinde bulundok· 
IJm bunu dött konferaneta gene lan kimseye verilen aylığrn 

siz saygılı dlnleyfoilerlmize bil· üc;t~ ikisi verilir. 
direceğiz. Madde 2 - Bu kanunun 

Sözen alkışlar içinde kilrsü· hükmü neşd tarihinden mu· 

den ayrıldı. t eberdir. 
Mi fiti 

Tayyare Süfi1emaso 
Telefon: 3151 Boa ün c 

Senenin en büyük fki filmi birden 

elefon: 3151 

41 .,. ÇoD<dloırt:can DucdalkDaır 
LUlyın Harvey ve John Boles gibi iki sevilen vt: çok alkışlanan sinema yıldızlarıoın oyna· 

dıkları çok nef ts bir filim .• 

Muelklsi başlı baıına bir harika olao bo f iltmde LUiyan Harvey eau~at kudretinin kema· 

Uni göeterm1ıttr. 

2~Lübınıaını MeOülkesö 
PJER BENOİT'in °La Cbatelıılne de Lübnan,, lıfmll meşhur romanından iktibas 

biiyftk filim .. 

Oynıyanlar : Spinelli, Jean Murat,, Charatouni 
AYRICA 

3 ·- FOX Dünya Havadisleri.. (En Son) 
4 ... Böcek Muharebesi (Miki Mavz) 

edile o 

Seanslar: H~r gün : 15 - 18,30 - 21,50 Çıldırtan Dudaklar, 16,40 _ 20,15 
Lubnan Melikesi, Perşembe ve cuma günleri 13 - 16,4.0 - 20,15 Lüb· 

nan Melikesi, 15 - 18,:lO - 21,5 Çıldırtan Dudaklar .. 

Fiatlerde Zam Yoktur. 

bugün biterse, koogre üyele· 

rine bu gece Ege palaetı bir 
ziyafet verilecektir. 

l\ıluallim 

Vekilleri .. 
Muallim VekUlerhılo ve me· 

mor vekillerinin ahı aydan 
fazla vazifede kaldıkları tak. 

dlrde adl olarak tayin edilme . 
leri lôzım gelmektedir. Barem 

kanunu mucibi oce memur ve 

muallim vekilleri ancak altı 

ny vazife gôrebilfrler. 

Dün ilkmekteb muallim ve· 
killerfnfn altı aylık müdd<!lle . 

rinln Kültür Bakanlığınca bir 
ııeneye çıkarıldığı hakkında bir 

şay!a vardı. Kültür müdürlOğü 
buuun Ancak Büyük Ulus Ku· 

ruh11yınca onaylanacak bir yasa 
ile kabil olacağı kunaatiodedir. 

Göztepe 
Senelik 
Kulüh Kongresi 

Bugün yapılması makarrer 

olan Göztepe spor kulühil se 

nelik toplantısını idare l:ı t> ye ıj 

k&.rarlle 17 ikinci kanun per · 

şembe gilnüo" bırakmı~tır. 

Nizamnameye göre kongr e ge 
lecek haf ta ekseriyete b!llm:n , 
yarak yapılacak bir senelik 
kulüb işleri görfişüldö.kten 

sonra yeni yılın tş adamları 

seçilecektir. 

Bay Ali Rıza 
Yarın Kon-
ferans Verecek .. 

Cdmhnrfyt't mdddeiumumlU 

ğl haımuavfnl Bay Ali Rtza 

yarm eaııt onbeete Valllik bek 
lem~ &alonunda emniyd mil 
dürlüğü nıerkez memurları ve 
merkez komiBerlerioe bir kon 

ferane verecektir. Konferans 
ceza usulü muhakemeleri mev· 

znuoa dair ve mfinokaeah ola· 
caktır. 

O. Ticaret Mektebinde 
Oı ta Ticaret naektebi Frao. 

rızc11ı mnallimUğiae ayni rueklep 
Fransızca muallimi Bay Vecıli 
AU, Orta Ticaret mektebi mO.· 
dür muavinliğine ayni mektt'p 
İogfJfzce nıualliml Bay Meb 

mer, Orta Ticaret mektebi bü 

rokomereial, tarih, coğraf lya 

Te emtia muaUimliğlne ayni 

mektep Fransızca mualllml Bay 

Saadeddin Emin tayin edil· 
miştir. 

Düzeltme 
Dünkü nüehamızdı arkada· 

t•mız Bay Orhan Rahml'nln 
mokaleei, eütoular tanzim edi· 

Uıken kJımen dıtğılmıo ve bu 
seheble makalede bazı satırlar 

keelk, bazı kelimeler de yanlış 
olarak çıkmı~tır. ı 

Spor sütunlarımızda Altay'lı 
Bay Hamld'io yazısındaki eef'· 
levhada (İzmir apor l~lerl bak· 
kında) denilecek yerde (İzmir· 
epor kulübü bakkmda) denil· 

mJotlr. Düzeltir ve ôzür dileriz. 

• •• 
Soyadlarını 

Kullanacaklar. 
Sıhhat ve İçtimai muavenet 

bak anh~mdan soyadı hakkında 
vallUğe aşağıdair.i bildirim gel · 

mişlir: 

1 - 252:> sayılı kanun mo· 

cibloce alınao soyad•; Vekllet· 
ten ileride verilecek. boyruga 
kadar Sıhhat ve İçthnai 111.na· 
venet müdürleri de dahil 'ldo· 

ğu halde b6tftn doktorlar, dit 

doktorlarJ, eczacılar, küçük 

sıhhat memurları, ebeler, hem· 
şireler ve diğer b6t6n eıhbi 

memurlar tarafından yuışta 

•e imzada öz ad önde, ıoyad 

sonda olmak üzere biUftn h11rl· 
ler yuılarak kallao1lacaktır. 

2 - Bundan sonra yazılar 

da adı geçen memurların sici 

numaralarının da mutlak yazıl 
ması gerektir. 

3 - Hdkdm~t tabibled ta 
rafından verilen reporlaraa im 

zı.nın altına atcil numarasının 

ya~ılmaaı da uaol inihaz edi 
lecektir. 

Yamanlar' da 
Su Kayn&klarında 
Tedkikat Yapıldı 

Belediye ba~k.oı Bay doktor 

B~bcet Uz ile tıelP.diye mılheo· 

dislerl bayram. günlerinde Y •· 
manlnr'Jllki su kayoııklannJa 

tedkikl t<rdtı buluumu~lard•r. Bu 

kaynakların kirletiluıı>m,. l tçio 

tııylo edilen bt:kçHc:r dt! "llzifo 

yerlerloıle bırakılruı~tır. Ktiy· 

nak.larla beraber Sol!;okknyu 

yakınında Oeğtrmeotepe'ıle bit· 

yük liu havuzunda da tedkikte 

bulunolmoştor. ----Burnava 
Mezbahasında .. 

Burna va mezbahasında bhinol 

Kbun •yı içinde 298 koyan 
ve keçi, 216 a1ğıt, 2 don1uı 
olmak üzere 516 hayvan .keell· 
miştfr. 

Ağırceza Faaliyeti 
Bır sene içinde A~ırcezo 

mahkemesinde 367 dna neti· 

celendirUmiş, 7 3 dev• d\JS· 

yaaı muhakemeleri lntac edU· 

medJğlnden yeni yıla bırakıl· 

mrotJr. 

Ziyaret 
Vail General KAzım Dirile 

dün adlf ye binasında ağJrC<':ııa 

başkanı Boy Sfireyya'yı ııiyaret 

etmiştir. 

Spor Piyangosu 
Tilrklye İdman cemiyetleri 

fıtifakının 15 mayısta çekHmek 
üzere tertip ettiği piyangoya 

valiliğin mftzaheıet etmeel içeri 

işler bakanlığındau bildirilmlttlr. 

Kanunusani 
1935 10 1935 
Kasım Gllıı 

64. 31 

Perşembe 
Araht 135:1 Rumi 1350 
5 Şevval 1 ci Ktnun 28 

Evkat Ezant Vaaatt 
Güneş 2,27 7,26 
Ôğle 7,23 12,21 
İkindi 9,47 14:,45 
Akşam 12 16,58 
Yatsı l,38 18,35 
İmsak 12,42 5,39 
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. K. S •. K. lı Bay Suavi 

Eski KulilbOnfln Vaziyetinden De
rin Bir acıyle Bahsediyor .. 

--------
Karııyaka etıld asalırandan zlyetle alAkadar ohmmaua, el· 

ve şimdi 1stanbul'da bnhınan de tutulmaıı mtlmkla elema· 
Bay Suavi de, gezetemlzde (Eekl lar elden kaçırılıru ve nihayet: 
bir Ahay'h) luızae.He çıkan spor -Se11I umumi kaplan yaptik! 

tenkldf eri üzerine hfze ıu mek· Diyerek bdt1ln yilk bir ar-
ıubu göndermlıtlr. kadaıın omuzlarına yatletlllrae, 

Eski Altay'lı arkadaıa: hu lıleda eonu da ffle bayle 
Kim olduğunuzu bilmek n olur. Karııyaka'lalar, ye1Jil kır· 

ellnfzl eamlmlyetle ııkarak ılzl mızı renk ılzln heplnfzlndlr. 
tebrik ~tmek isterdim. Ben ıe· 

Onan kunetll umanları 
nelere" İlmfr'den ve dolayısile 

kendi kendine doğmam111tır. 
İzmir ıpor hareketlerinden 

Onu o mevkle getiren nzdiniz 
uzakta .kalmıı bir Karııyakı · 

ve gene r. ı z ol0111b11aız. Bktek 
byım. Birkaç gftn için İzmlr'e arkada~ ne k tt dıtr çalıekan, ku· 
avdetlm, bende İzmir futbolfl 

labca, ı. z ı ınli.Ar olurea olıun, 
hakkında çok gayri mtııalt bir toplamı, çahşucuuı ve teıblt 
lotlba barakmıştar. 

lılerlnl bir elden idare edemez. 
Bayramın ilk gilnd Göztepe 

K.ultıb için çalıımık, mu· fle Altay, ikinci gftnll Kart•· 
hakkak idare heyetinde nya yaka ile Altınordu~yu ıeyret· 

ıim ve gördtlm ki, İzmir fut· umumi kıplen mevkU~rfnde 
bola senelerce evvelki vaziyete bulunmağı fcab ettirme•. Bir 

nazaran çok gerllemtı, çok renk altında bulunanların hep· 
dOşmaştClr. Banan eebeplerJnf ıl o rengin yObelmeeJ, kav· 

ben birkaç oyuncuda atMDıya· ~etli bulunmaıı gaye1Ue aıreı· 
cağım. Memleket ıpora, kuv· mak ve laerkeı elinden geleni 
ntlnl memleket kulGpl.,rloden yapmak mecbnrlyetlndedlrln. 

alır. KulGblerln Jç vaziyetini Ba herkeeln elinden gelenler 
ıörmek, bilmek ve zaaflyet 18• K.S.K tlleelnl tetkll eden lk· 
beplerlnl borada aramak lıt· 
zamdır. 

Bu yazımda bunlardan bir 
tanesinden, eeld kulObGm olan 
K. S. K. dan bıbaedeceğlm .. 

Karoıyıb ıpor .kulabo fz. 
mir'ln en eski iki kulilbdnden 
biridir. Senelerce İzmir ıporn· 
nun birinci ıafında yer almıı, 
kuvvet ve kudretini her saman 
çarpııtığı takımlara kabul etti· 
ren fudbolcuları form111 ahın· 
da toplımıya mnvaf fak olmuı, 
bir kuUlb olmakla marafto. 

Şimdiki ,,.zlyeıJ ben yumı· 
yacağım. Şu bayram lurnanıı 
kuruı çeklJdlği uman lzmlr'ln 
en tınınmıı oyancularandaa 
birisinin; 

- Size K.S.K. daıttl nyle· 
mi? Çok talihli adamlamnız 
ekmeklik takımı boldonos. 

Dediğini kayd ile iktifa ede· 
ceğlm. Ve bu satırları eene
Jerce bu kulObQ idare eden ve 
ılmdl her blrlil bir köteye 
çekilerek K.S.K. ı ökıns ço. 
cuklar glbl ortan bırakan eski 
idareci ıd••daılarıma ithaf 
edeceğim. 

Takım bir hayrım gftnQ fz. 
mir'in bugao en iti vaziyetinde 
bulanan takımını, Alhnordo9yı 
karşı oynuyor. Eskiden btJyle 
bir maç dldağa umın Karıı· 
yıka'da günlerce evet dedi kodu 
başlar, takımla ai4ka peyda 
edllfr. Onu muvaffakıyete gö· 
Ulrmek:, çocukların l yl De tice 
almasını temin edebilmek için 
elden geldiği kadir oğraıılırdı. 

Ben arefe gect-ıl İzmlr'e gel· 
dfm. Yemeği yeryemez ıoluğn 
kolübde aldım. Yolda ytlrGıken 
içimde tam bir neı'e ve .aevinç 
nrdı. Seııelerce .görmediğim ar· 
kadaşlara kavuıacağımı dftfdne
rek Adeta ko~ar adımla kulQ. 
bOwe geldim ve klpalı olan 
kapısına başımı çarpmamak için 
tam zıwauında ve güç dardum. 

K.S.K. ın eıkl idarecileri; 
hepinJz, benden çok daha iyi 
billrtlalı; (Kotab) demek onblr 
oyuncunun toplanıp 11haya çık· 
muı l~ln kurulmaı bir yer 
dem•k değlldlr. 

Arkadaşhk, .kardeşlik, ıaml· 
mlyet kulüblerden doğar ve 
bGydr. Onu teıkU eden ferdle· 
rla üçQ kahvenin bir köıeılnde, 
dördCl öteki köıeılnde topla· 

ti darlı idareciler tarafından 

yapılırea nedce unnederıem 

pek ufık olmıyacaktar. 

GaUblyet ae~iaçlerl, ne fut· 
bolcuların, ne idare heyetinin, 

1;ae de umumi kıptınındır. On· 
lar o kalaba letkll edeolerln 

hepsine Aittir. ·Ma&hlbfyet ke· 
derlerlnde olduğu gibi· n böyle 

olmalıdır. Karııyaka'nın çok 
iktidarlı eski ldırecllerf; ılse 

bugtınka Atıl nzlyeı hJo yakıı· 

mıyor. Bir nklller luınetlen· 

men uğruna çok eeyler feda 

ettlglniz ve ılalo eMrlnls olan 
kulGbdDDs, beplnlsla mltterek 

yardımınısı bekUyor. Onu CUI· 

land.rmak, onu eakl kanetll 

mevkllne getirmek 191n geç bile 
kalmıfllDIS. 

8·1·1936 

Suvi 

Borsa 
Bor.da delnkil Gdm, laelr 

ve ahire aabtlan •flllldakl 
teklldedlr. 

flzftm Satışları 
Ç. Alaca K. S. L S. 
97 K. A. Kaz. ı2 50 ıs 7 

.t47 S. SAley. 12 50 16 
365 H. z. Ah. 11 50 l' 25 
230 ş. Rıza hı. ıs 15 
220 Alyotl bir. 14: 14 50 
165 F. Solarl 14 14: 25 
150 Jlro ve IJCl. 14: 
124 Ş. Remzi 13 
ll2 Y. 1. Tallı 13 
88 D. Ardlti 13 
86 H. Alyotl 14 25 
72 M. j. Tar. 14 75 
57 M. Albertl 12 

ı4 25 
15 75 
13 75 
15 76 
16 
18 
13 50 

50 Zıbl. İbra. 14: 14 
47 E. Krlıpln 14 50 14 5 
38 P. pacl 12 
12 S. Emin 15 75 
12 Albay. tlca. 15 
10 j. Tannfap 12 75 

3014 

13 2 
15 75 
15 
12 75 

Zahire Sabşlan 
Ç. Clnd K. S. K.. 5. 
72 Arpa 4 
~ lbın"dan 3 50 
6 Yalaf 5 

350 palamat 205 
~28 pamnk 48 
96 ki. cevls fol 29 

502 ki. ka. ce. 11 

' 3 6 
s 

390 
69 
29 
11 

Soyadlarını Kütüğe Yazdı
ranların Adlarını Yazıyoruz. 

GörOşler 
Sezişler. 

y uaıı : Ecua x.. it. Aktaf 

Dilin 
Çıkarmak .• 

A 
Soyadlanaı nGfaı kGtQllae 

yudıranlar dGn gene ntlfaı 

tlalreelnde blabahk tetkU ed.I· 
yorda. tJç muada mlracaat 
edenlerin ıoyadları ktlUlklere 
yad ... ktachr. S.y n Bayan 
fardan ıoyadlannı yascltrmıt 

olanları yazıyorum: 

PoHı °'"moru 258 lhrabtm 
alp altay, DJbekbaıı'nda mora· 
han., çık.mazında 228 numara
da Sellhlddin ıcırgaa, İtfaiye 
çavuıu Moıtafa akkaplan, Ke· 
mer caddeıinde 21 nomuadı 
ha11n 11ma, poltı 70 numeralı 
Mehmed aydoğdo, (Dlbekbqı'n· 
da 228 numarada RamaHn 
adbm, g&tepe'de 869 numara· 
da Nurullah ak'6n, Zafer mek· 
tehi maalllmlertndea Cemal 
aymaa, Ziraat bank111 memar· 
lanndan Crmal akalın, 20 no· 
maralı belediye: memuru CAii 
leddia alpagat, Borana çay 
mahalleeinde 68 namarada H. 
hama akpınar, Sellmlye mahıl· 

lelinde m6tekald alay k4rlbl 
B. Nedim ak•ç, g6ml'ük ma· 
hafaza m~mara Ali Şakra aklş, 

Kırandna'da mektubcu ıo.kl· 

&ında 18 numarada İbrahim 
arkq, Aaked hutane göz dok· 
toru İlmail akg6ndh, Aydın 
demlryolunda kaancı Mehmed 
abrçay, Bonına ukerllk ka· 
lem daireli memuru Hamdi 
ayyıldıs. 

8 
Çankırı çarOlllnda M. betlr 

bireclkll, Hacıhuan otelinde 
52 numarada emlAk ılmaarı 

Detir boğlan, Tepeelk Ttlrkyur· 
du refd Muatafa btiyra, gul
mlr'de Abdtllkadlr bağan, Kar
pyab 'da alay bey ılmendlfer 

caddealnde 59 numara• Ali 
haydar blylk barbarua, Seli· 
mlye mahallealnde 4~ aamara· 
da Ref lk b.rkın, Borovab tG· 
tan tlrketl mtldtlrQ Memduh 
Bozyab'da 20' numarada Ah 
med bosyıkı, Batumye mahal· 
lednde delltlbqı eoka&ında 40 
numara•• Şef lk berth. 

c 
Blklmfyedmtlltye mektebi 

mldtlril Nutf ve kısı Zelara 
e&fP•Dar, İkinci oamanlye m•· 
ballednae e.ml aokagında All· 
eddln coımas, Dnrdtlncl Solta
tınlye mahılleılnd• kuyu ıoka· 
gında 11 numarada Ferhad 
o~lu Receb eeyhan. 

ç 
Belediye baıma!ıendlti c.hlcl 

çeçen, göatepe tnmfty catJde. 
llnde 980 nalmaah Hde SG· 
leyman cçavup, Merkez telgraf 
memurlanndan hamcU çellkka· 
nad, Namagth'ta gece bekeial 
93 numaralı MevUU çeltek, 
Mflıe heub memonı Calib 
çunç, 19 numaralı belediye 
memuru Klmll çandır, gflmrlk 
mahafua memura 217 5 Kadir 
~ekti, Def terdarhk mahuebe 
ktllblerlnden Şehameddlo çoluk, 
Bilal çok çetin, Zlnat banka· 
aada Ahmed Şevki çavdar, 
Degtrmend•iı cadaellnde 89 D11· 

marada M. Raif çakırlar, D. D. 
yollarında demirci • t.k çokya· 
m11n, İzmir liman memurların· 
dan Muammer çeri, Battarak 
10kağında 179 numarada Nec· 
meddln çelen, gteelyab tramTay 
mddetlnde 1024: numarada Yıb· 
,. çırpıcı. 

D 
e milıllllie 117 

numarada MGmln Drama, bele· 
diye 'Clalreılade 3 IOUUarada 
haılb dadıy, Sulh hukuk hAklm· 
11~ yuganı Fılırl demlrtaf, 
Kartı111ka S.llhpat• eaddellnde 
131 numarada Galib devrim, 
Sıhhat mtldtlrltlğtl odacı• Ke· 
mal deneç, g01mtlk muhefaza 

lalayı ambar memuru Emin 
denli, pollı 214 Ahmed dikili· 
tq, Devlet demlryolları ambar 
kaleminde Cemal davgan, he· 
lediye batheklmllk kttlbl Md· 
mln de bir, 9 Eyh\l baharat 
depoıa ıahlblerl :Fahri ve Fadıl 

(Dokuz Eylt11), İhracat gftmrft· 
ğtınde amele Mustafa oğlu ha· 
HD durmaz, Sanıyl müfettiıl 

Muıtafa N4ıım dDencl, polis 
49 nomar1lı Cenan dlrlkkan. 

E 
İzmir ıulh htklml Ahmed 

CA•det ertftztlD, Karııyıkı'da 
Muradtye caddeılnde 16 numa 
rada Nihad erkınay, Yetim 
mektebi moalllml Blıeyin hOı · 
nO ercan, belediye merke11 me 
muru F•hrl erdomın, Aıkerlfk 
ıubeıl relel kaymakam Bay 
Mu&tafa'mn damadt Osmın Nu 
.rl ertinın, jandarma mıntıka 

kumandanlık mülhıkı Şemei 

erea, Çayırhbıhçe'dc değirmen 
aokıgında 13 numarada Meh· 
med Erzurum, Bıyraldı 'da Mu· 
radlye caddeıhıde 61 numarada 
Baıeyin erteak. 

G 
Birinci hukuk mahkemeıJnde 

hAklm namsedl Necmedciln ge· 
lloken, İhracat g6mr6ğCl mu· 
halaza memurlarından Y •fil' 
gClDal, San'4t mektebi moalllm· 
lednden Ref lk Baha gtlruy, 
San'at mektebi mDdAr muavini 
Ali Rıza garkın, Tapu ılcil 

mahzea memura K.Amll g6lld, 
çı.,ıcı hamamı clvuında Torna 
eokağında 14 numarada İbrahim 
Vehbi g41m6" Karatat maliye 
tubeli memarlanadan ı....u 

gôrgflll, 'hanCllt gl~Q IDU· 

ayeae memura Muula gtlrmaa, 
Aliaga mahalle1tade Demir g6k· 
demir, &abnmalar mektebi 
maallhnlerlndea Natetldln gak. 
ıag, Nma Mtm6beadWiAi fen 
memana 881eyla genç.ay, bele· 
diye memvlanndaa Şevki -n. 
MaUye memarlanndaa Faat 
16atepe. 

H 
Sarıhafız maballeıl Bacımah

mud eoka~nda 7 numarada 
KeDJal heklmo&la, pollı 67 nu· 
maralı Lmall hınç, Tophanede 
kapıcı Mellmed Cemil botgel, 
İııbllarlar fabrlkaıında hleeyln 
ZekAI helvacıoglu, Devlet de
mlryollan fabrikasında tenlyecl 
Al bolclt, Devlet demlryolliırm· 
ds depo muhadbt Edib CAmll 
herinıev, K.arantlna'da Aaml· 
ap 10bjında Mutafa hamur· 
yıdan, Karııyaka maliye ıabe· 
dnde Ömer huUlrlı:, Dilli ta· 
mlr ....... de odlleı BaUI hoı· 
bak, poata ıeyyar memuru 
Multafa hepgitler, Ya.batı AH 
Rıza h~ytllı:, Bacılbrahlm ma· 

laallealn•e 18 •••-- Ahmed 
hlçdurmu. 

1 
Barnan'da hanardı eobıın· 

da ! namanda M. AU Ye kar· 
tletl belediye vesne4an Tal:aeln 
ımgı, Dlbelı:baıı'nda birinci ytlk· 
1ek eokajıucla 27 numarada 
Hamdi ılgu:, pollı 31 numaralı 
Ymb g.drl ıhkan, polll 259 

a11aınli 81 a .W... :M •· 

maralı ltf alye memuru Ziya 
•tıldak, Uzunada'da laman Jflk· 
•çan, Ma• ıflkaalan, Raika· 
pınar tamlrhanealnd• alla 1. 
mail ıldaş ıoyıdlarını ılmıı· 

lardır. 

• • • 
Mnlea muhaaebel lnmnlye 

mldftrtl Bay Nafiz ve o~alları 

KOIUlr'bıkınlığt mtllteıan Bay 
Rıdvan, Maırlf niildtlr16~ dcil 
memura bay Ekrem, Tilkilik 
Ortamekteb Ttlrk'çe muallimi 
bay Nahid, Baca Ortamekteb 
mftıakerecld bay Halid, Aydın 
Ticaret ve 11nayl odaıı baıkA· 

tibl Mazbar.')zmir, ilztlm ıfm 
nrlanndan ıt.ay Kemal edgler, 
Dikili kaza111 baylan bay Cemil 
akbolut, Mınlf mtldtlrlftğü me· 
mur!anndan bay İzzet erçen, 
Maarif mGdatlağa memurlann· 
dan bay Sırn erna, Karııyakar 

da m'dtekılt Şeyho~lu bay Deh· 
çet ve oğulları Karııyaka Hl· 
ltUahmer cemiyeti bııkanı, 

tehir meclisi azaundan bay 
8Gsn11 ve Mıcld Tomak ıoy· 

adlannı ılmı11lardır. 

§ - Buldan kazasındıı bulu· 
nan Eyüb Sabri ile İzmlr'dıs 

bulunan oğulları belediye mın· 

takası Amir vekili Mellmed, 
Ayvahk jandarma kumandanı 

l,ttırn, İzmir erkek muallim 
mektebi talebeılnden 712 Stl· 
leymau, Sın'at mektebi talebe· 
lindf'D 97 Ômer Kayral ıoy· 
adını ılmıılardır. 

Sar'da ilk 
Rey Pusulaları 
Sandığa Atıldı. 

••••• 

Çok defa, dil, ağıadan kır· 

..... UCUDU çıkarır, bu hal, 
illlalMa içi iboı :l;lr takaya 
i11ret olur. Hetlmlerln çıkart· 

tığı cJll, burada bahaiade bulan· 
doğumuz çıkan elli değildir. 

Son zamanlarda mlal mini 
ı•k bayanlanmızın, dudaklarını 

yalamalarını dikkat ettiniz mi, 
bilmem? Ben erk.ek doıtlanma 
9"ylerlm: Şık, glizel bir Bayan 
gördGnOz, göz göze de geıldinlz. 

Ne kadar olH, erkeğin bakııla· 

rından tlrperen bazı Bayanlar 
bu bakıılar altından majrur bir 
tavırla çıkmak için mini mini, 
ıık, minyon bir kımıldama yı· 
pıyorlar, ne yapıyorlar itiliyor 
musunuz? Dillerini çıkarmaktan 
siyıde mlal mini dillerini da· 
dıklan dıerlnden kut ıibl 

geçlrtyorl.r. Da, agzm bir ıUrl 
oluyor. Dıha doirmu bu, g6· 
sel bir yGıde açılmıı bir gonte 
ola yor. 

Bu dil dudaklar tlzerlnde 
dolaıın efıannl bir hayal olu· 
yor. Oluyor oğla oluyor. Bil· 
mem dikkat ediyor muıuouz: 
Dil ucundan ıonra e.kıerly• 

ihmal edflmlı mini mini bir 
mendil dudaklarda dolatır, ha 
iki kllçdk hareket; llrkek, tlt· 
rek bir kımıldama oluyor. Cici 
kıslanmıza, onlan inciten bir 
•lırhkla bakmak, pek bDyak 
bir kabalıktır. 

Bu diller, bu kadar kabı 

hareketlere çıkmak f3yle dur• 
ıun onu Tıorı glJstermeıln ta· 
tulur, kılar. 

Spor Hareketleri J 
- Baıtarafı 1 inci ıaflhede - u Ik ev. 

Bir haıtanede bulanan lbtl· 8 I 
yır bir kadın ıonları ıôyle· 

mittir: 
- Ben Alman'ım ve Alman 

olarak lUmek istiyorum. 
Bu eözle hangi tarafa reyini ver· 
mek btedi~lnl pterdlğl içla 
o da rey vermekten mahrum 
edllmlttir. 

Alm.. cebheal bu mahrıa•I· 
yetl.rl reylam komlayoaı111nm 

nudlade proteeto etmlllJr. 
Sarbnak. 8 (A.A) - Sar re

ylamına alt ilk puaalalar dtln 
aaDdaklan ahlmıtUr. Bu reyler, 
polUlerle hOkdJIMJl memurlan
:aın •e hutaae ile haplıbaoede 
yatanlanu reyleri.tir. Bu suret· 
le reye iti.Irak ihtiyari oldu-

1= h Ye .. rey •Zb)tda· 
na ha iti puar gOnG de gör· 
melerl cals oldqandan rey ver· 
.ek l.ukuu lmllananlaı da 
olmaotor. 

Sarbrnkea, 9 (A.A) - Ge· 
Jecek paaar gGod nyletlnl ver· 
me1lode gftçltlk olan ban me· 
morlann reylerini lıllmal ey· 
lemelerlne tahlil olaauı pde 
2200 rey aablblne mukabil 20 l O 
klıl reylal lldmal etmlfflr. 

11uaon Mbebl 11ıemarlar Ma· 

nadaki ademi memnU11lyettlr. 
Zira Vlabadendt1 Sar memurla· 
rının vasiyeti hakkında denm 
etmekte olan mllsıkereler daha 
hiçbir neticeye vteıl olmamıt· 
tır. Ba ıaatle Sar'ın Alman· 
ya'ya ıTded hallade memurla
nn '1edkbalhrtDln ne olacağının 
belU olmamaıı b0t4D ldtirede 
bttylk bir 11kıntı tevlit etmek
tedir. 'Maamlflh yakında bu 
mGsakerelerin bir aedceye Ta· 

ra~ ..._.. ....._lftealr. 
Vldiba, 9 (.&.At - Pıpıle· 

Turnava ve 
Federe Likleri .. -···· Cama Gflnktl Maçla· 
rın Hakemleri Seçildi. 

Yarın J•pslaaık ilk •tlan· 
nan hakemleri ve ~ pro
gramı don ak.tam topla- fal· 
bol heyeti tarafıadan tiyle tea· 
bit edilmlttir. 

Saat 9 ela Ttibpor-A...._.. 
Bey Hikmet, uat 11 de G&laepe
K.S.K. Kiçilk Mumla Şeabl, 
nat 13 de Ttlrkıpor·Ahıaordo 
Bay :Rıza, aut 16 de K.S.K· 
Göstepe Bay Maalala fatbol 
heyeti bafbaı 

Halken Likleri: 

Saat 11 de 9 EylAl·Parlepor 
0Buıud· , nat 12,30 dı Kahra· 
manl.r· Bacıbllaeylnler Balke'fl 
tomHuı, aaıt 14 de Bayraklı· 
Demlryolu Balke.t turaanja, 
aut 15,30 da Bornna·Blltl 
Bılkevt ıurnaftll. 

Hayırlı Bir ı, 
~utamono. 8 (A.A) - Bal· 

ke.t lçdmaf yardım ıubellnla 

tertibi herine Temall tabell 
tarafından ıehrlmls İlkmektep· 
lerlndeld klm1ed• çocuklar 
menfeatlne bir temdl ndl· 
miıtlr. 

jı• re1D1I guete1I Aaenıtere 
Romano rami mahlyed bals 
olank netrettfğl bir toUlie 
Papmhıın Sar plebltldnde tilta. 
raflı1tnı mahıfua etmedfllne 
dair olank devera etmebe 
olan f1111alan teblp etmebedlr. 
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Halli. fırliası vilayet l{ongresi toplandı. 
- Başı 1 inci sahifede nın altında gizli hiçbir iş ol· Halknlerlle İzmir evimize Kırkağaçlı KA211m, SalAhlttln, kaıuına girmez ve girmemiştir. larana mohakhk nazarUe bakı · 

Avni Dogau, baıkanlık: küraü· mı yan temiz bir fırksmız hu· yırdım yapmak kolay olac ık· Politl, Manlsah Mehmet, Dr. BJrllk Oyelerlnln b1&t1Jarına 1ab1Ur. Yüksek: kongrenhı bu 
•ü11e Ç•kank ııôzOne şôyle bat · lunduğonu bAtOn ef kira yay· lır. Umumi meclis •e ~l~dlye MJtat, avukat MG.nlr, Balcıoğla bakmak, çalışmadıkları ıamao me1'ele flzerlade hase11lyetle 
ladı: ~ıyı yardım eder. Binaenaleyh bu dlleğlmbıi yerinde gördılk. Hakkı Beylere ve hele cö1Dert onlara yarcJım etmek, kredi da•nnmaıını i•terlm. 

- Arkadatlar! Cflmhu· kongrenin berkeıe açık olarak lerlnden bunu onaylamayı olm· İzmlr'lllere teeekkiir etmeğl ve lıtlhhlk kooperatifleri kur· Kongre rebi; bu sözlere ce· 
riyet Halk Fırkaiının vi· toplanmasını tensibinize erse· diden ıöz vermişlerdir. Yüce bir borc butyoruz. Verilen mak, mesleki yardım aandıklan vap vererek demiştir ki: 

IAyet kongresini açıyorum. diyorum. heyetinize muştularım. emek boşa gitmedi. 758 orta açmak kredi. Bu euiğl görerek Halkevlerinin vazÜeiİ: 

K KonJrre genel heyeti bu tek· Gideri gelire uygun elarak l'tl lise talebesi eıcak yemek bütiJn birUklerin besablorını _ Müıaade buyurunamz ır· 
onufmağa başlamadan " lifi derhal ooıylamıı ve bun· yaptık. Para tvlerimlz temiz yiyor. Himaye heyeti olmıyan baktık. Birlikler içtn devletin zedeyim: BıJke•t reisi bay Cev· 

ônce, ulusun en değerli dan sonra TllAyet idıre heye· ve yolundadır, Hfçbir yere sekiz lllı:mekteb çocolı:lannı koydugo yaaaları, nizamname· det Alı:ömer arkadıeımız burada 
adamı ve dflnya tarihinin tinin iki yıllık tı, raporu kon· borcumuz yok.tor. Seçeceğiniz elden geldiği kadaT yiyecek lerl topladık. Vntyetln btıyük bulunmuyor. Eea1en ılmdi Ha\lı:. 
gelmiş geçmi~ evlatlarının gre baıkın(Bay Avni Doğan heeab encılmenl, bütıln bu he · .eriyoruz. Okullara blnbefYClZ yardımı ile biri artma, öbılrü e'ff reisliği Hzlfeslnl munkka· 

en bftyflğfl olan fırkamı· taTBfından ayakta okunmoı:ttor. s11blar1 inceden inceye eleylb liralık kitıh aldık. Şimdiye düzeltme ile uğraıan lkt komie· ten üzerime ılmıo buhınuyı>rom. 
zm şefi ATA TÜRK'Q ta• Vilivet heyetinin raporu: ıoruştoracık 'fe bir raporla kadar f11klr talebeye yaptığımız yon kurduk. BalkevioJa nılfeıl; 8JCak, ya· 
~im için bir dakika ayak· B~t geldiniz ıukadaılar! ıfze bildirecektir. yardımın yelu\no 5485 lira 78 Salo:r:ı aandalcıları, deniz l§çf. kıcı bir ateıle _ ilim ve irfan 

ta d Yort lalerinl üstöne alanlar Kongre kararlarını icra: kuruştur. Jerl, ponnt6rlerle bıhkçılarıo kurumlannıo .,eremediği - ya· 
urmanızı rica ederim. '" Htl il h ·r k h bt d l · gthıfi "elince· ulus önflnde Geçen kongrede konuşulan a • mere, maarı • ö süz· esa arını temizle lk. ki ıe· rınıo değerli adamını yetiştir· 

Alkışlarla karşılanan bu tek· " d k i d ı i heaap verl.rler .. Bu hel!ap gftnt'l dileklerin birçoğu yerine getl· lere yar ım, çocu es rgeme, ne e, üye er ne ymrdım adile, mektlr. Bunun için burada 
Uf Ozerine kongre mümeseitre· ·ı i b ı 8 .. erem mftcadele derneklerine dok•ao Urayı g·,cıu-Lle bol bizim için "elmiş bulunuyor, rı mem ş u unuyor. o, iyi • "' u & an memleketin kültür Te ilim adam· 
tile bdUln dinleyiciler ayağa e t tkt 1 · d 7 ~ 87 r b bi liğ1 b k' b idare heyetimizin verecf'ğl he· elenib yıpılanilecekle yapılma· ay çıo 6 " ıra yPr · u r 10 u ıene 1 ütce- !arının toplan mas• lazımdır. 
kalktılar, Bftyük Kurtarıcıya, 1 d b dımda bulunduk. Memur aıkıı· elodo yardım akresl (800) lı' 
T saptan ahu akıyle çıkacıltına yacığın ayr' mamasın an, ir v r• · BonJarm semereli, d"ğerli f 1-

drk'an l'e dflnyanın en büyük 0 d ı d bü l i l d d inancı ve wıpl1ğı işlerin yük· de dileği yapacak olanların aş arımız a tçe er 0 n ar· ır. kirlerinden isıifade edilmek ge· 
•damı•a ıonıoz baıırhlıklarını, ' - · ..... - ı d b ll hf llğ' d ~ ı • ıek k .. tıoızda ooaylanıcığına bıı leleri gereği gibi üstüne lığını göz önüne a ma an ° er r m JU ım 11 ı •b · rektir. fzmir Halkevlndo baki· 
t.zlmlerini bir kez dahı teyld l 1 r nd n ölü n.d· Bi hayır lalerlne katıldılar. Her dan n yılda bir kez ırüode · L k d ı· k d ı t lı: gilvenci vardır. a mama a ı a ru ur. .. e ••ten ço eğer ı ar ı aş ar 
:u~aer. le ıonauz gönenç doy· Sayın arkadstlar! zim dilek: itini için düşündO · işte olduğu gibi hu itte de, JHderfnden toplanall paralar}p çahımıştır. Fakat şunu da kı· 

Son dakikaya kadar, olduğu ğümüz yol şudur: villyetln dr.ğerli yardımmı ıüy · aral ımnda enğhk kurumu ya· bul etmelidir ki bu gibi i~ler 
Ba,kan ve yazıcıların seçimi: gibi p;örllnen, göründüğü gibi ı _ Belediyece yapılacak · lemeğe borcluyo:ıı. İlk taksitle pıyoruz. Bu kurumların enaz biraz da paraya mütevekkıf ur, 

Dondan sonra, Boy Avni olan ve birbirini berkiten blr tarı ethlr mecliıl arkadaşları · dni toplad1ğtmız bu hayır fol· 30,000 liralık bir uğhk bakı · Halkevinln dil, edebiyat ve 
Ooğın, ulzamname ,rmuclhfnce k Nt'"am· mıza, nin bu~l'neki bfttçest 31000 mı yapacağını söylersek elde tarih RUbelerloi de alalım. Bun· heyet olarak çalıştı . ., ,.. 
:ongreye bir baıkan, bir ikinci namemizfn buyorduğn yuıııuş, 2 _ Umomi mecfüce yapı · liradır. e4llen faide için küçük hir lar içio birçok kitaplar almık 
·~kan. ve iki yazıcı seçmek ları elimizden ıeldiğl kadar Jacakları nmuml mecliı üye· Yardım gören talebeden bir· örnek nrmlo oluruz. ileride luımdır. 

ltıungeldfğinf aôyllyere.lı: dedikJ: yspmıJaö:ııendlk.- Ysp;madıgı.' !erine, çoğu, İzmir kazahmndan g~lmfş bu birllklerJn bir yapıdıı bir Son üç senede bual"ra dair 

- Şimdiye kadar, -vilayet mız, beğendiremediğimiz işler 3 _ HftkO.metçe yapılacıık· çocuklardır. Harada yaptığımız araya toplanrak giderlerini çıkan kitabları getirtecek olsak 
kongreleri fçln merkezden man· j'f&rea, onlar, bizim gücümOzftn Jarı, io başında bulananlara, bu kuromon, kazalarda da ya aıaltmalırı fetenilen btr fştfr. H garf olarak 1500 Ura l4ıam. 
:b ILongre "reisi isteniyormuş. yetmlyeceğl; yapalması elimizde 4 _ Devlet merkezinde ya pılmaeı için koogremlzin bir Soyan arkadaşlar: Diğ"r ı:tubeler de böyledir. lıte· 

en, (42) bin azanın ltimad olmıyan işlerdir. pılacaklerı hem genel kAlipli· karar almıaını Te bo lıe gereği İkinci ktnonun onll.:-fslnde diğf•niz para huluourııa istek· 

ettıgı ıntımessfller huzurunda Nizamnamemlz_ln :ıdare he· ~tmlze, hem de eaylularımıza, glbl bir (enlşlik nrilmf'sioi ikinci müntehlb ıeçiml başlı · ledmlz olacak mıdır? Umarım ld 

~~re bir teY yapmaktan:lcılnıb : yetlerine verdfğl yumueların nreceğlz. Her ay bu işler, 80• dfllerlz. yacağı için, öntlmibde çok dar olacaktır. İzmlı Halkeviaf11 
111• lfdzakere aeol4ııe göte karoıhğını birer birer sayıyoruz: ruşturnlmalıdır. Böylece seçen ntihapler•enamzet1eriçin bir zaman •ardır. Dilek n aza mHcodu 1500 ddr. G~çeo-

leçlnı Y• gizli reyle veyabud Aza Kaydetme: ler seçilenleri kontrol etmiş fikir yoklaması: heıab encQmeolerlul• gecfl lerde dil, edebiyat ve tadh 
\oplıntıde boJonanlann ftçte olacaklardır. UJos i11lerlnde Boımne kadar yapı1au seı-fm · gOndtız çalııarak it baıında tuheııinin bir toplantııuu yap· 
lkftı 1 93R kongresi yapıldığı gftn ,.. ı;"' Y 

1111 t reyl inzimam ederse olduğu gibi fırka l~lednde de terin hemen bepsinda yoklama bnlunınatı gereken milm .. sııil tık. Aza araıuqda kolonyacı 
ltlll'et l il fırkablaun aaym 34423 idi. k d l bekldn:ııemde · M h d b ı. L l b d'i d rey e yapılır. Binaen· 4 kontrol yerinde ol!lmazsa, fay· tar yaptık. Fırka kurumumuzun ar 8 aş arımızı - e me ' aıu~a A me n " 
ale h Bugün bu sayı ( 2) bine var· 

y evvclA gizli reyle mi, dalı Mer yapılacı.ır.ma lne.nıla · baııında bulunan arkadaıılarımı · rinl dileriz. buluodoğanu gördiım. Bu ıı~z· 
ita t mış bulnnnyn. Tnrk kadıwnın ,.. " " ,.. 

re reyi ile mi seçim yapalım? ı:.naz. Her Tiırk, her fırkah 111 zıo de~erlerlne foaodıg-ımız içlo, Seçeceğiniz yeot idare beye· ledmle vataodaşlaumı ıpğı D 1 ıiyaeal işler~ girlşf; fırkahların " t:ı 
eırı t ve her iki seçim ııek · ba.ııındakı"lerden besab aradı&ı. l k dl 1 t kl 1 1 d a tinin bizden ılstdn it görebile· ıördübdme bükmetmeyin!z. Oa· Unt -v eayısını daha çok arttıracaktır. ,.. i!'J on arı en 8 e er m ze ocro e 

reye koymoştor. İtıret Şt d d 60 k d i fşlerioln nasıl yapıldığıoıo 80· çekmekten ziyade biz, onlara cek değerde olacağını umarak farı k~ndlmden üstün tutarım. 
reyi ile eeçfm yapılması kabul m l en 12 a ın ftyem z sözü ydce heyelialze bııakıyo Mee'ele şudur: Bu "Cll"'ıere al· ~dihnt vardır. Acunun en temiz, en ruh soruşturduğu gQo işler doğru yilrüm~ğe. onlara inan· " ..,. 

8 ' ve -kongre rdsliğlne ioce, en değerli kadını olan yoluna girmiş demektir. mağa, gdvenıneğe çalıştık. Gil· ruz. Çin bu ıubeye glrd.llderiolaordauı. 
ay A'flıi Doı& 11 f f G k d k l f 1 b k d K Y•naca~ınız itler wurd İçin ı.ı·~ d t k . 1 ' ..ı:L B "an aeç m ı:tl r. Tftrk kızı iukılib fırkasının eçeo orıgre e onuşu an vene m z oş çı ma ı. uru· .,.. e J ııa e e ıııe ıç o gırwa· 
•y Avni Doğan; kendlılnbı dileklerden bdkumet aıerke· mumuzun olgunluou, seçimlerin nğmlo, ulat için kutlu olıun. lerlnl söyltrliler. Aaladım ki 

kon içinde kendine uyan yeri almış l!i R k .J1 k l 
gre baıkanbğın11 seçimi zinde yapılmaııı geregeD.ler f çln yoklamaya uygunluğu ile ken· apor 0 uo~u ıan sonra a · bu gençler d.JI, edebiyat '° 

lnün b bulunuyor. L la k b L 
ıee etlle arkadaolarınıa iti· genel kltlhlikten bir buyruk dini göaterdi. Son b11ro inzibat a.ıf nmıt vo ongre •t-.uıı &arlb besine yasılmakla bil· 

nı dı Bu 42 bin fırkalınnı df'ğerl, k b ı L d 1 na teşekkar etmlştlz. İkinci aldık. Bunu da dilek encfime· meclisi yoklamaıu, bunun •iızel te rar eöze q ayara.. emiş· gUerlnl artıraeaklar•nı o~muı· 
k ıon belediye seçiminde denen· " . ı..· 

ongre relaJJğlne Ödemiş mü· uine sunacağtz. Ocak, nahiye. bir örneAidfr. tir .-..ı : lar. Halboki onl•r•n istecllk1-d 
nı ili miştlr. Bu değer daha yakarı M ka k. h 

eıa 1'r. Bay Moatafa lA· kazalardan gelen dlleklerae tr~ aylık raporlar: flna şa, ten it ser esttir koretu. Görilüyor Jd Jıe•eı 
tlblfLl ' kurumun, aef lerln alkı~ı al· ~ 1 

.. ere de İzmJr mOmeaılll y L 1 1 k O - ki •~nedlı kırk hin fır. kültür l•lerlnden aufıy~. mıo ve örnek diye gösterilmfo· ıırııya aono mue o ara ene . Kazalarla idıere heyetine doğ· " 
ıvokat bay Ahmet Şftkri1 ve mene •erllecektlr. rudan doğro'V1l ba&lı nahiyeler, kah01n başında çalııau aıka· Bu eıııetle ttıbeye •it.enleri• 
b, c tir. Ocılr, nahiye, kaza, korum· ,, - ~ " 

Y emal Ahmet eeçllmlşler· k Gelen emirle1 i tatbik: hu raporları, ömenfn1ı uyımn da~ların1z IWJ!!•nızı ~lea P.fjf. ie ba~ına getirdiklMi lıeyettıı de 
dl y larıuın batında bulanan ır &· e e-

r. Hıcılar yerle. ine o-ectlk· d ll Gene) kAtlblikten gelen boy· gönderemiyorlardı. Bunun l"İD yorlar. Manakatıı ~e teı;.kit ıer· 'Verimli ioler •ôreblleceglne 
ten " dnlarm bitmez, tükenmez, er ıa ... " 

ıonra ekeerlJet olub oln:ıa· ., L d d L d besttir. Y•lınız; eôz .s&ra iledir. d ı. toplu, yarlı yakışıkh çabıma· ruktar, günü g6nft.ne Fırka ku· .. en ilerine yarı ıa; Aylar an· 1
"'' •nlaodmak için yoklama rnmlarımıza yayılmıı ve blld.J· beri yolunda ve yerinde rapor· Müzakere uınlü hckkmdakl tek· 

Y•p 1 larıoı ne kadar «Sğsek yeridir. 1 IDıı 'fe kongre baıkanı: rtlmiştlr. Biae düıenlerl de ye· lar alıyor ve yuknrıya bildiri· lifler diğer ıözlere tercih edi · 
- Demokratik bir fır- Fırka paralanoı toplama: rlne getirmekte gecikmedik. yornz. lir, eıı:ıs hakkında ıöz iatiyen-

kanın e'flitlan olduğu· Fırka (geUri)nfn Uk ve ana lntihabları kazanma: Kongrelere tavassut: leıe herkeıten evvel aö~ nrl· 
nuızu gastermek için ha- kaynağı üyelerin Caabhiit akçe· İzmir fırkahlı:m, ~piz ve Dilek ve heeablardan bıışkı lfr.J Bu ~ibi hallerde .müzokere 

yansız, baysız adlarımzı lerldir. Bo akçelerin toplanma· henzenlz bir hızla biitün ee• kongreye ıonnlacak bir iş gör· usulü hakkında bir niz.amname 
ok ıında bir gOçlük gl'.Srüliiyor. çlml"rl başarmıt bulunuyor. möyoruz. Yüksek kongreniz, holonmudığından htiyük ulus 

uyacağım. Burada bu• Verdfı.ı ıözfi Yapan, 8öz6ndo ô d ki ı l d 1 kurultayı mftzakere u•ulfl ,.._ı· . l " '· nümüz e ay Ç n e yapı a · gereken bir iş vana, onu, do~· ., .. 
unaolar (Burada) diye durmayı iyi btlen fırkaltlarde.n c"k eaylav ve umum! meclis d zamname,ılne göre hareket ede 

Ctğiz. 
.. ru an doğraya eıtne alabtlir. 

cevab vereinler. bo taahhüt akçesini fatenlldfğl ıeçimlerlnde istenildiği gibi ge-
D İRçi ve esnaf birlikleri: emletlr. gibi olmıyı becer.medlk:. Ta· çeceğfoden kuşknlanmıyoruz. -r 

Yoklama ıonODda ekeeriyet abbtıtlerlnl, yapamıyaolara ni· Halkevlerini idare: 
bıdunduğu anlaşılmış ve kon· zamname, saygısız adını veri Urlı, Bergama, Ödemla ve 
gre haekanı tekrar IÖze bafh· yor. Hiçbir fırkalı bu ağır eö· !.mir Halk:nl"ri faydalı olmıya 
yarık demiştir ki: zftn altında kalmayı fııtemez. çeh§lllışlHdır. Yalııız, fırkamı· 
Her timiz Açıktır Belki biz lıtemeyl htlm.lyoroz. zm halkevlerinden beklediği, 

- Pırka •llAyet idare heye. Yüce heyetinizin bu lıle uğra· ılmdiye kıdu yapılandan çok 
tinin iki yıllık icraat raporunun ıarak bite yol göstermesini dl· Ued, çok öte bir amaçtır. 10· 
okonmaeına bışlamad.n e't'vel leriı. kılAb atevinde ı.sın•n ulmal 

ınomeHU ar\adqlardao bir ri . Masrafları Yapma duyguyu, güolftk lstelderfn ~ok 
cada bnlnnacağım. Cdmburlyet Dokuz bin liralık bir bütçe ftstönde tutan bir gen~Jik or· 
Balk Fırkası ki hdtftn •· memle· içinde çalıısık. Balke.imlz111 dosu bu e~in içinde doğup bü· 
k:tt, milleti içine ;ıalmııtır. birlikte btıUin geJirlmlz 15 bin yfty6p yarının iş ve ulus ada• 
Ş aıdiye kadar yapılan ocak liradır. İzmir gibi~ yükeek ve mı olmıhdır. Boraya nrmık 
nahiye ve kaza kongrelerlnd; orta tab&fl görmüşleri, binleri IQln gereken yolu, daha hul-
oldugu gibi bu kongre bin gizli •ıan bir yerdeA faydalı ol mık doğumoa inanamıyoruz. Şim. 
yapıl1natıın do~u bulmadım, ve çahomayı genitletmelı: için, diye kadar yapllanhr bekledik· 
açık yıpılınaıını muvafık hol· bu gelir kaynağını geuişletmek lerlmlzl kaT1ılamıy11 yetmez. 

dom. MdmeaaU ukadatlanmdan gerek. Kazalardaki Halknlmlze DH, tarih, güzel ean'atlar, 
801111 kongreyi dbalenıekte olan· yardım edemiyoruz. Banu dt1· köycüler şubelerini yeniden 
~r ~· ıoracakları varııı ıorahl· ıO.nen ldar( heyetiniz, önümüz· kormağa çalışıyoruz. İçtlmat 
lirler. Böyle üahı iyi olacağını deki yılın h6tcestol ( 17) bin yardım şubemiz için usanmaz n 
d6t6ndtım. Hem hu kongıeml· Ura flzerlnden yapb. Böylelikle candan yardımlarını e,ördftğümüz 
zln bu eekllde açılmuı çatıaı· ôdemlt, Berg•m•• Uda'daki tpamm, Firuz; Sopbl Emin, 

Bu birlikler yasa gözile ha· 
kıhrH9 belki ıtyatal bir nrhk 

gibi göl'önmJyeblllr. Yalnız fır· 

kamı~ hu birlikleri içine atmıı 

n onlara gene kendi faydaları 
için önctUftk yapmak lıtemlttlr. 
lzmb'de esnaf ve işçi olarak 
(31) birlik vardır. Üyeleri elit 
b1oi buluyor. Bagftne kadar bu 
ltlrlikler, dyelerlnden topladık· 

lan akçelerle idare heyetlerinin 
n umnmf kttlblerloin maaşla· 
rını vermekten meye geçmit 
değillerdir. Birliklerine para 
veren lşc;Uer bu paranın fırkaya 

verlldlğlni n bu 'Para karşılığı 

olarak fırkanın kendi itlerini 

yapmak için taahhüde girdiğini 
sanıyorlardı. Sözüm ona fırka· 
mız, bir (eski adı ile) takibi 
meeallh idarehanesi yerine in· 

dlrilmitti. Helbuld bo paralar· 
dan bir tet metelik bile fırka 

Hıılkevini tenkit: 
Bıy A•ııl Doğan; rapor hak· 

kmda söz söylem4'k iatiyenleri 
beklemiş ve biraz eonra Mene 

men milmeulli avukat Bay Ke· 
mal Bıtkaohk kü.rıüıü ôodne 
gelerek 1zmlr Halknlnln uhde· 
ıino terettüp eden 1niCeyJ ifa 
etmediğine ~ani bulandoğn, bu 

mfteilleae bllf m •aılfe alenların 
yakın ıblr köye blle gitmek 
zahmetiol ihtiyar etmediklerini, 
halbuki mflhlm vazifelerinden 
blriıi halkın araaına kablmak 
ve onların dertlerUe hemdert 
olmak, onları içtimai ulaada 
yiikıeltme.k olduğunu s6yllyerek 
dedi ki: 

- Bay Aval Doğan 'ın tak· 
vlye edilmesini zaruri bulduğu 
İzmir Halkevl hu vazifeyi ba. 
baŞl\ramazken daha zaytf vazi· 

yette olan kHa HılkevleriDin 

vaalfelerJu.1 14yıklle yap.oıadık· 

hıanılamaz. 

Fırka umu.mi katibHğl bu 
yıl v.llıiyetimfzlo hın,gi ;er;e. 
rhıde yooi Balkevt aç•leewnı 

aordu, hiçbir yer:de yeni Hal· 
kevi aemıya niyc:Lboiz olma· 
dlğmı httdtrftiaı. Yalmıı Bd· 
kevl a~mak "Ve nv.~rhıe (C. :iL 
F. Hılkev.l) ya.zltını ysı.mak 
kHt değHdir, onu yo~tmaJt dı 
lir.ımdır. Değlrmeo, ü~tüodt'D 

sn akmdda i ~lrmez arbJa~lsı. 

Bu 4ş üarJnde. kültür ve Uiaı 
eahaıındı mu"affak olmak icfu 

mer:k~zden ele icabında latly.e· 
cek.luJıni:1; oJaeaktır. 

ÖnCimQsckkl yd ~çlade kaza· 
lardakt Balk.Hlerlade de daha 
faldeli loler ysıpılacakıır. Ô.le· 

mle, Bergama n Urla ~eJ· 
lerl relılerloln de kendi Halk 
e~lerlotn yaptığı itler hak.kında 
ıöz söylemelerini rica eduim. 
Halkevleri Lazımdır : 

Bay Aval Doğan'ın ha &öz· 
l~oden eonra Bergama Halk 
evi baıkauı Bay avukat Balt\k 
kalktı, gençlerin bftyOk bir 
auu giatermeei berine bina 
ikmal edilmeden Bergıma'da 

Halkavi açıldığını, konfermnelar 

ve açılan kul"slarda Fr1aa1ua 
dereler 1'erl1diğinl, piyesler tem· 

all edlldlğinl eöyledl ve : 
- Laıfeo çe,lrinlz -



- Para He yapılacak ieler 
de çoktur. Arkadaşımız ba1 
Kemal'ln sözleri yerinde de· 

~ildir. Halkevlerlne 1 btiync 

vardır. 

Dedi. Daha sonra Ödemiş 
Helkevl başkam boy Selim 

kalktı; bny Kemnl'lo sözleri 
doğru olm dığını söyliyerek 

Ödemiş Halkeviode eeklz eube 
açıldı~ını, her şubenin faaliyetttı 

bulunduğımu, köylere varıncıya 
kadar çahşıldığını, pek az para 

ile birçok işler b şarıldığını, 

bundan sonra daha faydalı ola· 

bileceklerini, fırkalı arkadaşla· 

rın elbfrllğl ile kemali ciddJ. 

yelle Holkevlne sarıldıklora tok· 

dl rde par olmadan da memle· 

ete faydalı işler görftlebllece 

ğlnl söyledi ve: 

- Ar ~adaşımın Balke•lerl· 
nln ç lışmaeıklım hakkınd ki 

sözlerini yersız buloyocom. 
Dedi. 

Bu özlerden sonra Menemen 

mümessili bay avukat Kemal 

tekrar kalkara eö:ılednfn yan· 
lış anlaşıldığını söyledi ve de· 
dl 1: 

- Çok sevdiğimiz, saydığı· 
mız, şef imiz ve başımız bay 

Avni Doğan'ın bir sözünü hı· 

tırlatacağım. 11Çalışaca tka· 

daştara para ile değil, fedıkAr· 

lıkla çalıı rek hedef lerlne vasıl 
olacaklardır.,, 

Hepimiz böyle çalışmıyo ha· 

zmz. Sözüm yanlış anlaeıl
ma m. 

Bu sözlerden sonrıı Halke· 

vJne yardım mee'eleel üzerJnde 

Bay A vnl Doğan tekrar söze 
başladı ve dedi ki: 

- Umumi meclis seçimi ya· 
ında yapılacaktır. Balkevl için 

gerek 'llıiyet umumi mecll in· 
den, gr.re şehir mecli foden 

beklediğimiz y rdım vardır. 

Vilayetin en hOyük limlrl ve 

şehir meclfsl relel burada hu· 
louuyorJar. Bu yıl bütçelerin 

den Halkevlne yapılacak yar· 

dım için orzu buyururlarsa 

söyliyeceklerlnl dlnlemiye bazı. 

rız. Zaten kendllerlle evvel· 
ce de bu mea'ele hakkında 
görOşmüş idim. 

Yalinin Sözleri: 
Voli Gen er l Ktııım Diri k 

kalktı ve: 

- Sayın orkodaşlnr, 
Diye söze ha~lıyarak dedi ki~ 

Ralkevlerf nln yaptığı ie· 
ler gözönündedir. Çalışılmıyor 

deneml'z. Bcnonla beraber ya· 
pılamıımıe işler de vardır. İşi 

h earmak için yolnı?; para de· 

ğll, tink (Rab) birliği ~1bfr· 
llğl lazımdır. lçerden gelen 

bir fst~k llizımdır. Para için 

umumi mecllı!I, belediye çnlışıı· 

caktır. Umumi meclisın gene 

içinizde bulunan 6yelcrl ne 

adar par verebileceğini bl 
lirler. Dağlord ki öylere ve· 

rıncıya dar maarife teşne 

köylümüz vardır. İnkılabı oro· 

lardıı başarma , köy h reketl 

yaşatmak istiyoruz. Köylerde 

mektebler yapılın k:tadır. Bir 

hamur halinde olan bfidcemf z. 

den bu y pılmnkto olan köy 

mekteblerioe yardım edilmek· 

tedlr. Bundan baş a yol, esğ· 

lık, oysal yardım işleri de 

hep böyledir. 
BfitOn hunlar gözönOne ge· 

tlrllince meclfei umnmlnfn elin· 

deki haınmn yetmed!ği olaoı· 

lır. Meclis, yorgımına göre 

nyo uzatmak mecburiyetinde· 
dtr. Bununla her her, Halkevf· 

ne yardımda bulunmak boynu· 
muzun borcudur. 

Behcet Uz'un sözl~ri: 
Volinin bu söı.lerluden eonr 

belediye baş anı doktor Bay 

Behcet Uz kalktı ve dedi ki: 

-- Bu defakl btıdcemlzde 

Ballrevlerlne yardım f çln şehir 
meclisi arkadaşlarımdan azami 

yardım için ricada bulunacağız 

Ve bu yardımı temin edeceğiz. 

Bay l\litat'ın tenkitleri: 
Daha sonra İzmir mameeslll 

Gözdoktoru Bay Mitat söz ala· 

rak fırka vilayet id2re heyetinin 

iki senelik icraat raporuna~ 
herkesi memnun edecek bir 

tarzda olduğunu söyledi ve 

evclce fırkamn 34: bin azası 

varken bu mtkdıırın artmış 

olduğu noktasına tf'mas ederek: 

fırkaya aza aydı husuıunda 

dah11 çok düştınülmeeinf, kemi· 

yetten ziyade enafa ve keyf l· 

yete deha çok ehemmiyet ve· 
rllmeılnl lazımgeldiğl ni söyledi 

ve fırka bay tından bahsederek 

en eon belediye seçiminde yok· 

lamalar nsofre yapıldıktan 11on· 

ra bazı arkadaşların se•lmsls 
hareketlerde bulunduklarını, bu 
glbilerin fırkacılığın manasını 

anl mamış kimseler olduklarını 

ıöyllyerek fırkaya aza kaydlnde 
daha titiz davraoılmaeını teklif 

etti. 

Fırkanın azı taabhüdlerlnl 

toplamak için alınmıısı lAzı m· 
geJen tedbirleri kararlaştırmak 

üzere birkaç azadan mürekkeb 

bir encümen teşkil edilmesini 

istedi, Halkevlerlne yapılacak 

yardım mes'elesine de temas 

eden Bay Mftat; Fırkanın sa 

dece bir af ya si teşekkdl ve bir 
hayır cemiyeti olmadı~ını eöy· 

llyerek Bilyfik Ônderlmizio lşa · 
ret ettikleri son lnkıl4b eser. 

lerf olan musiki, öz dil ve ka· 

dına ııaylav seçme ve seçilme 

hakkı verilmesi gibi üç hıkı· 

J4b korşıeında halk duyumla· 

rınıo çeşid çeşld olduğunu an· 

lattı, musiki lnkıl4bını yurd· 
daşlara anlatmak için orıada 

bir çohoma görüJmedlğlnl, dil 

işinin çok eekl bir ihtiyacımız 
olduğunu, ba değişikliğin bü 

yOklüğünftn ve lilzumunun 14· 

yıkile anletılamadığını, kadının 

saylavlığı mts'eleslnln dGnyaca 
btıyük bir değişim olmasına 

rağmen kadınlarımızın ancak 

bir teşekkilr içtimaı yaptıkla· 

rını, derin heyecanları IAzım 

oldoğn kadar uyandıracak, ,ôs· 

terece tez borat gOrfllmcdlğlnl 
aöyledJ. 

Halkevine Yardım 
Borcumuzdur .• 

Bu 6ôzlerden ıonra kongre 

baeh:onı Bay A vnl Doğan tek· 

rar söze ba~loyarak dedi ki : 

- Fırka vt14yet idare heyeti 
r porumuzda Halkevlerlmlzdekl 

vesaitin kifayetsizliğinden bah· 

aettlk. Şehir meclisi azası ar· 

kadoşl r ve belediye rel81 Bay 

Behçet Uz u~ görOştilk. Mem· 

nunlyetle öz verdiler ve lmkAn 

derecesinde ellerinden geleni 

yopncaklarıoı söylediler. Yapı· 

lacağı vadedilen yardımlarla 

Halkevle.rine lazım olan vesaiti 

temin edeceğiz. f eclfsi "Umumi 
ozaaile de oyrı yrı görOştOm. 

Onlar da söz verdiler. Değerli 

valimiz General Kli.zım Dlrik 
le umumi vUdyet mecllslnln 

başkanı olmak sıfatlle bize yar· 
dım edecektir. 

Sizler 42000 fırblımn md· 

messlllerl fnk. Başta bu değer. 
siz rtletnlz olduğu· halde hepi· 

miz çnlıoac ğız, hOk~metln 

mfizaharetinl temin edeceğiz 

hfi.kO.m t bu fırkamn omuz· 
1 rı dadır. 

Seçilenle seçen ata&ındeld 

münasebeti kölellk gibi kabal 

etmiyoruz. İstediğimizi yaptı· 
racağız. Yıpttrmak kudretimiz 

•ardır. Meclisinden soracağız, 

h0kt1metlndeo soracağız, aayla· 

vından soraca~ız. Demokraelnlo 

manası 

mille ti 

dökt1l? 

nedir? Büyftk Tdrk 
neden bu kadar kan 

Arkadaşlar; Halk.evine bir 

proje af yon makinesi almak 

için 4000 liraya ihtiyaç vardır. 

Eldeki para ise çok azdır. Spor 
teıkUAtına yardım edilecektir. 
Dil şobcsfne yardım edilecektJr, 

edebiyat ve tarih şubesin~ yar · 

dım edilecektir. 

Kitaplar alınacaktır, her ıu· 

benin ihtiyacı olan veaalt ah· 
nacaktır. Meclisi umumiyi sfz. 

ler seçecekeinlz atkadaolar! 81· 
zlm dört tane Balke'Ylmlz 

vardır. Urla Hılke•I heı para· 
11zdır. Urla belediyesi; btıtçe· 

sinden imkan niebetlnde yar · 

dım edecektir. Ôdemlt beledi· 

yeei de Ôdemit Halkevlne yır· 
dımını yapacaktır. Tez oudor: 

Balke•lerl yardıma muhtac 

mıdır, df'ğll midir? Reye ko· 

yuyorum: Mubtac mıdır? Muh 

tac olduğunu kabul edenler 
IQtfen ellerlul kaldıreınlu. 

(BfiUin kongre üyeleri ellerini 

kaldırdılar) hududa nihayet 

onbln Ura olan bu yardımı 

temin edeceğiz. 

Bay A vnl Doğan eözftne de· 
vam ederek: 

- İdare heyeti arkadaşları· 
ma da söz vereceğim. Aramızda 

iş bölOmd vardır. Taahhüt ık· 

çelerf için hakikaten lçlmizdeo 
brr encamen ıeçerek çalışalım 

ve bu işi baoaralım. Satı sola 
el avuç açarak dilenmeğe bu 

fırkanın ihtiyacı yo~tor. 42 bin 

f rkalı birer lira verdiği gün 
42,000 lira eder. Hepimiz 

nrelim. 

Bir arkadaşını bile bir lira 

ikram edecek kadar sahi olan 
bu millet bir lirayı veruıekteo 

çekinmez. Yahut bunu vetmi 

yecek.ler varsa haddimizi bile 
Um, başka bir tedbir alalım, 

bu para alınmıyacak diyelim 

ve işlerimizi de ona göre tan· 

zlm edelim. Fırkamızın vll4 

yet bütceslnde ziyafet faslı ola· 
rak 1500 Ura vardı. Bunu ve 

istihbarat masrafını tamamen 

bildceden kaldırdık. Fırka için 
istihbarata ne Ulzum nrdır. 

Yarın ıkoam bir aile sofraaın· 

da oturacağız. Bu: fırkaya hiç 

bir vakit bir bar olmaz. 

Bay A •ni Doğan sözdne de 
nmla: 

- Bir adam, bir genç mek· 
tepte okur, doktor çıkar, avu 

kat çıkar, muallim çıkar, here,,y 

çıkar. Fakat o adamdı Ata 

ttırk'On istediği şeyler yoksa, 
lnkıl4p ve memleket işinde 

samlmt ve aletli değU11e o adam 

boştur. İşte o adımı buraeı, 
Bılkevi yetlştfrecektl.r. 

Arkadıtlar; dinleyici arka· 

dışlardan bir genç söz istiyor. 

ona da eöı vereceğim. Dedi. 

Bay HaUm Cavld'fn sôzlerl: 

meelnl fırka idare heyet arka 
daşlarımdın ietiyeceğlm. 

Dem ittir. 

Bir Gencin tenkidleri: 
Daha sonra kongre dinleyici· 

terinden Tıbfaktıltesl talebesin· 
den bay Uıblb Fehmi İzmir 
Halkevl'nden beklenen faallye· 

ti göremediğini e~ylemlş, mft· 

nevverlerlmlzln Hılke"Vlne sıkı 

surette bağlı olmaları l4zımgel· 

dfğfnf, ne yazık ki birçok mft· 

nevverlerlmlzde bunu göreme· 
dfğfnl bildirmiştir. 

Bandın sonra hesab u dl· 
lek encftmenlerlnln seçilmesi 

keetiritdl. Ayni zamanda teah· 
hod akçelerinf toplamak için 

tedbirler almak üzere beş kl~t 

Jik bir encümen teşkflf onay· 
landı. 

Bu sırada söz alın İzmir 
mi\meBSlll Cemal Ahmed~ bteab .. 
encftmenlnin seçilmekle bera· 

ber derhal işe başlamaeına ve 

kongre devam ederken işini 

bitirmesine IOzum olmadığını 

söylemiş, söylemi~, hesablsrı 

birer birer tedklk: etmek ııore 

tile kongreden sonra da tedklk 
edebileceğini ve bu hesablsrıo 

gelecek kongrede ta!!dik edile· 

rek idare heyetinin ibra edile

bileceğiul, dilek encümeni of o 

yapacağı lşleride yeni idare 

heyetine bırokmak: daha muva 

fık olacağını bildirdi ve tek· 
lifte bulundu. 

Fırka vilAyet idare heyeti 

üyesinden ve fırka hesap i~le· 

rloe bakan avukat Bay Ahmet 

Enver; bunun osule ve nlHma 

aykm olduğuııo söyledi •e lda· 

re heyetini kongrenin ilJra et· 
mrsl lıtıımgeldlğinl, teamüle 

göre hareket edilmesi gerek 

olduğunu bildirdi. Reye konu· 

lan bu teklif; Bay Ahmet En· 
ver'in verdiği izahata göre 

onaylandı. Celse oo dakika ta· 

tll edildi. 

ikinci Celse 
İkinci celse toplandığı vakit 

kongre başkanlığı kilrsfteilne ikin· 

el reis Ôdemlı mümeaalU bay 
1 

doktor Mustafa geçti. Bay Avni 

Doğan söz aldı, dilek eneüme· 

nine her kazadan seçilecek 

mGmesaUlerln kendi arkadao· 

ları tarafından seçtlmeelnl ve 
adlınnın kongre baokanlığına 

bildlrilmesinl teklif etti. Evvel& 
heeap encOmeni, ıonra dll~k: 

encftmeni üyeleri ıeçlldi. İz. 

mlr'ln nahiyelerinin çokluğa 

göıöoüne alınarak bflttln ne\11· 
yelerl temıll etmek azere dilek 

encümenine daha iki üye s_,. 

çlldikteo sonra taahbOt akce· 

1
, lrrloln ne suretle toplanması 

ldzımgeldlğlbl te11blt edecek 

encümen seçimi yapıldı. 

Bay Avni Doğan; Cumartesi 

gilnil mQntchibieanl intihaba· 

tına başlanacağı için kongreoln 

blrao evel mesaisini ikmal et· 

mest 14zımgeldlğinl söylemiş ve 

encümenlerin gece çalışması ka· 

bul edilerek kongrenin ikinci 

toplantısının bugün saat 14 de 

yapılması kestlrtlmlıtlr. Bugdn 

yeni idare heyeti seçiminin ya· 
pılma81 muhtemeldir. 

Bu sırada mümesıılllerden bay 
Helim Cavid s<Sz iatedl ve bay 

Mftat'ın fırkaya aza alıoırken 

lhtly tlı ve titiz dnranılmHı 

hakkındaki eôzOae temas ede

rek fırkamızın dClnya fırkaları· 
nın fevkinde bir hoeoafyetl 

bulunduğunu, ayni zamanda 

programı ile en mfttklllpeıend 

bir vatandaşı t•tmln edecek 

zenginlikte olduğuna, fırkamı· 

zın)mlllt fnkıl4blarımızın kaynak 1•-----------· 
mahalli bulunması sebcblle hü· Ünlvenltede Döçent 
tdn vatandaıların hergftn bu Muavin Profeaör 

inkılAblardan zevk ve saadet Or. A. Saf eddin 
duyduğu blr ıırada bir arkada· 
şın böyle bir teklifte bulunması 

doğru olmadığını eöylemia ve. 

- İzmtr'lileri biz tamamen 

fırkalı yapamamışsak bu idare 

heyetine gelen arkadaşların ha· 

tasıdır dlyeblUrim. bütan İz· 

mir'lilerlo fırkayı kaydetdlril· I• 

Ağız ve Diş Hekimi 
Haetalara h~rgün ötleden 

ıonra bakar. 

fetiklil r.addeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN U U L 
Telefon : 49250 

r . 

Namus Uğrunda 
Yazan: Amold Galopen ._ 104 ..... - 1 O Kdnunuaaui 934, 

Tramp fle beni tarassuda mı 

memur edilmişti? BfttOn bunlar 
beni fena baldo sinlrlendiılyor, 

kendi vaziyetlmi düşünmege 

vakıt bırakmıyordu. lıte bo 

ruhi balet ile pollı madtırlü· 

ğllne geldiğimiz zaman bizimle 

beraber otomobilin 1 çindekl 

diğer arkadaıaları alıb berblrlnl 

bir tarafa sevk.etliler. 

Beni de bir mdddet beklottlk· 

ten sonra şube müdürlerinden 

birinin yanın' soktular. Mü· 
dOrQn odaeına girdiğim zaman 

içeride Foks'o ayakta duruyor 
bir vaziyette buldum. Odaya 

girerken bana arkadaşlık eden 

gene polls memuru müdüre 
dedi ki: 

- Bu adamlar, köprü al· 

tında dolatırlarken birlikte 

yakalandılar. 

Bunun Qzerlne mfldilr, her· 

ikimizi de yukarıdan aşağıya 

kadar sftzdllkten sonra lüzumu 

halinde malumat vermesi için 

bizi yakalattıran polis memuru· 

na odadan dışarı çıkmamasını 

işaret etti ve sonra bize döndü. 

Bo eıroda Foka cebinden bir 

kart çıkararak müililre uzattı. 

Bu ha1; Foke hakkındaki 

ilk ştiphelerf min tekrar kunet· 

lenmeslne naile oldu. Bflhasia 

müdürfin kulağına lğllerek 

yavaş ıesle bJroeyler söylemesi 
onun da birdenbire hayrete 

düşmesi, kanaatimi büsbütün 

tırbskkuk ettirdi. Bo sırada 

Foks; iki adım gerilerek yü· 

zQnden gözlftk ve sakalını çı· 

kardı. Müdür nefes keıllerek 

gözleri faltaşı gibi açılmıo ol· 
doğa lıalde kekellyerek: 

- Alon Dlksoo! 

Dedi. Haki kıten gözftmCln 

ônilode hayrete değer bir 110· 
rette kıyafetini değiştiren adam 

Alon DJkson'dan bııka birisi 

değildi. O da şimdi bana dön· 

mftş, bakıyordu. 

Acaba bent tsnımıt mıydı? 

Yokla oldukça uzun mflddet 
kendisine arkadaşlık eden meç 

hol bir serserfd,,n oftphe mi 

ediyordu? 

Bu nzlyet karşısında fazla 

intlr:arı tehlikeli bularak Dik· 

eon'un har~ketiol aynen taklld 
ettim ve ydzQmdcn bıyıklarımı, 

baıımdan da prokamı çıkardım. 

- Alon Dlkson'un talebesi 

Edgar Pli! 
Dedim. Şube mOdflrO, timdi 

htııbfttiln eaşırmı~, ağzı açık, 

bir DJkeon'a bir de bana ha· 

kıyordo. Odad11 bulunan gene 

poUs memuru da naeıl bir va· 
zlyet takınacağını oaoırmıotı. 

Maamaflb ben de kendi 

vaziyetimden pek emin değil· 

dlm. Ztra hüviyetimi meydana 

ANADOLU -Günlük Siyasal Gazete 

Sahip •e Baoyazganı 
Haydar ÔKTEM 

Umumi neoriyat ve yazı ioleri 
müdürü: KEMAL KARACA 

İdarebaneei: ·--
İzmir İkinci Beyler sokağı 

C. Halk Fırka9ı binası içinde 
Telgraf: fıı:mir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

ayhğı 500 kuruştur. 
Y ahancı memleketler için senelik 

abt>ne ücreti 27 liradır. 
Ileryerde 5 Ku.ruotur. 

Günü geçmio nüsbalat' 25 koruotor. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

koyduktan sonra Dlkson'un 

beni tevkif eulrmeğe kalkıt•· 

cağından korkuyordum. Fakat 
bu korkum, neticesiz çıktı. 

DJkson müdQre dönerek: 

- Bu efendinin sOzlerl doğ· 
rudur. Kendiel, "Vftcudlle lf tlhar 

ettiğim talebemdlr. 

Dedi. Sonra da bana döne· 

rek elini u111ttı: 

- Tebrik ederim gene doı· 
tam, Benim gibi ihtiyar bir 

polis memurunu bile aldatmıya 

muvaffak oldunuz. Cidden 
mQkemmel bir surette kıyafet 

değfttfrmeğe mont fak. olmuş 

idiniz. 

- Sonu Var -

Dış Bakan 
Sofya'da Da 
Görüştü. 

Sofya, 9 (A.A) - Cenene'ye 
gitmekte olan Türkiye Dıo~ın ioleri 
Bakanı Bay 'l'e•fik Rüotü .Aru 
eaat 13 de Sofya'ya gelmiatir. 

Tevfik Rüştü Aras durakta 
Kralın mümessili Kio11&e İ•anof, 
hariciye nezareti umumi katibi 
Christof, umuru siyasiye müdürü 
Pulof, protokol mfldürü Stailof, 
Türkiye elçidi Bay Şevki ve birçok 
zevat tarafından kartılanmıatı.r. 

Bay Tevfik Rüotü Ara1 trenin 
tevellufundan istifade ederek ıeh· 
re gelmio ve ıaraya giderek defte
ri mahıuıa imza koymuı ve Bat 
vekUlete gidert:k kart bırakmıotır. 

Bay Tevfik Rüııü Aras hariciye 
nezareti umuru siyasiye müdürü 
Bay Pavlof'u kısa bir müddet ai· 
yarct ettikten sonra aaat 14,30 da 
Cenevre'ye hareket etmiotir. 

Belgrad 9 (A.A) - Uluslar 
derneği toplantısını gitmek 

Qzere boradan geçen Tdrklye 

Dışişled Bakanı Bay Tedlk 

Roştü Aras, bagdo burada 
kalmıştır. 

Vatansever 
Bir Müftü öldü. 

Zonguldak, 9 (A.A) - Zon· 
guldak müfUistı bay İbrahim 
Hakkı bayram gecesi kalb eek· 
teslnaen ôlda. Merhum Sıva• 
kongreıinde Atıtflrk'an telgraflı 
verdiği emirlerini menberde, 

hutbede halka okumak, işgalde 
mfidaf'aalbuk:ukoa batında ça· 

hımak gibi blsmetlerlle mUlf 
davada candan bağlılıklarını 

göstermlıtf. 

Öltımtl memlekette çok acı 
ve tM11stır uyandırmıştır. 

fstik14l madılyaeı takılı tabu· 

tonu medfene kadar batfto 

halk taoımıı, mezımnda heye· 

canlı nutuklar eöylenmlştir. 

Fırtına 

Şiddetle 

Devam Edivor. 
"' 

Slnoh 8 (A.A) - Üç gftn 
evvel başlıyan fırtına bOtdD 

şlddettle devam etmekte Te 

vllAyettn her taraf.oda tipi hı· 

Uode kar yağmaktadır. Sinob 

Boyabat şoeealnln . Dlraoaz luı· 
mı kıpanmıı, milnakalAt dur• 

muştur. Limanda bulunan n· 
purlar fırtınanın dlnme11inl 

beklemektedir. 
Kastamonl, 8 (A.A) - Vlll· 

yetimizin bertarafında üç gtın

deoberl yağmakta olan kar 

durmuştur. Yağın karın kalın· 

lığı ıehlrde 35 ııantlml bulmuı· 
tar. Ankara·İnebolu yolları b· 
panmıı ve kazılara gidip gelme 

güçleşmlştfr. 

E 
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Evet, Evet, Dedi. Çatı Arasında Bir oda .. :!:'.n::;::ı.:.k~.~::!dr::::•:ı. :~:::,~:d-;!;~! •• 0:::~::.::·:u~~ 
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G6rdüiG herıey fakrft maru 
tete birer delil teşkil ediyordu. 

Ritır; dlmagını tekrar saremığı 
bıılayao ııtmınnı ağır eade· 

IXlestnl yeniden hl&1ettl ve ya 
kalanmadan enel bdtQo il)lo· 

' 1111 bir plAoı bağlamak için 
~Gyak bir teıebbAste bulundu, s . 

tom'on verdiği paHpoıto zor· 
l1ıkı1 cebinden çıkardı : 

- Bu benim hthlyet vesi· 
kııqdır. Ben imparatorluk ie· 

:hbırıt teokllltı HHındanım. 
u •ebeple hareketimi dalma 

Clıll tııtmağı mecburum, e~er . 
IXlGaıade ederseniz biraz iyile · 

''Q"eye kadar burada oyuyaca· 
tııq, Fakat hiçbir kimse benim 

Ş arıda olduğumu bilmemelidir. 
L 'Yet bltial gelir ve ıoratna 
..:ıt'• lt yYen kimse yoktur. Deme· 

•iniz. Dedi. 

h ledın; paeaportun Ozerlndekl 

h 
6

YC1k bJfthilre baktı, ha mQ· 
~r ••nkt bir taleımdr; kadın ~ 

' - ETet, net, aedi. Çatı 
l'ltındı bir oda var, oraya bir 

Yttık 
ti · yapınm, tamamen iyile· 
.. nceye kadıt yatarıınız. Yakı· 
.,IQılld L 
ı:- • &omou lalin yoktor. 
~• .. eu k 
t ara. yollan kapalmıı · 
ır G 

l • erek ben, gerekte kOçdk· 
"' k tti L 

1 yeta agıımııdan blrşey 
·•~ırııı 
1 

•yacığı& 'H mevcudiyeti· 
ıı ıdea L• 

a.aaıseyl bıberdar etmi· 
Yece~ıı 
ıÜ • emin olunuz. 

h şır'ıo bııı ıeıaemleme~e 
•ılını t 

r l 
ış ı, fıkat ıon bir gay· 

ete k d en lıtni topladı : 

jı..:;: Torbadı yiyecek blsktıvl, 
,d rion Ye c;ukulita var. Rica 

e Ql o 1 • t • n arı alarak ti yıniz. 
ile al · 

tu b ıe P•ra.. KtlçO.klere yor· 
cdlyt:sl ılıuııl 

P 
nedi Te bf r miktar Alman 

•rıaı •erdi. 

it Bandın ıonra arbk kendini 
... 'Yhecleeek hale geldi.. Kadı· 
-..ırı d 
d Yll uıılle çııı arııundald 

0 IJI L eh çı•ın merdl•enf ttrmao. 
· K.ıdın; Rl1Jn'ı ıoydu, yatağa 

Y•llrdı bt •e üzerine kılın, kaba 
k r yorgan örttft. Hayal meydi 
•dının; elini öptOğftnd hlHeUJ: 

- Simi allah gönderdi Ba· 
Yenlıd ' 
l~U e çocuklar yortuyu me· 

l 
bJahzon ı~çirmlyecek ve 

'zede bft k Jti dualar edecekler. 
DJye söylendiğini doydu. 

Essen Salapuryaları .. 
Rloar; tam dôrt gOn hlr kö· 

tilrtıOJ gibi yattı. Fırtıoa kesil· 

nıto, don çözlllmn" ve kar eri· 
nıtıtt. Çocuklar "ilndnz k 
" ı:ı apı 
ootınde oynayor, ~ece olunca 

~teoln elrlfında maeol söy llyor· 
ardl. Stom 'on adaaoları biç 

Uiphe yok her taF11fını aramış. 
lu, bir çok masum yolcuları 
Yollarıodan çevherek eslyot et. 

;tolerdt. Fakat RJşar'ın bulan· 

ağu kulübeye hiçbir kimse 

!elmernfşti. Bu nıüddet zarfın· 
• ıııtmıdın bıtka Riıar'ı fz'aç 

eden blrşey olmamıştı. 
Nöbet gddlğl zaman ltit ka· 

zan kaynar ıu içinde imiş gibi 
yanmış Ye şuuruna hUim ola· 
mıyocak vı ı 1 z yeı ere gelmletl. 
Fakat dürdftncil glln artık ut· 

ına da ktıeilmlştf. Bfr mftddet 
te tavanın kirfılerlof, pençere· 
nln penaslarrnı seyrederek btr 
kedi yuroeu glbl :aayif bir 
halde 1allı. 7alhA1 odanın muh· 

lerlne temaı etmekte idi. Bay dl mlzi müballgalı bir nikbin 
telif yerlerinde bir tıkım ya· 
rıklar, ıılelikler vardı, fakat ka· 
dıncığız Rf111r•ın Gserfne kahu 

poıtekUer, battaniyeler örtmek 

suretUe onu soğuktan koru· 

moı,tu. Ara eıra yanına gelir, 

bazın da ıhlamur kaynatıp · ve· 

rirdl. Bunun sıhhatlf Gıerlnde 
çok faldesi olttıdfto. t;eoe bil

diği yemek sadece bir yulaf 

çorbasından ibaretti. BOtQn gdn 

aıağıdakl çocukların rtıecalsft 

ltoDuşmalarını dlnlfyerek yattı 
ve git gide sıhhati iyileomeğe 

haeladı. De Joonnel'io sef frllğinden Hğin dalma tevlld ettiği tebll · 
Sıtma bir insana çok: çıbuk 

gelir ve o nlıbett• de çabuk 

zail olur, fakat her halde mev 

bay De Şambro'nuo sef lrll~l keden kurtarmaktadır. Her !l"'Yi 
zamanına kadar bu iki grub oldu ve arhk yapılacak başka 

mea'elelel'C gayet bariz eabab bir oey kalmadı diye dO.ı,Qnme· 
cudlyetlni unutturmamak için 

tamamen pılıyı pırtıyı toplayıp 

gitmez. Nitekim Rlşır'a ela ara 

11111 okşamııtı, fakat bu sonun· 

cueu tlmdlye kadar çektikleri· 

nln en tlddetllsl, en kealdnl 

idi. Yatarken dOıOndyor n 
ddşftnc~leri şôyle bir ıllelle ta· 
kip ediyordu. 

dolaynUe ıuretl haller aramak meliyiz. BUAkls uloalaran ve 

ltzım geldiğini dOşGndOk. boolann menfeatlerlnfn tabH 
Genel Ht'lftanberl ıQrilb glt· inkltıfile hemahenk olabilmek 

mekte olan Fransız · İtalyan için dostluğun da dalma ten· 
mes•elelerinl balledlhnemlş bara· mlye edilmeye ihtiyacı vardır. 

karık yaloız genel mes'eleler Dostluk, dlplomatlk proto· 

Gzerlnde bir anlaljfma vtıcuda kollarda mumya halinde kal· 
fgetfrllmlş olıaydı eHılı, yani mamılı, fakat hayatta ya~llma· 

devamlı bir anlaom• temin edil· lıdır. 811 111nh, möıterek bir 
- Soöu Ylr ........ mlı olmazdı. Diğer taraftan ge· medeniyrıtin ve ıon defa geçi· 

lzmir ithalat gnmroğn ~üdnrlü
ğonden: 

nel meıı'eleler üzerindeki lhtl- rilen btl7tık imtihanların tec 

IAf Jır olduğu glbl bırakılarak rabeslni yatıy11n memleketle· 

yalnuı Fraoıız ·İtalyan meetele· rlmlz arasında çok dıha ko· 

Kilo gr. Cfoli •171 Kıymeti 
teri halledUmlş olsaydı, bu da laydır. 

Lira Kr. 
gayri kAf l bir anlaoma olurdu. Beyanatımı ltltlrmeden önce 

Berlld surette kıymetsiz bir iş bay Laval'ID açık zekbına, 
2 250 Matbu kouılmeııto 3 00 yapılmış bulonuyordo. Bonon 

pratik ve genlt dtııa.nceslne 
lolo hem genel mee'eleler tlıe· ve mflkemmel mO.zakere usul· 
rinde hem de Franııız • İtalyan 

2 040 " .AdreeU kAğıd 11rf 2 00 
O 190 ipek menııucıt 3 00 
O 365 Yilzde -elllye kadar ipek mensucıt ' 00 
O 140 Pamuk 6rme çocuk gftmle~( 1 00 

mee'elelerl iizerlnde tam bir Jedno karşı olan hayraıılığı· 
mı tebırftz ettirmek bttırim. anlaşmaya va~ıl olmak ememe 

6 350 Reıfmll yazılı moTıkkat k•gıd reklıll. 2 00 
Yukarıda cine Te mikdan y11ah etyının ıçık artırma ıuretUe 

satılıe11ğından hteklflerfn 12 • l · 935 eumarteıl ğtlnft Hat ıl3 Cle 

İzmir İthılAt gOmrtıgO: eahı komfl!yonuna mftracaülırı lflAn 

ite baeladık n buna da munf· Bay Laval ile mfinabşa ayrıca 
fık olduk. Böyle bir neticeye bir ınktlr. Zannediyorum ki, ara· 

nrmık IQllJ ihzaıt çahımalara mııda eabd bir sempati de meT· 

(5536) 
ihtiyaç h'8ıl , oİdo. Bo nazik cuttur. Çftokd mtıcadde Jle 

Zekai lhrahim --
İkinci Boyler ~:~:ı;.~ 4~===1l:::~, kaq11ınia.. ! 
Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar hastalarını kabul eder. -=~ 

TELEFON : 3806 

bzarf çahemalar normal dlplo· 

malik yolla beışlad,, 
B'y Lu·al ile benim aramııda 

ve mdtıh111ıılar araaındakl uıun 
n mühim Roma mOIAkatlırı 

-ınımınmliiimilliimlmıliiiırmnmıııı1111111111111nını11m1111ınnn1111111111rı= 
Gomrok Muhafaza Umum Ku-

--~ llo tek:Amül etti 'e usula dal· 
resinde imza edilen protokol· 
lıırJa nf bat ıored hallere mtlncer 
oldu. 8u çahemalar pratik ve 
maddi ç'htmılar idi. Ve ban· 
dan dolayı arzu edilen, lıtentlen 
neticeleri ferdi. Bittabi bu an· 
laıma e11Aen her anlaşma gibi 
zıt istekler ıra111nda matekabileo 
memnunlyetbahş bir alış veriş 

mukaveleıt demektir. Çftnkü 

diplomasi fayda ve hikmetini 
uluslar arHında dostluk ve io 
blrlfgi tçln lOznmlu mdvazene 

leriu haddi zatında mevcudl

yetlnde değil, fakat arantlıb 

vftcoda getlrllmbslnde gösterir. 

mandanlığı Istanhul Satınalma Ko-
misyonundan: 

l 

2 

3 
4 

Deniz vasataları lçtu 1200 ton maden kömftrQ kapalı 
zarf ile eksiltmiye konulmnıtur. 

Şartnamesi her gftn komisyondan alınabilir. 
1 'l.J .935 cumartesi saat 15 te lhaletd yapılacaktır. 

ıeteklller muvakkat teminat olarak 1530 lirallk banka 
mektubu veya vezne makbuzlarını teklif mektuplarlle 
birlikte eaat 14 te İstanbul gCimrQk muhafaza başmu · 
dOıJOğO. dalreılndekl kumandanlık satın alma komtayo· 

nunı vermeleri. 26 31 6 l O 8593 5(96 

lzmir Evkaf Mttdürlüğilnden: 

Genel ye A vrop11 diye bile· 

ceğimlz alanda da hilAf lar elde 
ettik. İmza edilen bu ltllAf tar

da muhtemel vaziyetler kartı· 
eında Fransız İtalyan mfişterek 
halli hareketini tesbit ettik, ki 

. bu çok mühimdir. İki ulus 
aneaoda halli hareket tayin 

Arap fırını caddesinde eenaf o,.yhl namile bilinen camide sıva, ed~n bu anlaemanın ehemmi· 

boya, badana, ak~arma ve diğer ufak tefek yapı işlerinin yapıl· yeti çok geniştir. Genel mes'e· 
mHı 100 Hra kt>oCedilmletir. Açık ekelltmiye konan bu lolerın leler 'iizerlndekl Fransız·İtal,an 
ihalesi 17. ı. 935 perşembe günü saat 15 te Evkaf müdürlüğü anlaşmalara hiQ kimsenin at ey· 

dalıeslode yapılacıktar. İsteklJ olanlar y6PJde 7 ,5 temlnatladle hine d«"ğUdir. Ve bu anla~ma · 
birlikte komisyona gelmeleri ilı\o olunur. 2 6 LO 17 27 lar Avrupa hayatının ufukla · 

~ 111111111111111111n1111111111111111111111nm111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı111111' 

!111 Anliara Birası. C - -- -
~ mı ~ i Umduğumuzdan üstün Çıktı. İ 
= - = - -
§ Ucuz - Temiz ve Sıhhi Biı· Gıdadır. ~ = = - -- -
~ Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür.. ~ - -
~ izmirde acenıamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticaretha- ~ 
~ nenin siparişini kabul ediyoruz. Ankara orman çiftliği mildftr- § 
§ IOğOne mtıracaat. Fazla izahat izmir'de Ege palas ve Şehir gazi- ~ 
t_, nosu mOıteciri Tftrkmeno~lu Murat . Be_yden alınabilir. _.A 
•lllHtlllllltllttffllllJllllllllllltlllllllltlllHIHIHHlllllHllllllllllUHlllllllllUHllllllllHHllHUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\\\,,.. 

geçmto olan gı'ncllt:rlnıls arka· 

aında bir mDşıbehet nrdır. 

Çünkü maıltıbumuzda bir· 
birine benzlyen slyaHl tecrti· 

belerle bizi az çok hayali il· 

ham ile karışık o)maıı tabii 

bulunan bir nreneelcllikten 

derlo ve yıkılmaz uluııal haki· 
katlere 1881 eden bir tekAmtıl 

yaZlh bulunmaktadır• Dalma 

bu hakikatlerden hareket la· 
ztm gelm"ktedlr. Fakat bu 

bilhassa balen yaıamaktı oldu. 

ıumuz zamana benzi yen icarı . 

şık 11manlerda daha geoit it 

birliği 'e teBBnfttler aramak· 
tın bizi menoetmemlştir. 

1935 ilenesl Fransız . hal. 

yan anlaı:ımıla.rınm verdiği bir 

ıaadetle bathyor. Şimdi böyle 

bir ıekA ve azimle çalışalım ki 

bu aolaomalar d6nyınm ken · 

dtlerlnden bekledl~I 11emer.lerl 
veretn. 

Tebliğ 

Roma 8 (A.A) - Stefani 

Ajaoıı aıa&ıdald tebltğl neş 

rediyor: 
Bay Muasollnl, bay Laval 

Franıus ltalyan mazakeHlcrini 

oetlcelendlrmlı,lerdlr. Herlk 1 

memleke1in Afrlka'dıkl wen· 

featlerine ait ftUAf larla A vropa 
mes'elelerinde hakftmetlerlnin 

noktai nazar birliğini gösteren 
vesikaları imza etmlı:ılerdlr. 

Bay MoHolfnl ve bay Lanl 
Avrupa meı'elelerlnde m6tead· 
dld taraflı bir hllAfın lilzomo 

aıerlnde iki höki}metlo anl110 · 

tığında ve .kendileri tarafınchn 

kabul olunan dftşfincenin mftm· 
kQn olduğn kadar çabuk bir 

zamanda alAkadır memleketle· 

rin tetkikine ersedllmeıılode 

mutabık kalmışlardır. Bay Muı· 
ııolinl Ye bay Laval ayni ııa· 

manda böyle bir ltll4(ın akdine 

intl1t11ren vaziyetin t icab ettlr· 
dJğl btitdn tedbirleri bu ltlli· 

fın robu dahilinde beraber 

ıetklk etmeyi de kararlaıt1r· 
m11lardtr. 

Roma'da m.ftlikat: 
Roma, 8 (A.A) - lngillore· 

nln Roma bftyük elçisi Sir Erlk 
Drtımond don öğleden ıonra 

Bay Laval ile görüomftt 'e mu• 
bvelelerln lmzasmdao sonra da 

derhal Boy Museolint tarafından 
kabul olunmaı,tnr. 

Londra, 8 (AA) - FranH, 

balya oıtla~maeınJD lmıı:elanmaıu 
Londra'da derin bir memnunl· 
yet uyandırmıtttr. Bu uzl•şma 
yaloız Avueturya•ya alt olan 

kıemından dolayı dtğil, fakal 

Fran1111 • İtalyan mfinaeebatmın 
bavımnı açtığı için ehemoıiyete 

şayan g~rOlmektedlr. 

Berlfo, 8 (A.A) Siyaıi 

mıhaf il Romı müzakerelerinin 

aldJğı va1iyetten n vilc'adı ge· 

tlrUen anlıtmanm geotoliğlnden 
miıtehayylr gözllkmektedfr. 

AnlışmaJann reımen blldirll
meıfnden evvel vaziyet almak 

lstenmlyor11 da Franıız . İtalya 
anlaımasının Sar plebhhlnden 

eonra Alman harici siyaseti 
Oıerlnde hissedilir bir tesir icra 

etmesinden ve bu anlaşma llc 

muahedeleri tadil ılyaeHına bir 

darbe vurulmuş olma&ından kor· 
kol maktadır. 

KömOr ihtiyacı 
ve iyi Kömür .• 

Memurlar kooperatif 1 Rom•· 

ilden getirttiği Balkan kömtır· 
lerlnln kilosunu sayın halkı· 

mızı 5 kurnetan satmağa bot· 
lad1. Kemerahıodakl bakkalf y~ 

mağazasına müracaat. 3 D. 
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Akşehir Bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Dzmötr ŞlYllbesü 
•kinci kortionda Bor• channda kendl Liourndıı 

TELEFON: !.2363 --.. ······--
HcrtürlU Banka Muamelatı, Eınteu 

Kı~musyonculuğu.: 

l\10sait şeraitlc. mevduat kabul edilir 

Hububat, nznm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyou veeair emtia kumuayouculugu 1•· 
pılır. Mallarm vllrudunda aabiplerine en mftta· 

it teraitle avane verilir. 

lihhihihihlhiiiiiiiiiiliiihiiiiiliiihihiiimiiimiiiimiillmnın1111 ı ı ı 
lzmir Evkaf Modorloğooden: 

Me•kll No. Senelik geliri Nnl 
TUklllk r. 266 96 Dnkktn 
Etıdpata c. 498 125 .. 

"ARTA,. Bambarg, Bremen & Co. $~iller 19 lira ihraç flatl Clzerlnden bu mGddet urfınu 1 
n Annnton gelip tahliyede :E merkez.ılraat n it bankalarının ıobelerl buluna• her ma· 
hulunmootor. OitrrSCBE LEV ANTE LINlE §ihald;-11ta" çıkarılacaktır. il 

Not Varut tarihleri u H· 
0 NIEDERVALD,. nporu hı· ~ Umumi •e mftlbak bQtçelerle idare olanan daire Ye mi· ,i 

purların isimleri tııerlne deni· len limınımııda olop 11 eon E eHeaelcrce vllAyeller huıuııi dıfreler Ue belediyelerce teminat §1 
•ikliklerden Mf!!!'allyet kabu1 1'Anon11 kadar Annn, Iloter· :E olarak ve hufnece 11tslmıt ve •~tılıcık mUlt emlO; bedelle· ~ 
lW = !I' ~dilm~~. daın, Hamborg n Bromen için S: rlnio tedlyeılnde hlbart kıymetleri Oıcrlndea kebal c 1 ınur. ~ 

hamule alacıktar. ~ Bahıolunan muamelelerde nakit gibi kabol edilt'ce~I 'H ~ 
Fotoğrafçılık 
--- .. ·-----

Makinelerinızi 

Filimleriniıd 

Camlarınımı 

J;ootoJraf Uaıt, kart •e fotol· 
raf malzemenlıl biıdon ahaıs. H•r 
çc,it amatör itleri kabiıl edilir •o 
en iyi ciaıten kifat kullaaalır. ! 

Atölyemizde 
M ilCHtıHmizla çektiti rorot· 

raOar, kart poıtallar n •iTlllcll. 
.,anlan l •alyeden mltta)Di 16• 
rftyornı. 

Ucm, gtızel, sevkli, te-

miz, çabuk, taze 1' Ye 
malume ile aJ 

Hamza Rastem 

ARMEHENT H. SCHULDT S gerek bedellerinin n gerekse falalerlnha tediye•lade bitbit 1 
BAllBURG 5 ıaretlo ver..ı n reıme tlbl olmıyacagı kanuni• teyit edllml~ il 

ıtNORBURG., nponı 2S IOB 

kanunda boklealyor, Bambarı 
n Aanra'te• yok çıkanp 
l\oterdam n Bambarg lçha 

yak alacaktır. 

B~SPORT STEAMSBlP 
CORPORATİON 

0E~MOUTH., npara 11 

ıoa ktauada bekleaiyor, Nn· 
york ı,ın 7lk alacaktır. 

11 B~SELSIOK ,. Hpara S 
f9batta beklealyor, Nnyork, 

a..tm, EUacı.ll lya •• Norfolk 
•• ylk .a..ktır. 

N. 8. - Gellt laıllülil • 

= e• ::::; 
5 olia bu lıtltrH taliTlllorf.U. fal&I de 'Ye 7 ol.rak teült !f 
§ eclildfAlacJeD l~tfnk eaealer eD faldell H ltM•• n 8J111 ii - e• ~ S samanda memleket iti• nrl•H bir ite ~alanıu yatar ... 1 
§E olacaklardır. 6S8' !I 
i11111111111111111111111111111111111111n11111111mı nıut1RlllllfffffllHRlftltflllHHIHHllllftl 

lzmir Eşrefpaşa Hastanesi Serta· 
babetinden: 

Ette,,. laaıtıneaJna mneat alb adet ma.tamel llğ,r teP 

motlfo.l• UAa gtlaGllMn ldbaıeu 20 gtlD maddede mlaay.., 
deye Q'bnl••t11r. Aboıfiıirıa termoalfonlan ı•rmek •• wrtu· 
meyi anlamak itin her p ....... b.;.al w ..... 
•• Uwe gtaa olan 30'.1.9SS on,...._ gld ..a 9 ._tir 
kadiir YlllJıt euettiiıeahae m9nıcudaft UM •-· 

10 1, 18 21 

Bu iki dtlkktaın 81.6.930 g4a8ne kadar olan klraıı aruırmaya \, J 
çıkaralmııtır. 10.1.935 pertembe gGnCl tHllm edilecektir. itti ~::::::::::::::::=::==:==::.;_~~~~-~~;_1!1111111 ___ _ 

Emirler (].al'fUI l'ii;Ji:!lr ::;;m;:;ı;; ihBleleri yapil8cak [ 
_ asker ilinlan _ 

yenlerin o gan eaıt ıs ele Evkaf mQdGrlGA'lbıe mftracaıtları. Be~gama Comhuriyet M. Umumi-
1 4 10 5587 

• • 
IZMIR 

Esnaf ve Ahali ban kası 

1 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M i R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, 'furğutlu 

Alaşehir, Tire .. 
----.•---

Hertftrlft Banka Muamelltı Yapar .. 

Bir acnellk meYduatı % 6 
Ahı aylak 11 

Vıdeefı he11bı carilere 
~. 4,1·2 
0;1 4 faiz nrlr. 

Fratelli Sperco Vapur Acenta&ı 
ROYAL NEERLANDA1S l(UMPANYASI 

11BERCULKS11 nparu 9 ktaunuıaal.lı beklearaekıe olup 
yakbtl ksalthktaa aoara Barg11, Varaa n ~eıteacey• hareket 
ıdecıktlr. 

11ULYSSES,, npur• 10 ktaun ... niden 17 killunaHDIJ• b
dar Annra. 1loterdam n Amıterdı• Bealtarga hareket 
edecektir. 

•
1BERCULES,.npara 25 ~lnaa .. aaldea 28 klaan•aanlye kadar :An· 

nr1, Roterda•, Amterclam n Bambarp hareket edeeektlr. 
SVENS~A ORIENT LINIEN 

" FEftNIBO ,, np•r• 12 ka.uaoaaaldı Bamburc. C.p••ll•· 
gen, O.na.lı, Gdyala, GotelJug, Oıle .. İtkaadl•nya il•••· 
taııaa hareket edeeekttr. 

11 BLALAND,, mot3rl 28 k&noa•aa•lclı Roıertlım, Bamla•rg, 
Copenhıgen, Daolıig, Gdy•I•. Gotebarı, Oıle n llkaadlanya 
llmaaJan için yak alacaktır. 

"SMALAND,. nparu 2 tubatta Reterdım, H1rai.urı, Cepe•· 
bııen, Dantatı, t;dynia, Geteltarc, Oıl• n lıkaadlanya il•••· 
larıaa hareket edecektir. 

S>:RVlCE MARlTl31 llOUllAJN 
Garltl Akdenis lçia her eabet .-.•• ltlr llaaa.aaa S~ftr 
11ALBA JULYA,, u;ura 21 klnuna11nide gf'lfp 22 ktaa•&· 

11nlde Mıha, Baraelea, Muıllya n Cenenyı laanket edecektir. 
"PELES,, .apara 15 tahıtta ı•llp 16 toltıua Malt•, Bar 

eclen, Mınllya n Cena.a'ya hareket edecektir. 
HamJı: İllnlar .. kl laarekıt tartlalerl•cl•kl cletltlkttlderdea aceate 

m .. 'allyet kabul etmes. 
Fa•la tafıillt Jtla İJdacl ~ord•n4a Tala•ll n Talallye tfrkıtl 

bluuı arkaa a Fratılll !peree aee•tabjau •ln .. t eclUmeal 
rica oluaur. Tılefo•: 2004 • 2005 

Jiğinden: 
26ı21 Hn 69 kBUt bedeli ketffll beıgama'da y•P,•laeak olıu 

ceaanl laı .. ıı tO·I.955 tarlbhadea Olbaren bir ay mOddetlc 
n kapalı zarf aıalfle mtlnıb11ya konmaıtar. 

MCloakaH 10.2.935 tarihine ıqlladlf paaar glnG 111t 14 de 
ltergama C. M. umumJUat idareılncle ya,.a..ttır. T.ı~rlft 

tekUflerlmo cari ıeneyo malaım T•caret . o•aıı u fea•l ehliyet 

Teılkaları •e y(bde 7 baçok nlıbeclnde mankkat temlaatıti 

na1aeye yatmldıgaaa dair makbu11 nya tianb kefalet mek:ıabu 

Ue birlikte ayal gCla 'fe ıaattea eni komlıyon rtr1etioe nr· 
melerl ltıımdır. Talipltrla bu bu8'Htakl .. rtname •e nrakı 
ketffyeyi beı Ura mukabilinde berg'lm• olmhadyet M. Umumi· 

liginden alablllıler ta(ıllit almak lıtlyenlerlo bergıma C. il. 

umamlllklerlae mlraeaatlan ua. olunur. 10 15 20 25 60 
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Asgari 1500 Saat öİnrO Olan En Pat'lak 
Ziyalı METALLUM Lambalarını Ter· 

ciheo Her Bayiden Arayınız. 

MEHMET TEVFiK 
I 

Dayak Elektfrik, Te.efe• ve ~eri tlepot• 

Pe,temalcılar No. 77-79 'F~. 3882 

Ankara M. M. V. 11t· al. • dnC 

Manküt teaillaatı 7122 llN 6 kanıt n 91Clr'rl8rın mallimme• 
bedeli 117 441 Hra 20 kurue olaa iki takım ımetfywt n 49 adet lflf1"' 

hamne çiililifları kapah ani.la abaaemkıır. Şarta•mNlal ıormelr: 
n ılmak iıtlyenlerla hergOa ~dea eonra Ankan'da M. il. V. 
MI. al. ko. nau uınmeluı 9e ekılltmlye 81recekluta 2490 ,.. 
yılı artırma •e ekıdltmo kan-..ua 2 el Te S ea maddelerin· 

de yuılı Tetikalarla 13·2 el klaUD·935 puar gGaG IUI 14,5 dı 
eti aa Jllaledea btr .. , enel teklif n baak• mek&abluınıo 

nya maliye mubaelpllklarhıe yatırılacak teminatlar mobWliado 
abaacak makbaslarıaın meaktlr koMJOO• •eril•eal. S56S 

2R 2 6 10 

Ankara M. H. V. 11t. a&. ko daa: 

Beherlnlb tahmini flad 45 kurut 16 aantlm T8 muniket l•· 
minaıı 4749 Un 90 karnı olan 155000 ln'let paneunnn pıked 
kapalı sarfla ahaacaktır. Şartname1tni g~mek ltttyenlenn her 
g«in ltlleden IODn •e ekalltmlye ,treeekieriD 12·2 lad kt111!D" 

935 cumarteal gGnQ aaat 14,5 da 249 ıayıh artırma •e ek.Ut· 
me kanonunun 2 el n 3 unca maddelerinde tıtenllea Htlh· 

fırla n banka teminat moktublaıa nya mıllye muhaılpliklertan 

yatırılacak teminatları mukablllnde ıhaaeak llmDhaberlerllo lba• 

le ıaatiodea en H bir aaat en~ı teUtllerfaln Aabn M. M. 
V. 11tın ılma ko. nana nrllmesl. 5560 28 2 6 10 

Ankara M. M. V. ••· al. ko. dan: 
2500 adet yerli lmaltttan efrat Te •bit blaık eferl kapalı 

ıarf la Htın ahnmak Gsere ebllmlye konalmaıtar. Tahmin edl• 
len ltedell 178,500 liradır. Şartnameleri bedelıtı olınk hk .. 
racla M. M. V. ıat . al. k•. dan ılanaeaktır. lbaleal 26.1.935 
cumarte1t glal ••t l l de meskdr komlayoada yapllaeakbr. 
Mankkat teminatı 10,175 liradır. Ekllltmlye girecekler ka8Qn 
Te tartaamede lllenea •etik.anı ile teminat makbas nya mek· 
tublanaı en geç olank ıaat oaa kadar teklif mektnblarlle bfr· 
ltkt• komlıyon reiıllllne nrilmfı bulanaeıktır. 

10 15 20 24 62 

Bemava sahn alma komisyonunda iba· 
leleri yapılacak olan asker ilAnları 

Barona aıkeri 11. al. im. n. den: 

Mikdan Cieal 
202,000 Arpı 

l - ~•tHt lbtlyaea için yabradakl yem kıpab aaıflı e~t· 
mln konulmuetur. Şennamealnl bedelala olarak .. .ı. . . 
rada Aı. ıa. el. ko. almabUlr. 

2 - 19.t.9!35 çar11mba gliıG aaat 15 tedlr. ~ap•h aarfla 
Manllldakl At. aa. aL to. J•pelacaktar. 

3 - llonkkat teminat 806 lindH 
4: - Teklif edilen moktaW..ıu 19.1.935 çar ... lta ....... ı 

1' de kom..,._ ••ılliıllelidir. 

S - t.elllluta WU p .,. IMtte Y..111 .. lll 1.-. -. •L 
... •il ı~ıııu. illa, olu•. i 6 11 }j 17 


